THÔNG BÁO NÀY DÀNH CHO GIA ĐÌNH & NHÂN VIÊN TRƯỜNG HỌC: SỰ GIỚI HẠN TRÊN DHS DI DÂN ĐANG HOẠT ĐỘNG
TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM NHẠY CẢM
Tất cả trẻ em đều có quyền được hưởng nền giáo dục công lập miễn phí, bất kể tình trạng di dân hoặc tình trạng công dân hoặc tình trạng công dân của cha mẹ của họ. Các ban
lãnh đạo giáo dục, giáo viên, sinh viên và gia đình đã đặt câu hỏi về sự hướng dẫn do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ của phòng An ninh Quốc gia (DHS) giới hạn hành động cưỡng chế
nhập cư xảy ra tại các trường học và "các địa điểm nhạy cảm khác". Hướng dẫn này của DHS là: https://www.cbp.gov/border- security / sensitive-locations-faqs. Để trả lời những
câu hỏi này, Bộ Giáo dục Hoa Kỳ đã làm việc với DHS để chuẩn bị bản thông tin này nhằm giúp cha mẹ, gia đình, nhà giáo dục và nhân viên trường khác hiểu hướng dẫn DHS.
Theo dõi DHS hướng dẫn trên mạng: https://www.cbp.gov/border- security/sensitive-locations-faqs. Để trả lời những câu hỏi này, Bộ Giáo dục Hoa Kỳ đã làm việc với DHS để
chuẩn bị bản thông tin này nhằm giúp cha mẹ, gia đình, nhà giáo dục và nhân viên trường học hiểu và hướng dẫn DHS.
Nhìn chung, DHS đã giải thích rằng các hành động cưỡng chế nhập cư có thể không xảy ra tại hoặc trong “những địa điểm nhạy cảm.”
Bao gồm những vị trí này:

Các trường học có giấy phép, các trường mẫu giáo và các
chương trình học sớm khác; các trường tiểu học; các trường

Các trạm xe buýt của trường được ấn định
và / hoặc được biết như văn phòng, trong
thời gian trẻ em có mặt tại địa điểm đó.

trung học; các trường trung học phổ thông bao gồm các
trường cao đẳng và đại học; cũng như các hoạt động hoặc sự
kiện liên quan đến giáo dục hoặc sinh hoạt giáo dục.

Các cơ sở chăm sóc y tế và điều trị
y tế, chẳng hạn như bệnh viện, văn
phòng bác sĩ, phòng khám sức khoẻ
được công nhận và các cơ sở chăm
sóc khẩn cấp hoặc khẩn cấp.

Lễ nghi tôn giáo hoặc lễ tưởng niệm các chiến sĩ
Như tang lễ, và đám cưới
Trong các cuộc xuống đường, diễu hành, biểu diễn công cộng
Nơi tham dự, như là nhà thờ, nhà chùa, giáo đường.

