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البعض منكم مھتًما باألثر المحتمل للتغییرات في سیاسة الھجرة الفیدیرالیة، بما في ذلك یكون من المفھوم أن ،في ضوء األحداث الوطنیة األخیرة
إلى وبالنسبة ). تأجیل اإلجراءات لآلباء واألمھات من األمیركیین(DAPAو) من األطفالتأجیل اإلجراءات للوافدین (DACAإلغاء األمرین التنفیذیین 

 .األخبار التي أُعلنت في نھایة األسبوع الماضي في زیادة تلك الشواغلساھمت ، ینلكثیرا
 
تعد مقاطعة سوث كینغ موطًنا لمجموعة إذ ،ھمخالل ھذه الفترة المحفوفة بعدم التیقن، نود أن نؤكد دعمنا لجمیع الطلبة، وعائالتھم، ومجتمعاتفي و

یرجى النظر إلى ھذا البرید . التنوع ھو أثمن ما تتمتع بھ منطقتنانعتقد أنّ . واألعراق، والجنسیات األصلیة، والتقالید الدینیة،متنوعة من اللغات
 .نحو قیم الشمول واإلنصاف عبر مجتمعاتناHighlineاإللكتروني على أنھ تجدید اللتزام مدرسة 

 
 .التالیةأن نزودكم بالمعلوماتعلى إعادة تأكید قیمنا، نرید أیضاً وعالوةً 

 
ما ذلك ، یعني لطلبةإلى اوبالنسبة . حرم المدرسةفي تقع مسؤولیة إنفاذ سیاسة الھجرة على عاتق الحكومة الفیدرالیة، ولیس على عاتق المسؤولین 

 :یلي
 

في أي إجراءات ولن یشاركوا أبداً من الطلبة معلومات بشأن وضعھم كمھاجرین Highlineیطلب أبًدا مسؤولو األمن العام لدى مدرسة لن •
 .إلنفاذ قوانین الھجرة

 
 .سنواصل حمایة السجالت التعلیمیة للطلبة على النحو المنصوص علیھ بموجب قوانین الخصوصیة الفیدرالیة•

 
طلب تقدیم استدعاء، أو أمر انوموظفسیواصلمن دخول الحرم المدرسي لدینا، الفیدرالییندورنا منع مسؤولي الھجرة في حین أنھ لیس بمق•

 .محكمة، أو سلطة قانونیة واضحة أخرى قبل اإلفراج عن أي بیانات خاصة بالطلبة
 

 HBو) المساعدات المالیة من والیة واشنطنمشروع قانون التقدم للحصول على (WAFSAمثل —سنواصل احترام برامج والیة واشنطن •
ن ینظمان الرسوم الدراسیة، والقبول، والمساعدات المالیة، على النحو الذي وضحتھ یاللذ–) 1079مشروع قانون مجلس النواب (1079

 .السلطة التشریعیة
 
 

ى اإلبالغ عن أي تحرش، أو تسلط أقران، أو تھدیدات تستند نحن نشجعكم عل. ملتزمة بتوفیر بیئة آمنة ومواتیة لجمیع الطلبةHighlineمدرسة تظل 
أو في Highlineیمكن تحمل ھذا النوع من السلوك في الحرم المدرسي لدى ال إذ ، القوميكم، أو أصلكمعلى خلفیة وضعكم كمھاجرین، أو دین

 .تحرشلدینا، ویعد ذلك انتھاًكا محتمالً لمدونة سلوك الطالب أو سیاسة مكافحة الالصفوف 
 

إلى إحدى الحركات الوطنیة للكلیات والجامعات التي تعارض التغییرات في سیاسة الھجرة والتي یمكن واالنضمامبالتضامن Highlineتفخر مدرسة 
 .العمل مع المنظمات المحلیة التي تقدم الخدمات المتعلقة بالھجرة في مجتمعناونواصل أیضاً . أن تھدد أعضاء الھیئة الطالبیة لدینا

 
كیفیة تأثیر تراودكم بشأن وبینما نستمر في رصد السیاسة المحلیة، والوالئیة، والوطنیة، سوف سنبذل قصارى جھدنا لإلجابة على األسئلة التي قد 

لھذه الغایة، نعمل على تطویر بنك موارد مزود بأحدث المعلومات، وتحقیقاً . علیمیة لعائالتكمالتغییرات في سیاسة الھجرة علیكم أو على الخطط الت
 .libguides.highline.edu/immigrationresourceیمكن العثور على ھذه المعلومات على موقع . والموارد، واإلحاالت المتعلقة بھذه األمور
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