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Các sinh viên trường Cao Đẳng Highline thân mến,

Có thể hiểu rằng, vì một số sự kiện quốc gia gần đây, một số bạn có thể lo lắng về những ảnh
hưởng tiềm năng trong việc thay đổi chính sách nhập cư liên bang, bao gồm cả việc hủy bỏ lệnh
thực thi DACA (Chương Trình Tạm Hoãn Lệnh Trục Xuất Những Người Đến Hoa Kỳ Từ Nhỏ)
và DAPA (Chương Trình Tạm Hoãn Lệnh Trục Xuất Cha Mẹ của Công Dân Hoa Kỳ). Đối với
nhiều bạn, tin tức cuối tuần qua đã làm tăng thêm những mối lo ngại này.

Tại thời điểm không chắc chắn này, chúng tôi muốn khẳng định sự hỗ trợ của mình đối với tất cả
các sinh viên, gia đình của họ, và cộng đồng. Quận South King là nơi có nhiều ngôn ngữ, sắc
tộc, các quốc gia, và những truyền thống đức tin. Chúng tôi tin rằng sự đa dạng là tài sản lớn
nhất trong khu vực của chúng ta. Vui lòng coi email này như là việc tái cam kết về giá trị của sự
hòa nhập và công bằng giữa các cộng đồng của chúng ta tại Highline.

Ngoài việc tái khẳng định các giá trị của chúng ta, chúng tôi cũng muốn cung cấp cho các bạn
một số thông tin.

Việc thi hành chính sách nhập cư là trách nhiệm của chính phủ liên bang, không phải của các 
nhân viên trong khuôn viên trường. Đối với các sinh viên của chúng tôi, điều này có nghĩa là:

• Các nhân viên về An Toàn Công Cộng của Highline sẽ không bao giờ hỏi các sinh viên 
về tình trạng nhập cư của họ hay tham gia vào bất kỳ hoạt động thực thi di trú nào.

• Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ học bạ của sinh viên theo như quy định của luật riêng tư liên 
bang.

• Trong khi chúng tôi không thể ngăn cản các nhân viên di trú liên bang đến khuôn viên 
trường, nhân viên của chúng tôi sẽ tiếp tục yêu cầu một trát hầu tòa, lệnh tòa án hoặc ủy quyền
pháp lý rõ ràng khác trước khi đưa ra bất kỳ dữ liệu cụ thể nào của sinh viên.

• Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các chương trình của tiểu bang Washington — chẳng hạn
như WAFSA và HB 1079 — những chương trình này quản lý học phí, việc nhập học, và sự hỗ
trợ tài chính, theo quy định của Cơ Quan Lập Pháp.

Trường Cao Đẳng Highline cam kết cung cấp cho tất cả các sinh viên một môi trường an toàn và 
thân thiện. Chúng tôi khuyến khích các bạn hãy báo cáo bất kỳ sự quấy rối, bắt nạt, hoặc đe dọa
nào dựa trên tình trạng nhập cư, tôn giáo, hoặc nguồn gốc quốc gia. Loại hành vi này không 
được chấp nhận trong khuôn viên trường Highline hoặc trong các lớp học của chúng ta và có khả
năng vi phạm Nội Quy của Sinh Viên hoặc chính sách chống quấy rối.

Trong tinh thần đoàn kết, trường Cao Đẳng Highline tự hào tham gia vào phong trào của các 
trường cao đẳng và đại học trên toàn quốc trong việc phản đối những thay đổi về chính sách 
nhập cư có thể đe dọa các thành viên trong tập thể sinh viên của chúng ta. Chúng tôi cũng sẽ tiếp
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Trong khi tiếp tục theo dõi các chính sách của địa phương, tiểu bang và quốc gia, chúng tôi sẽ cố
gắng hết mình để trả lời những câu hỏi mà bạn có thể có về những thay đổi trong chính sách di 
trú có thể ảnh hưởng đến bạn hoặc những kế hoạch giáo dục của gia đình bạn. Cuối cùng, chúng 
tôi đang phát triển một tập hợp các nguồn hỗ trợ với những thông tin được cập nhật, nguồn hỗ
trợ, và giấy giới thiệu về các vấn đề này. Các nguồn này có thể được tìm thấy tại
libguides.highline.edu/immigrationresource.

Jeff Wagnitz
Đương Kim Chủ Tịch
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