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आप्रवासी िवद्याथ�ह�को अिधकार तथा िडिग्नटी फर अल स्टुडेन्ट् स ऐक्ट बारेको िनद�िशका अिहले
20 भाषाह�मा उपलब्ध छ
िडिग्नटी फर अल स्टुडेन्ट् स ऐक्ट (DASA) तथा आप्रवासी िवद्याथ�ह�को अिधकारह� बारे हालै जारी ग�रएको िनद�िशका अब
न्यूयोकर् राज्यमा सबैभन्दा बिढ बोिलने 20 भाषाह�मा उपलब्ध छ भनेर राज्य िश�ा आय�
ु (State Education
Commissioner) मेरीएिलन एिलया (MaryEllen Elia) ले आज घोषणा गनर् भु यो । देशभ�र डरत्रास, भेदभाव तथा उत्पीडनको
सङ् ख्या बिढरहेको खबर आइरहेको र सङ् घीय कायर् वाहीले गदार् छाइरहेको डर तथा अन्योलताको प्रितिक्रया स्व�प राज्य िश�ा
िडपाटर् मेन्ट (State Education Department) ले, महान्यायािधव�ाको कायार् लय (Attorney General’s office) सँगको
सहकायर् मा, स्कूल िडिस्ट्रकह�लाई यी महत्वपूणर् िवषयह�मा िनद�िशका प्रदान गरेको छ । अब आमाबबु ा, अिभभावक तथा अन्य
इच्छुक व्यि�ह�लाई यो महत्वपूणर् िनद�िशकासम्म थप पह�चँ पगु ेको छ ।
“हामी जब एकसाथ उिभन्छौं, तब हामीले हाम्रा िवद्याथ�ह�ले आफ्नो स्कूल वातावरणह�मा सरु ि�त र सहयोग पगु ेको महसस
ु
गरेको सिु नि�त गनर् सक्छौं,” चान्सलर बेट्टी ए. रोजा (Betty A. Rosa) ले भन्नभु यो । “िवद्याथ�ह�ले आफ्नो जाित, जाितयता,
घरमा बोिलने भाषा, आप्रवासन िस्थित, यौन अिभमख
ु ीकरण वा अन्य कुनै पिन आधारमा भेदभाव रिहत वातावरणमा अध्ययन गन�
शैि�क आश्रय स्थल प्रदान गन� हाम्रो प्रितबद्धतालाई हामीले पनु : पिु � गनर् पु छर् । हामीले सबै बालबािलकाह�लाई आफ्नोलाई जस्तै
न्यानोपन र क�णा सिहत अंगाल्नपु छर् ।”
“दैिनक �पमा पढ् न आउने िवद्याथ�ह�को स्कूल वातावरणलाई वािधत पान� कुनै पिन कायर् ह�लाई न्यूयोकर् स्टेट एजक
ु े शन
िडपाटर् मेन्ट (New York State Education Department) ले िनकै गम्भीरतापूवर्क िलन्छ” आय�
ु एिलयाले भन्नभु यो । “हाम्रो
सबै िवद्याथ�ह�लाई िन:शल्ु क िश�ाको अिधकार छ र कुनै पिन बच्चा स्कूल जानबाट डराउनु पन� ह�नहु �दनै । सम्पूणर् आमाबबु ा तथा
अिभभावकह�लाई आफ्नो अिधकार र आफ्नो बच्चाह�को अिधकार बझ्ु न आवश्यक पन� साधनश्रोतह� उपलब्ध गराउने
कायर् लाई समावेश गद�, सरु ि�त तथा सहयोगी अध्ययन वातावरणह� सज
ृ ना गनर् हामीले हाम्रो शि�ले भेट्नेसम्म सबै गनर् पु छर् ।”
िडपाटर् मेन्टले अिहले आमाबबु ा, अिभभावक तथा अन्य इच्छुक व्यि�ह�को लािग साधनश्रोतह�लाई न्यूयोकर् राज्यभ�र सबैभन्दा
बिढ बोिलने दश भाषाह�मा उपलब्ध गराएको छ । ती भाषाह� स्पेिनश, चाइिनज, अरेिबक, बङ् गाली, रिसयन, उदर् ,ु हैटीयन
िक्रओल, फ्रेन्च, करेन र नेपाली ह�न् । िवद्याथ�ह�को अिधकार कानून अन्तगर् त सम्भव ह�ने �ेत्रसम्म सरु ि�त छ भिन सिु नि�त गनर्
यसलाई फरािकलो र बढाउने कायर् न्यूयोकर् राज्य महान्यायािधव�ाको कायार् लयसँग िमलेर बनेको हो ।
हालै महान्यायािधव�ा ए�रक िट. स्नाइडरम्यान (Eric T. Schneiderman) तथा आय�
ु एिलया (Elia) ले जारी गनर् भु एका
अनवु ािदत सामग्रीह�मा, हाल प्रचिलत राज्य तथा सङ् घीय कानूनह�को अनपु ालन गद� न्यूयोकर् राज्यको सरकारी िवद्यालयमा
सजायको डर िबना पढ् न पाउने आप्रवासी बालबािलकाह�को अिधकारह�लाई सिु नि�त गनर् स्कूल िडिस्ट्रकह�लाई उनीह�को
कतर् व्य स्मरण गराइएको िथयो । यो मागर् दशर् नले िडिस्ट्रकह�लाई उनीह�को िवद्याथ�ह� र िवद्याथ� अिभलेखह�को गोपनीयता
सम्बिन्ध कानून अन्तगर् त उनीह�को कतर् व्यह�सँग सम्बिन्धत जानकारीह� उपलब्ध गराउछ ।

यसका अित�र�, DASA बमोिजम सकारात्मक स्कूल वातावरण बनाउन र कायम राख्न प्रयासह� बढाउनक
ु ो साथसाथै,
उत्पीडन, डरत्रास तथा भेदभावको घटनाह�लाई �रपोटर् र सम्बोधन गनर् स्कूल कमर् चारी, िवद्याथ�ह�, र आमाबबु ाह�लाई मद्दत
गन� मागर् दशर् न र साधनश्रोतह� उपलब्ध छन् ।
यी सामग्रीह�लाई, 20 भाषाह�मा यहाँ पाउन सक्नहु �न्छ ।
आप्रवासन-सम्बिन्धत कायर् वाहीह� बारे जानकारीह� यहाँ पाउन सिकन्छ, तथा DASA अन्तगर् तको मागर् दशर् न तथा
साधनश्रोतह� बारे जानकारी यहाँ पाउन सिकन्छ ।

