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স�িত েক�ীয় আমলারা অিভবাসন সং�া� পদে�প �হণ কেরেছন, যা েদশজেুড় ভয় ও আতে�র পিরেবশ সিৃ� কেরেছ। 

আমােদর এেজি� এবং িনউ ইয়কর্  ে�ট েবাডর্  অফ িরেজ�স উভয় যােদর পিরেষবা েদয়, েসই িনউ ইয়কর্  বািস�ারা আমােদর সরাসির 
জািনেয়েছন এই পদে�েপর ফেল তােদর দিু��া ও উে�গগিুল। িনউ ইয়কর্  ে�ট অিফস অফ দয্ অয্াটিন র্ েজনােরল (“OAG”) এবং িনউ 
ইয়কর্  ে�ট এডুেকশন িডপাটর্ েম� (“SED”) আজ িলিখতভােব সম� িনউ ইয়কর্  রাজয্বয্াপী ছা�-ছা�ী, পিরবার এবং কিমউিনিটেদর 
আ�� করেত চাইেছ েয আমােদর �ুলগিলেু ত িশ�ায় িনেয়ািজত ছা�-ছা�ীেদর অব�া িনরাপদ থাকেব।  

 
িনউ ইয়কর্  ে�ট এডুেকশন ল (িশ�া আইন) েমাতােবক, পাঁচ বছেরর েবিশ িক� একুশ বছেরর কম বয়েসর িশশ,ু যারা 

হাই�ুল িডে�ামা পায় িন, তারা তােদর বসবাসকারী িডি�ে� েকােনা িটউশন ফী �দান করা ছাড়াই সরকারী �ুেল পড়ােশানা করেত 
পারেব। এছাড়াও, �ুল িডি��গিলু েক িনি�ত করেত হেব েয বাধয্তামলকূ  বয়ঃ�া� সব ছা্�-ছা�ী পূণ র্ সমেয়র জনয্ �ুেল যাে�।10  
অনিথব� িশশুেদরও অিধতার আেছ, েযমন মািকর্ ন নাগিরক িশশুেদর অিধকার আেছ পূণ র্ সমেয়র জনয্ �ুেল যাওয়া যত�ণ তারা রাজয্ 
আইন �ারা িনিদর্� বয়স ও বসবােসর �েয়াজনীয়তা পূরণ করেছ। কেয়ক দশক আেগ মািকর্ ন সি�ু ম েকাটর্ , �াইলার বনাম েডা, মামলায় 
রায় িদেয়িছল েয �ুল িডি�� ছা�-ছা�ীেদর িবনামেূলয্ সরকারী িশ�া িদেত অ�ীকার করেত পাের না এই িভি�েত েয, তােদর অব�া 
অ-নিথব� বা তারা নাগিরক নয় বা তােদর বাবা-মা অথবা অিভবাবেকরা নিথব� বা নাগিরক নন।21   

 
েসইমেতা, OAG/SED অ-নিথব� ছা�-ছা�ীেদর এই গরু�ুপূণ র্ অিধকার িবষেয় �ুল িডি��েক জানাে� েয, নিথভুি�র সমেয় 

�ুল ছা�-ছা�ীেদর েসই সব �� করেত পারেব না যা তােদর অিভবাসন অব�া স�িকর্ ত তথয্ �কাশ কের, েযমন েসাশাল িসিকউিরিট 
ন�র িজ�াসা করা।32  আমরা এছাড়াও পরামশ র্ িদই েয, েযেহতু �ুল িডি��েক িকছু তথয্ সং�হ করেত হেব রাজয্ এবং/বা েক�ীয় 
আইন েমাতােবক, তারা েসিট করেত পারেব একজন ছা�/ছা�ী �ুেল ভিতর্  হওয়ার পের যােত এমন িকছু মেন না হয় েয তার 
অিভবাসন সং�া� তথয্ বয্বহার কের তার �ুেল ভিতর্  েনওয়ার িস�া� েনওয়া হেব। 43   

 
স�িত, আমােদর এেজি� এরকম �� েপেয়েছ েয, ছা�/ছা�ীর সােথ েদখা করেত বা তােদর েরকেডর্  �েবশািধকার পাওয়া সহ 

মািকর্ ন ইিমে�শন অয্া� কা�মস এনেফাসের্ ম� (“ICE”) -এর �িতিনিধেদর �ারা অনুস�ােনর সমেয় �ুল িডি�ে�র দায়সমহূ কী। 
আপনারা জােনন েয িবিভ� আইন, �ুল িডি�ে�র উপর আইিন দায়-দািয়� অপণর্  কের আইনর�ক �ারা �ুেল ছা�/ছা�ীেদর েজরা 
করা িবষেয় এবং ছা�/ছা�ীেদর েরকেডর্ র েগাপনীয়তা িবষেয়, যােত অ�ভুর্� হয় িনউ ইয়কর্  ফয্ািমিল েকাটর্  অয্া� (“NYFCA”) এবং 
েক�ীয় ফয্ািমিল এডুেকশনাল রাইটস অয্া� �াইেভিস অয্া� (“FERPA”)। েসই দায়-দািয়� লি�ত হেল, এমনিক একজন েক�ীয় 
অিভবাসন আিধকািরকেদর �ারা অনেুরাধ পিরপূরণ করেত িগেয়ও, তেব �ুল িডি��েক জবাবিদিহ করেত হেব। এই কারেণ, আমােদর 
এেজি� উত্সািহত কের সব �ুল িডি�� কম�েদর যােত তারা তােদর সপাু িরে�ে�ে�র সােথ এবং �ুল অয্াটিনের্ দর সােথ পরামশ র্ কের, 

                                                 
1 েদখুন এডুঃ আইেনর ধারাগিুল §§ 3202(1), 3205। 

2 �াইলার বনাম েডা, 457 U.S. 202 (1982); এছাড়াও েদখুন �াটা আিপল, 40 সং িডপাঃ �িতঃ 552, রায় নং 14,555। 
 
3 েদখুন, উদাঃ, কিসেমা টাে�ারা, জিুনঃ, “ি�য় সহকম�” িচিঠ, িনউ ইয়কর্  ে�ট এডুেকশন িডপাটর্ েম� (10 েসে�ঃ 2014), 
http://www.p12.nysed.gov/sss/documents/EducationalServicesforRecentlyArrivedUnaccompaniedChildren.pdf।  
 
4 িবেশষ কের েসাশাল িসিকউিরিট িচি�তকরণ িবষেয়, SED -র �েয়াজন হয় না ছা�/ছা�ীর েসাশাল িসিকউিরিট কাডর্  বা ন�র সং�েহর েয 
েকােনা কারেণ, েয েকােনা সমেয়, ছা�/ছা�ীর ভিতর্ র আেগ বা পের। 
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েকােনা েক�ীয় সরকারী অিভবাসন আিধকািরক �ারা েকােনা অনুেরাধ েপেলই।এই �কার েকােনা অনেুরাধ েপেল �ুল িডি�� কম�রা 
তােদর সপুািরে�ে�� এবং অয্াটিনর্েদর সােথ কাজ করেবন, যােত এিট িনধর্ারণ করা যায় েয, েস �কার অনেুরাধ র�া করেল �ুল 
িডি�� েকােনা �কােরর আইেনর সাধারণ �েযাজয্তা ল�ন করেছ না।  

 
ছা�/ছা�ীেদর সােথ েদখা করা অথবা তােদর সা�াত্কার েনওয়ার অনেুরাধ। দীঘর্ িদন ধের SED মেন কের েয আইনর�ক 

আিধকািরেকরা একিট ছা�/ছা�ীেক �ুল েথেক িনেয় েযেত বা তার বাব-মা অথবা বাবা-মা �ানীয় বয্ি�েদর স�িত বয্তীত েজরা 
করেত পাের, বয্িত�ম হেব িবেশষ িকছু ে�� (েযমন, যখন আইনর�ক আিধকািরকেদর কােছ ৈবধ পরওয়ানা থাকেব অথবা যখন 
অপরাধিট �ুেলর েচৗহি�র মেধয্ ঘেটেছ)।4

5 �ুেলর আিধকািরকেদর উত্সািহত করা হয় আইনর�কেদর সােথ সহেযািগতা করেত, 
আইনেমাতােবক এবং �ানীয় �ুল নীিত অনযুায়ী। আমরা দঢ়ৃভােব পরামশর্ িদই েয, যিদ ICE ব অনয্ানয্ েক�ীয় অিভবাসন 
আিধকািরকরা একিট �ুেল এেস অনেুরাধ জানান েকােনা ছা�/ছা�ীর জনয্ (সা�াত্কার এবং/অথবা েজরা করার জনয্), তেব েসই �ুল 
িডি�� তােদর সম� কমীেদর পরামশর্ েদেব েয, তারা েযন েকােনা ছা�/ছা�ীর কােছ অয্াে�স েদওয়ার আেগ অিবলে� সপুািরে�নেডে�র 
সােথ, NYFCA -এর সােথ এবং �ুল িডি�� অয্াটিনর্র সােথ েযাগােযাগ কের, কীভােব এেগােনা হেব তা জানেত, িবেশষ কের 
এডুেকশন আইেনর অধীেন তােদর দািয়ে�র ে�ে�, �াইলার । 

 
ছা�-ছা�ীেদর িশ�াগত েরকডর্  অয্াে�স করার বা �েবশািদকার েদওয়ার অনেুরাধ। একইভােব, আমােদর এেজি� পরামাশর্ েদয় 

েয, অিভবাসন আিধকািরকদর কাছ েথেক ছা�-ছা�ীেদর িশ�া েরকডর্  েদখার অনেুরাধ েপেল, �ুল িডি�� অিবলে� তােদর অয্াটিনর্র 
সােথ পরামশর্ করেব, কারণ এই অনেুরাধ েমেন তথয্ �কাশ করেল FERPA আইন ল�ন করা হেব।5

6 FERPA েক�ীয় অথর্-সাহাযয্ 
পাে� এমন �ুল িডি��েক সাধারণত িনিষ� কের েকােনা ছা�/ছা�ীর িশ�া েরকেডর্  থাকা বয্ি�গত িচি�তকরণ তথয্ (পােসর্ানািল 
আইেডি�ফােয়েবল ইনফরেমশন বা “PII”) �কাশ করেত, েসই ছা�/ছা�ীর বাবা-মা বা িনেজর স�িত বয্তীত। FERPA েকবলমা� 
তখনই েসই �কার স�িত বয্তীত �কাশ অনুেমাদন কের যখন েসিট িকছু সীিমত শতর্ পালন কের, যা িনিদর্� করা হেয় থােক আইেনর 
কাযর্করীকরণ িনযমিবিধেত। এই সীিমত শতর্গলুেত অ�ভুর্ � আেছ েসই অনেুরাধগিুল যা কেরেছ েক�ীয় সরকােরর িবেশষ মূলয্ািয়ত 
বয্ি�গণ6

7। িক�, ICE বা অনয্ানয্ েক�ীয় অিভবাসন আিধকািরক �ারা িশ�া েরকডর্  েথেক ছা�/ছা�ীর PII অয্াে�স করার অনেুরাধ 
েকােনাভােবই সাধারণ িনয়েমর FERPA বয্ািত�েমর সােথ সাম�সয্পূণর্ নয় যােত েকােনা বাবা-মা বা ছা�/ছা�ী েক েসগিুল �কাশ করার 
জনয্ েকােনা তৃতীয়প�েক স�িত িদেত হেব। 7

8  
 
বতর্মােন িডগিনিট ফর অল �ুেড�স অয্া� (“DASA”) িবষেয় SED-র P-12 এডুেকশন পিলিস বা নীিতর অিফস 

িনেদর্ িশকা জারী করেছ �ুল ও িডি��েদর, সা�িতক সমেয় েদশবয্াপী �ুলগিুলেত হয়রািনর �িতেবদেনর পিরে�ি�েত। িনেদর্ িশকা লভয্ 
হেব এখােন: http://www.p12.nysed.gov/dignityact/documents/dasa-guidance.pdf। 

 
এমন এক সমেয়, যখন েক�ীয় সরকার েকমন অিভবাসী-সং�া� পদে�প �হণ করেব েসই িবষেয় �চুর �� করা হে�, 

তখন এিট অতয্� গরু�ুপূণর্ েয, িশ�ক ও সরকারী কমর্চারী িহসােব আমরা আমােদর �ুল কিমউিনিটেদর মেন কিরেয় িদেত চাইব েয, 
অ�ভুর্ ি�মলূক কাযর্�ম ও �ুেল েথেক ভীিত এবং িন�া ছাড়া িশ�া পাওয়ার সম� ছা�-ছা�ীেদর অিধকারও অতীব গরু�ুপূণর্। আমােদর 
�াসরমুগিুল সম� িশশেুদর জনয্ িনরাপদ �ান থাকেব। আমরা আবার আপনােদর ধনয্বাদ জানাি� েসই সম� কােজর জনয্ যা আপনারা 
কের থােকন আমােদর ছা�-ছা�ী, পিরবার এবং কিমউিনিটেদর সহায়তায়। 

 

                                                 
5 েদখুন, উদাঃ, N.Y.S.E.D. কাউে�ল বা উিকেলর মতামত 91 (17 জনু 1959) (“েয েকােনা �কােরর আিধকািরকরা একজন ছা�/ছা�ীেক 
তার সিঠকভােব উপি�ত তাকার সমেয়, তার বাবা-মােয়র স�িত বয্াতীত �ুল িবি�ং েথেক েজরার জনয্ িনেয় েযেত পারেবন না”); এছাড়াও 
েদখুন N.Y.S.E.D. কাউে�ল বা উিকেলর মতামত 148 (23 েফ�য়াির 1965) (“�ুেলর কােছ েকােনা ছা�/ছা�ীর েহফাজত থােক না যােত তারা 
েকােনা আইন র�ক আিধকািরক বা তৃতীয় প�েক তােদর �েবশািধকার িদেত পাের ছা�/ছা�ীেক েজরা করেত এবং তােদর য েকােনা কারেণ �ুেলর 
েচৗহি� েথেক িনেয় েযেত।”) এই অব�ানিট েনওয়া হে� িবিভ� আইেনর উপর িভি� কের, যার মেধয্ অ�ভুর্� আেছ, NYFCA, েযিট বলেছ েয 
একজন পুিলশ অিফসার সবরকম েচ�া করেবন একিট িশশরু বাবা-মা অথবা িশশরু েদখােশানা করার দািয়��া� েকােনা বয্ি�র সােথ েযাগােযাগ 
করেত, যিদ িশশিুটর বয়স 16 বছেরর কম হয় এবং তােক আইনর�কেদর েহফাজেত েনওয়া হয। এই আইন আরও বেল েয েসই �কার িশশেুক 
েকােনাভােব েজরা করা যােব না, যিদ না েসই িশশরু বাবা-মা বা অিভভাবকেক, যিদ থােক, তােদর িশশিুটর অিধকার স�েকর্  জানােনা হয় এবং 
তােক েজরা করার সমেয় তােদর উপি�ত থাকেত েদওয়া হয়। েদখুন িনঃ ইঃ ফয্ািমিল েকাটর্  অয্া� ধারা § 305.2; িজিম িড. মামলা, 15 N.Y.3d 
417 (2010)। 
 
6 েদখুন 20 U.S.C. ধাঃ § 1232g। 
 
7 34 C.F.R. ধাঃ § 99.31(a)(3) েমাতােবক, 34 C.F.R. ধাঃ § 99.35 -এর �েয়াজনীয়তা সােপে�, �কাশ করা যােব মািকর্ ন ক�ে�ালার 
েজনােরেলর অনেুমািদত �িতিনিধ, মািকর্ ন অয্াটিনর্ েজনােরল, মািকর্ ন িডপাটর্ েম� অফ এডুেকশন-এর সিচব, অথবা রাজয্ এবং �ানীয় িশ�া 
কতৃর্ পে�র কােছ। 
 
8 েদখুন  34 C.F.R. § 99.31। 

http://www.p12.nysed.gov/dignityact/documents/dasa-guidance.pdf
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 ইিত ভবদীয়, 
 
 

          
 
 েমির এেলন এিলয়া       এিরক িট. �াইডারময্ান 
 কিমশনার অফ এডুেকশন      অয্াটিনর্ েজনােরল 
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