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सङ् घीय अिधकारीह�द्वारा हालै चािलएका आप्रवासन-सम्बिन्ध कायर् वाहीह�ले देशभ�र नै डर तथा अन्योलता िसजर् ना
गरेको छ । न्यूयोकर् राज्यका बािसन्दाह�, जसलाई हाम्रो दवु ै एजेन्सीह� तथा न्यूयोकर् राज्य प्रितिनिधको राज्य सिमित
(New York State Board of Regents) ले सेवा िदन प्रितभूत छ, ले यी कायर् वाहीह�ले उठाएका िचन्ता तथा प्र�ह�को बारेमा
हाम्रो एजेन्सीह�लाई प्रत्य� �पमा सम्पकर् गरेका छन् । न्यूयोकर् राज्यको महान्यायािधव�ाको कायार् लय (“OAG”) तथा न्यूयोकर्
राज्यको िश�ा िवभाग (“SED”) ले न्यूयोकर् राज्यभ�रका िवद्याथ�, स्कूल, प�रवार तथा समदु ायह�लाई आज यो पनु : पिु � गनर्
लेख्छ िक हाम्रो स्कूलह� सरु ि�त आश्रय स्थलको �पमा रिहरहनेछन् जहाँ सबै िवद्याथ�ह�ले अध्ययन गनर् सक्छन् ।
न्यूयोकर् राज्य िश�ा कानून बमोिजम, हाई स्कूल िडप्लोमा प्रा� नगरेका पाँच वषर् भन्दा मािथका बालबािलकाह� र
एक्काइस वषर् भन्दा कम उमेर समूहका मािनसह�सँग अध्ययन शल्ु क िबना आफू बसोबास गन� स्कूल िडिस्ट्रकमा कुनै पिन
सरकारी स्कूलमा पढ् ने अिधकार ह�न्छ । त्यसबाहेक पिन, स्कूल िडिस्ट्रकह�ले अिनवायर् स्कूल उमेर समूहका सम्पूणर् िवद्याथ�ह�ले
पूणर्-कािलन िश�ण प्रा� गछर् न् भनेर सिु नि�त गनर् पु छर् । 1 अमे�रक� बालबािलकाह� जस्तै कागजपत्र नभएका बालबािलकाह�सँग
पिन उनीह�ले राज्यको कानूनद्वारा उमेर तथा आवासीय अनमु ित सम्बिन्ध स्थािपत आवश्यकताह�लाई पूरा गदार् सम्म
पूणर्कािलन स्कूल िश�ा प्रा� गन� अिधकार ह�न्छ । वास्तवमा, अमे�रक� सव�च्च अदालतले दशकौं पिहले, Plyler v. Doe को
मद्दु ामा, स्कूल िडिस्ट्रकह�ले कुनै पिन िवद्याथ�ह�लाई उनीह�को वा उनीह�को आमाबबु ा वा अिभभावकको कागजी �पमा दतार्
नभएको अवस्था वा गैर-नाग�रक रहेको अवस्थाको आधारमा िन:शल्ु क सरकारी िश�ाबाट विञ्चत गराउन सक्ने छै नन् भिन फै सला
गरेको िथयो । 2
0
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सोहीअनस
ु ार, OAG/SED ले कागजपत्र नभएका बच्चाह�को महत्वपूणर् अिधकारलाई ध्यानमा राख्दै, स्कूलमा दतार्
गदार् को समयमा, सामािजक सरु �ा नम्बर माग्ने जस्ता स्कूलले बच्चाको आप्रवासी अवस्था खल
ु ाउने खालका प्र�ह� सोध्ने छै नन्
भनेर स्कूल िडिस्ट्रकह�लाई िदएको मागर् दशर् नमा यो अिधकारलाई िवशेष �पले अंिकत गरेको छ । 3 राज्य तथा/वा सङ् घीय
कानूनह� बमोिजम स्कूलह�लाई िवद्याथ�ह�को िनि�त जानकारीह� जम्मा गनर् पु न� ह�न सक्ने भएतापिन, आप्रवासी अवस्थासँग
2

1

Educ. Law §§ 3202(1), 3205 हेनर् हु ोस् ।

2

Plyler v. Doe, 457 U.S. 202 (1982); Appeal of Plata, 40 Ed. Dep’t Rep. 552, िनणर् य न. 14,555 पिन हेनर् हु ोस् ।

3

जस्तै: Cosimo Tangorra, Jr., “Dear Colleague” पत्र, न्यूयोकर् स्टेट एजक
ु े शनल िडपाटर् मेन्ट (सेप्टेम्बर 10, 2014),

http://www.p12.nysed.gov/sss/documents/EducationalServicesforRecentlyArrivedUnaccompaniedChildren.pdf

हेनर् हु ोस् ।

सम्बिन्धत जानकारी कतै भनार् प्रिक्रया िनणर् य हेतु चािहने त होइन भनेर गलत सन्देश जान सक्ने भएकोले त्यस्ता जानकारीह�
भनार् भएपिछ मात्र िलन पिन हामीले िनद�िशत गरेका छौ ँ । 4
3

हालै, हाम्रो एजेन्सीमा हामीले खासगरी, यू.एस. इिमग्रेशन एण्ड कस्टम्स इनफोसर् मेन्ट (“ICE”) का प्रितिनिधह�द्वारा
िवद्याथ�ह�लाई भेट्ने वा अन्तवार् तार् िलने, वा िवद्याथ�को अिभलेखसम्म पह�चँ प्रा� गन� अनरु ोध सिहत अन्य सम्भािवत
अनरु ोधह�को सम्बन्धमा स्कूल िडिस्ट्रकह�को दाियत्वह�को सन्दभर् मा प्र�ह� प्रा� गरेका िथयौ ँ । तपाई ंह�लाई थाहै छ िक
कानून कायार् न्वयन गन� संस्थाले िवद्याथ�ह�लाई स्कूलमा सोधपछ
ु गन� सम्बन्धमा न्यूयोकर् फे िमली कोटर् ऐक्ट (“NYFCA”) तथा
सङ् घीय फे िमली एजक
ु े शनल राइट् स एण्ड प्राइवसी ऐक्ट (“FERPA”) सिहत िविभन्न कानूनह�ले स्कूल िडिस्ट्रकह�लाई काननु ी
िजम्मेवारीह� िदएका छन् । यस्ता कतर् व्यह�को उल्लङ् घन, चाहे त्यो सङ् घीय आप्रवासन प्रािधकरणह�बाट भएको अनरु ोधलाई
पूरा गनर् को लािग भएको होस्, भएको खण्डमा यसले स्कूल िडिस्ट्रकह�का उ�रदाियत्वह� बढाउन सक्छ । सोिह कारणले गदार् ,
हाम्रा एजेन्सीह�ले सम्पूणर् स्कूल िडिस्ट्रकह�का कमर् चारीह�लाई सङ् घीय आप्रवासन अिधकारीह�बाट कुनै पिन अनरु ोध प्रा�
भएमा तरु न्तै आफ्नो सपु �रटेण्डेन्ट र स्कूल एटन�ह�लाई सम्पकर् गनर् प्रोत्सािहत छौ ँ । ती अनरु ोधह�को जवाफ िदनु भन्दा पिहले,
ती अनरु ोधह�को जवाफ िदँदा यसले कतै स्कूल िडिस्ट्रकद्वारा सामान्य व्यवहा�रताको कानून (law of general applicability)
को उल्लङ् घन ह�न्छ िक भनेर िनधार् रण गनर् स्कूल िडिस्ट्रकका कमर् चारीह�ले आफ्ना सपु �रटेण्डेन्ट र एटन�ह�सँग िमलेर काम
गनर् पु छर् ।

िवद्याथ�ह�सँग भेट गनर् वा अन्तवार् ता िलनको लािग अनरु ोध । के िह िसिमत अवस्थाह�मा (जस्तै, कानून कायार् न्वयन

गराउने अिधकारीह�सँग वैध पक्राउ पज
ु � भएको वा स्कूल हाता िभत्र अपराध कायर् घटेको अवस्था) बाहेक िवद्याथ�को आमा/बबु ा
वा आमा/बबु ाको नातामा रहेका व्यि�को अनमु ित िबना कानून कायार् न्वयन गराउने अिधकारीले िवद्याथ�लाई स्कूल हाताबाट िलएर
जाने वा सोधपछ
ु गनर् सक्ने छै नन् भन्ने SED को अडान धेरै समय देिख रहेको छ । 5 स्कूल अिधकारीह�लाई काननु ी र स्थानीय
स्कूल नीितह�को सीमामा रहेर कानून कायार् न्वयन गराउने िनकायह�लाई सहयोग गनर् प्रोत्सािहत ग�रएको छ । हामीले स्प� �पमा
सझ
ु ाव िदन्छौं िक यिद ICE वा अन्य सङ् घीय आप्रवासन अिधकारीह� िवद्याथ�ह� बारे बझ्ु न (अन्तवार् तार् तथा/वा सोधपछु ) को
लािग स्कूल आइपगु ेमा िवद्याथ�सम्म ितनीह�लाई पह�चँ िदनु भन्दा पिहले, िवशेष गरी िश�ा कानून, Plyler, र NYFCA अन्तगर् त
आफ्नो कतर् व्य अनस
ु ार स्कूल िडिस्ट्रकले आफ्ना कमर् चारीह�लाई मागर् दशर् नको लािग तरु न्तै सपु �रटेण्डेन्ट र स्कूल एटन�सँग
सम्पकर् गनर् भन्नपु छर् ।
4

िवद्याथ�को शैि�क अिभलेखसम्म पह�चँ को लािग अनरु ोध । त्यसैगरी, िवद्याथ�को शैि�क अिभलेखसम्म पह�चँ पाउनको

लािग आप्रवासन अिधकारीह�को अनरु ोध प्रा� भएमा स्कूल िडिस्ट्रकह�ले तरु न्तै आफ्नो एटन�ह�लाई सम्पकर् गनर् पु छर् भनेर हाम्रा
4

सामािजक सरु �ा प�रचय बारे िनिदर् � सन्दभर् मा, SED ले िडिस्ट्रकह�लाई कुनै पिन उद्देश्यको लािग वा कुनै पिन समय, चाहे त्यो भनार्
अगािड होस् वा भनार् भए पिछ, िवद्याथ�ह�को सामािजक सरु �ा काडर् ह� वा नम्बरह� सङ् कलन गनर् पु न� आवश्यक गरेको छै न ।
5

जस्तै, N.Y.S.E.D. काउन्सेलको धारणा 91 (जनु 17, 1959) (“बच्चाको आमा/बबु ाको अनमु ित िबना कुनै पिन प्रकारका अिधकारीह�ले
सोधपछ
ु को लािग हािजरमा रहेका बच्चालाई स्कूलको भवनबाट बािहर लैजान सक्ने छै नन्”) हेनर् हु ोस्; N.Y.S.E.D. काउन्सेलको धारणा

148 (फे ब्रअ
ु री 23, 1965) (“कुनै पिन उद्देश्यको लािग िवद्याथ�ह�लाई सोधपछ
ु को लािग वा हाता भन्दा बािहर लैजानको लािग काननु
कायार् न्वयन गराउने अिधकारीह� वा अन्य तेस्रो प�लाई आिधका�रकता िदने खालको िवद्याथ�को संर�कत्व िजम्मेवारी स्कूलसँग ह�दैन”)
पिन हेनर् हु ोस् । यो िस्थित, inter alia, NYFCA सिहतका िविभन्न काननु ह�मा आधा�रत छ, जसले 16 वषर् भन्दा कम उमेरको बच्चालाई
काननु कायार् न्वयन गराउनेको िहरासतमा राख्दा पिु लस अिधकारीले तरु न्तै बच्चाको आमा/बबु ा वा बच्चाको हेरचाहको लािग िजम्मेवार
जोकोहीलाई पिन सम्पकर् गन� हरसम्भव प्रयास गनर् पु न� आवश्यकता गरेको छ, र अझ, यिद आमा/बबु ा वा अिभभावक उपिस्थत भएमा बच्चाको
अिधकार बताएर र सोधपछ
ु को कायर् मा सहभागी ह�ने अवसर प्रदान गरेपिछ मात्र सोधपछ
ु गनर् पु न�छ भिन कायम गरेको छ । न्यूयोकर् प�रवार
अदालत ऐन (N.Y. Family Court Act) § 305.2; Matter of Jimmy D., 15 N.Y.3d 417 (2010) हेनर् हु ोस् ।
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एजेन्सीह� सल्लाह िदन्छन् िकनभने यस्ता अनरु ोधलाई स्वीकार गरेर जानकारी िदँदा यसले FERPA उल्लङ् घन गनर् सक्छ । 6
FERPA ले सङ् घीय अनदु ान प्रा� गन� स्कूल िडिस्ट्रकह�लाई आमा/बबु ा वा योग्य िवद्याथ�को अनमु ित िबना िवद्याथ�को शैि�क
अिभलेखह�मा संरि�त व्यि�गत पिहचान जनाउने खालको जानकारी (“PII”) खल
ु ासा गनर् सामान्यतया रोक लगाएको छ ।
कानूनको पालना गराउनेह�ले िनयमानस
ु ार पिहले नै तय ग�रएको िसिमत अवस्थाह�लाई पूरा गरेको खण्डमा मात्र FERPA ले
अनमु ित िबना त्यस्तो खल
ु ासा गनर् अनमु ित िदन्छ । यस्तो िसिमत अवस्थाह�मा सङ् घीय सरकारका तोिकएका व्यि�ह�द्वारा
िवशेष �पले ग�रएका अनरु ोधह� पदर् छन् । 7 यद्यिप, ICE वा अन्य सङ् घीय आप्रवासन अिधकारीह�द्वारा िवद्याथ�को शैि�क
अिभलेखह�बाट PII सम्मको पह�चँ को लािग ग�रएको अनरु ोध, तेस्रो प�लाई खल
ु ासा गनर् आमा/बबु ा वा योग्य िवद्याथ�को अनमु ित
8
नचािहने FERPA को सामान्य िनयममा अपवादको �पमा पद�न ।
5
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हालैको ह�ाह�मा देशभ�रका स्कूलह�मा भएका उत्पीडनका घटनाह�को खबरह�लाई ध्यान राख्दै SED को P-12
िश�ा नीितको कायार् लय (SED’s Office of P-12 Education Policy) ले स्कूल तथा िडिस्ट्रकह�लाई िडिग्नटी फर अल
स्टुडेन्ट् स ऐक्ट (“DASA”) को सन्दभर् मा आज मागर् दशर् न पिन जारी गद�छ । त्यो िनद�िशका यहाँ उपलब्ध ह�नेछ:
http://www.p12.nysed.gov/dignityact/documents/dasa-guidance.pdf
सङ् घीय सरकारले आप्रवासन-सम्बिन्ध के -कस्ता कायर् वाहीह� गन� हो भन्ने अनेकौं प्र�ह� उिठरहेको बेलामा, हामी
िश�ािवद तथा सरकारी अिधकारीह� भएको नाताले, हामीले हाम्रो स्कूल समूदायलाई समावेशीकरण तथा प्रितशोधको त्रास िबना
स्कूलमा रहेर िश�ा प्रा� गन� अिधकार हरेक िवद्याथ�ह�को ह�न्छ भिन सम्झाउनु ज्यादै महत्वपूणर् ह�न्छ । सबै बालबािलकाह�का
लािग हाम्रो क�ाकोठाह� सरु ि�त आश्रयस्थलको �पमा रिहरहनपु छर् । हाम्रा िवद्याथ�, प�रवार तथा समूदायह�लाई सहयोगको
िनिम्त तपाई ंह�ले गनर् भु एका कायर् ह�को लािग हामीले तपाई ंह�लाई फे री पिन धन्यवाद िदन चाहन्छौं ।
भवदीय,

मेरीएिलन एिलया (MaryEllen Elia)
िश�ा आय�
ु (Commissioner of Education)
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ए�रक िट. स्नाइडरम्यान (Eric T. Schneiderman)
महान्यायािधव�ा (Attorney General)

20 U.S.C. § 1232g हेनर् हु ोस् ।

7

34 C.F.R. §99.31(a)(3) बमोिजम, 34 C.F.R. §99.35 को आवश्यकताको िवषयमा, अमे�रक� महालेखाप�र�क (U.S. Comptroller
General) को आिधका�रक प्रितिनिधह�, अमे�रक� महान्यायािधव�ा, यू.एस. िडपाटर् मेन्ट अफ एजक
ु े शनका सेक्रेटरी, वा राज्य तथा
स्थानीय शैि�क प्रािधकरणह�लाई खल
ु ासा गनर् सिकने ।
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34 C.F.R. § 99.31 हेनर् हु ोस् ।
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