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ਫ਼ੈਡਰਲ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ� ਵਲ� ਹਾਲ ਿਵਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਮੀਗਰ੍ੇਸ਼ਨ ਸਬੰ ਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨ� ਦੇਸ਼ ਭਰ ਿਵਚ ਡਰ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ
ਪੈਦਾ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਿਨਉ ਯਾੱਰਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਸਨੀਕ� ਨ� ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਏ ਸੁਆਲ� ਬਾਰੇ ਿਸੱਿਧਆਂ
ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਿਜਹਨ� ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਅਤੇ ਿਨਉ ਯਾੱਰਕ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਆੱਫ਼ ਰੀਜ�ਟਸ ਦੋਹ� ਨ�
ਸੇਵਾਵ� ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਟਾੱਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਿਨਉ ਯਾੱਰਕ ਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ (“OAG”) ਅਤੇ ਿਨਉ ਯਾੱਰਕ ਸਟੇਟ ਦੇ
ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ (“SED”) ਨ� ਿਨਉ ਯਾੱਰਕ ਸਟੇਟ ਭਰ ਿਵਚਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਸਕੂਲ�, ਪਿਰਵਾਰ� ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਿਲੱਖਕੇ
ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਸੁੱਰਿਖਅਤ ਥ� ਬਣੇ ਰਿਹਣਗੇ, ਿਜੱਥੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪੜਹ੍ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਿਨਉ ਯਾੱਰਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਿਸੱਿਖਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰ ਜ ਸਾਲ ਤ� ਵੱਧ ਅਤੇ ਇੱਕੀ ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਿਜਹਨ�
ਨੂੰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਿਡਪਲੋ ਮਾ ਨਹ� ਿਮਿਲਆ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟਰ੍ਕਟ ਿਵਚਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ� ਿਵਚ ਪੜਹ੍ਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਿਜੱਥੇ
ਉਹ ਿਟਉਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤ� ਅਲਾਵਾ, ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟਰ੍ਕਟਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਕੂਲ
ਜਾਣ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪੂਰੇ ਸਮ� ਦੀ ਪੜਹ੍ਾਈ ਲਈ ਜਾਣ। 1 ਿਬਨਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਿਜਵ� ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਿਰਕ
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ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਵ� ਹੀ ਉਹ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਤ� ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ
ਪੂਰੇ ਸਮ� ਦੇ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਹਾਿਕਆਂ ਪਿਹਲ� ਪਲਾਇਲਰ ਬਨਾਮ ਡੋਅ ਿਵਚ
ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਿਕ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟਰ੍ਕਟਸ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਬਨਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਜ� ਗ਼ੈਰ-ਨਾਗਿਰਕ ਦਰਜੇ ਜ� ਿਕ ਉਹਨ� ਦੇ
ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਜ� ਸਰਪਰ੍ਸਤ� ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਤ� ਮਨਹ੍ਾ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। 2
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ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, OAG/SED ਨ� ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟਰ੍ਕਟਸ ਲਈ ਸੇਧ ਿਵਚ ਿਬਨਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਅਿਹਮ
ਹੱਕ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਰਿਜਸਟਰ੍ੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਸਕੂਲ� ਨੂੰ ਇਮੀਗਰ੍ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨਾਲ ਸਬੰ ਿਧਤ ਸੁਆਲ ਨਹ� ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਿਜਸ ਨਾਲ
ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਮੀਗਰ੍ੇਸ਼ਨ ਦਰਜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਿਜਵ� ਸੋਸ਼ਲ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛਣਾ। 3 ਅਸ� ਇਹ ਵੀ ਦੱਿਸਆ ਹੈ ਿਕ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਸਕੂਲ
2

ਿਸੱਿਖਆ ਕਾਨੂੰਨ §§ 3202(1), 3205 ਵੇਖੋ।

1

2

ਪਲਾਇਲਰ ਬਨਾਮ ਡੋਅ, 457 U.S. 202 (1982); ਪਲਾਟਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਵੇਖੋ, 40 ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਨੁਮਾਇੰ ਦਗੀ 552, ਫ਼ੈਸਲਾ ਨੰਬਰ 14,555।
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਕੌਸੀਮੋ ਟੰ ਗੋਰਾ, ਜੂਨੀਅਰ, “ਿਡਅਰ ਕੁਲੀਗ” ਿਚੱਠੀ, ਿਨਉ ਯਾੱਰਕ ਸਟੇਟ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ (10 ਿਸਤੰ ਬਰ, 2014) ਵੇਖੋ
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http://www.p12.nysed.gov/sss/documents/EducationalServicesforRecentlyArrivedUnaccompaniedChildren.pdf।

ਿਡਸਿਟਰ੍ਕਟਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਅਤੇ/ਜ� ਫ਼ੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨ� ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਅੰ ਕੜੇ ਇਕੱਠ� ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤ� ਉਹਨ� ਨੂੰ ਇੰ ਜ ਸਕੂਲ
ਿਵਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨ� ਦਰਜ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤ� ਜੋ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਿਵਚ ਵੀ ਇਹ ਪਰ੍ਭਾਵ ਨਾ ਪਏ ਿਕ ਇਮੀਗਰ੍ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਜੇ
ਨਾਲ ਸਬੰ ਿਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ। 4
3

ਹਾਲ ਿਵਚ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗਰ੍ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਸ (“ICE”), ਦੇ ਨੁਮਾਇੰ ਦ� ਤ� ਸੰ ਭਵ ਪੁੱਛਿਗੱਛ, ਿਜਸ
ਿਵਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਜ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇੰ ਟਰਿਵਊ ਕਰਨ ਜ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਿਰਕਾੱਰਡ� ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟਰ੍ਕਟ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰ ਿਧਤ ਸੁਆਲ ਿਮਲੇ ਹਨ। ਿਜਵ� ਿਕ ਤੁਸ� ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ, ਿਜਹਨ�
ਿਵਚ ਿਨਉ ਯਾੱਰਕ ਦੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ (“NYFCA”) ਅਤੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਵਿਦਅਕ ਹੱਕ� ਅਤੇ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ
ਕਾਨੂੰਨ (“FERPA”) ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤ� ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ
ਿਰਕਾੱਰਡ� ਦੀ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟਰ੍ਕਟ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਿਜਹੇ ਫ਼ਰਜ਼� ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਇੱਥ� ਤੱਕ ਿਕ
ਫ਼ੈਡਰਲ ਇਮੀਗਰ੍ੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ� ਤ� ਿਮਲੀ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟਰ੍ਕਟਸ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ
ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟਰ੍ਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ� ਨੂੰ ਪਰ੍ੇਰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਫ਼ੈਡਰਲ ਇਮੀਗਰ੍ੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਵਲ� ਕੋਈ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰ ਗਣ 'ਤੇ ਫ਼ੌਰਨ ਆਪਣੇ ਸੁਪਿਰਨਟ�ਡ�ਟ� ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਅਟਾੱਰਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ। ਅਿਜਹੀ ਿਕਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ
ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟਰ੍ਕਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ� ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਿਰਨਟ�ਡ�ਟ� ਅਤੇ ਅਟਾੱਰਨੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੰ ਮ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟਰ੍ਕਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਮ ਿਵਹਾਰਕਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੇਨਤੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇੰ ਟਰਿਵਊ ਕਰਨਾ। SED ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮ� ਤ� ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਸਿਥਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ (ਿਜਵ�, ਜਦ� ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਜਾਇਜ਼ ਵਾੱਰੰ ਟ ਹੋਵੇ ਜ� ਜਦ�
ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੰ ਪਤੀ ਿਵਚ ਜੁਰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ) ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੰ ਪਤੀ ਤ� ਨਹ� ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਜ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਜ�
ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਿਵਚ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਤ� ਿਬਨਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਤ� ਪੁੱਛਿਗੱਛ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ। 5 ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ� ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ
4

ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਾੱਿਲਸੀ ਦੀਆਂ ਬੰ ਿਦਸ਼� ਅੰ ਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਵਚ ਿਮਲਵਰਤਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰ੍ਿੇ ਰਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਅਸ�
ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਜੇ ICE ਜ� ਫ਼ੈਡਰਲ ਇਮੀਗਰ੍ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ (ਇੰ ਟਰਿਵਉ ਜ�
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ਸੋਸ਼ਲ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, SED ਨਹ� ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਿਕ ਿਡਸਿਟਰ੍ਕਟ ਿਕਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਜ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਜ� ਤ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ

ਤ� ਪਿਹਲ� ਜ� ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਕਾਰਡ ਜ� ਨੰਬਰ ਇਕੱਠ� ਕਰਨ।

ਿਜਵ�, N.Y.S.E.D. ਕ�ਸਲ ਦੀ ਰਾਇ 91 (17 ਜੂਨ, 1959) (“ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸੁਆਲ-ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੀ ਆਿਗਆ

5

ਤ� ਿਬਨਾ, ਜਦਿਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਿਵਚ� ਨਹ� ਕੱਢ ਸਕਦੇ”); ਵੇਖੋ N.Y.S.E.D. ਕ�ਸਲ ਦੀ ਰਾਇ 148
(23 ਫ਼ਰਵਰੀ, 1965) (“ਉਦੇਸ਼ ਭਾਵ� ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤ� ਪੁੱਛਿਗੱਛ ਕਰਨ ਜ� ਸੰ ਪਤੀਆਂ ਤ� ਉਹਨ� ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਖ਼ਿਤਆਰਪਰ੍ਾਪਤ
ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ� ਜ� ਹੋਰ ਤੀਜੀਆਂ ਿਧਰ� ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ।”) ਇਹ
ਸਿਥਤੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ�, ਿਜਹਨ� ਿਵਚ ਹੋਰਨ� ਗੱਲ� ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ NYFCA ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ, 'ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ
ਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਹੈ, ਤ� ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸਟਡੀ ਿਵਚ ਲੈ ਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਿਲਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਜ� ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੌਰਨ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਢੁਕਵ� ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹੇ ਬੱਚੇ ਤ�
ਪੁੱਛਿਗੱਛ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਇੰ ਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਜ� ਸਰਪਰ੍ਸਤ, ਜੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਕ� ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਗੱਛ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮੌਕਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ।ੋ N.Y. ਪਿਰਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ § 305.2; ਿਜੰ ਮੀ ਡੀ. ਦਾ ਮਾਮਲਾ,
15 N.Y.3d 417 (2010) ਵੇਖੋ।
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ਸੁਆਲ-ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਲਈ) ਲਈ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਆ�ਦੇ ਹਨ, ਤ� ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟਰ੍ਕਟ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸੇਧ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸੁਪਿਰਨਟ�ਡ�ਟ ਅਤੇ
ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟਰ੍ਕਟ ਦੇ ਅਟਾੱਰਨੀ ਨਾਲ ਫ਼ੌਰਨ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲਈ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਦੀ
ਆਿਗਆ ਦੇਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਸੱਿਖਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਪਲਾਇਲਰ ਅਤੇ NYFCA ਹੇਠ ਇਸਦੇ ਫ਼ਰਜ਼� ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਿਸੱਿਖਆ ਿਰਕਾੱਰਡ� ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰਹ੍�, ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ
ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਿਸੱਿਖਆ ਿਰਕਾੱਰਡ� ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮੀਗਰ੍ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ� ਤ� ਬੇਨਤੀ ਿਮਲਣ 'ਤੇ, ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟਰ੍ਕਟਸ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਅਟਾੱਰਨੀਆਂ ਨਾਲ ਫ਼ੌਰਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਰਾਹ� ਅਿਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ FERPA ਦੀ
ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 6 FERPA ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨ� ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟਰ੍ਕਟਸ ਨੂੰ ਮਨਹ੍ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਜ� ਯੋਗ ਿਵਿਦਆਰਥੀ
5

ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਤ� ਿਬਨਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਿਸੱਿਖਆ ਿਰਕਾੱਰਡ� ਿਵਚਲੀ ਿਨਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ (“PII”) ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਡਰਲ
ਫ਼ੰ ਡ ਲ� ਦੇ ਹਨ। FERPA ਿਸਰਫ਼ ਉਦ� ਿਬਨਾ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਅਿਜਹੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਨ�ਮ�
ਿਵਚ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਸ਼ਰਤ� ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨ� ਸੀਮਤ ਸ਼ਰਤ� ਿਵਚ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋ ਕ� ਵਲ�
ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ। 7 ਪਰ, ਿਸੱਿਖਆ ਿਰਕਾੱਰਡ� ਤ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ PII ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਲਈ
6

ICE ਜ� ਹੋਰ ਫ਼ੈਡਰਲ ਇਮੀਗਰ੍ਸ਼
ੇ ਨ ਅਫ਼ਸਰ� ਤ� ਿਮਲੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਆਮ ਨ�ਮ ਲਈ FERPA ਛੋਟ� ਿਵਚ� ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਨਹ�
ਲੱਗਦੀ, ਿਜਸ ਲਈ ਿਕ ਤੀਜੀਆਂ ਿਧਰ� ਦੇ ਖ਼ੁਲਾਿਸਆਂ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਜ� ਯੋਗ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 8
7

P-12 ਿਸੱਿਖਆ ਪਾੱਿਲਸੀ ਦਾ SED ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਹਾਲੀਆ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਿਵਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਿਵਚਲੇ ਸਕੂਲ� ਿਵਚਲੀਆਂ ਤੰ ਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵ� ਦੀਆਂ ਿਰਪੋਰਟ� ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱਖਿਦਆਂ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਾਣ ਸਬੰ ਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (“DASA”)
ਬਾਰੇ

ਅੱਜ

ਸਕੂਲ�

ਅਤੇ

ਿਡਸਿਟਰ੍ਕਟ�

ਨੂੰ

ਸੇਧ

ਜਾਰੀ

ਕਰ

ਿਰਹਾ

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

ਹੈ।

ਇਹ

ਸੇਧ

ਇੱਥੇ

ਉਪਲਬਧ

ਹੋਏਗੀ:

ਉਸ ਸਮ�, ਜਦ� ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਆਲ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲ� ਅਵਾਸੀ ਸਬੰ ਧੀ ਿਕਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਅਿਧਆਪਕ� ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ� ਵ�ਗ ਅਸ� ਆਪਣੇ ਸਕੂਲੀ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਨੂੰ
ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਅਿਹਮੀਅਤ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਬਦਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਤ� ਿਬਨਾ ਿਸੱਿਖਆ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ
ਦੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਚੇਤੇ ਕਰਾਈਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸ� ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਥਾਵ� ਬਣੀਆਂ ਰਿਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸ� ਆਪਣੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਪਿਰਵਾਰ� ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲ� ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੰ ਮ ਲਈ ਿਫਰ ਤ� ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹ�।

20 U.S.C. § 1232g ਵੇਖੋ।

6

34 C.F.R. §99.31(a)(3) ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਕੰ ਪਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਟਾੱਰਨੀ ਜਨਰਲ, ਅਮਰੀਕੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਜ� ਸਟੇਟ ਅਤੇ

7

ਸਥਾਨਕ ਿਵਿਦਅਕ ਅਫ਼ਸਰ� ਦੇ ਨੁਮਾਇੰ ਿਦਆਂ ਨੂੰ ਅਖ਼ਿਤਆਰ ਦੇਣ ਲਈ ਖ਼ੁਲਾਸਾ 34 C.F.R. §99.35 ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਲਈ ਿਵਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ।
34 C.F.R. § 99.31 ਵੇਖੋ।
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ਿਹਤੂ,

ਮੈਰੀ ਐਲਨ ਈਲੀਆ

ਐਿਰਕ ਟੀ. ਸ਼ਨਾਇਡਰਮੈਨ

ਿਸੱਿਖਆ ਕਿਮਸ਼ਨਰ

ਅਟਾੱਰਨੀ ਜਨਰਲ
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