የ AFT የድጋፍመ
ግለጫ
ለተማ
ሪዎቻችን፣ ለስራባልደረቦቻችን እና ማ
ህበረሰቦቻችን

በ AFT Seattle Local 1789 እና AFT Seattle Pro-Staff Local 6550 ተቀባይነትን ያገኘ

እንደ ፋከልቲአባላትእና ባለሞያ ሠራተኞችእንደመ
ሆናችን መ
ጠን፣ በተለይአህን ያለውየጥላቻእና የፍርሃትድባብ
በካምፓሳችን እና በሀገሪቱዙሪያ ባሉካምፓሶችላይተጽእኖእያሳደረ ባለበትሁኔታበሚ
ታይመ
ልኩደህንነ ታቸውየተጠበቀ የስራ
ቦታዎች፣ የመ
ማሪያ ክፍሎችእና ማህበረሰቦችን ለማስተዋወቅ ቁርጠኞችነ ን። አስተማሪዎችእንደመ
ሆናችን መ
ጠን ኮሌጃችን
የተመ
ሰረተበትን መ
ርሆችእና ህይወትየሚ
ዘሩባቸው
ን ሰዎችለመ
ከላከል እርምጃ መ
ው
ሰድአለብን። አሁን ሕይወታቸው
፣
ደህንነ ታቸውእና / ወይምመ
ርጃዎችን ለማግኘትያላቸውአቅምአደጋ ላይእንደወደቀ ከሚ
ሰማቸውከሙ
ስሊም፣ ከአይሁድ፣
ከስደተኛ፣ ያለፍቃድከሚ
ኖሩ፣ LGBTQ፣ የአካል ጉዳተኞች፣ ጥቁር፣ ጠይም፣ ሴቶችእንዲሁምሁሉምተማሪዎችእና ሰራተኞች
ጋር በአጋርነ ትእንቆማለን፤ ማህበረሰባችንን እና የጋራእሴቶቻችንን ለመ
ጠበቅ የሚ
ከተሉትን በቁርጠኝነ ትእናረጋለን፦
 ለተወሰኑ ግለሰቦችበማዘዣወይምመ
ጥሪያ ካልተገደድን በስተቀር በፈቃደኝነ ትከአሜ
ሪካ ጉምሩክ እና የድንበር ጥበቃ
እና ከአሜ
ሪካ ኢሚ
ግሬሽን እና የጉምሩክ አስፈጻሚጋር በፍላጎት አንተባበርም።
 እኛ የ FERPA መ
መ
ሪያዎች በጥብቅ እየተከተልን በፈቃደኝነ ትየትምህርትመ
ዝገቦችን፣ የሥራስምሪትመ
ዝገቦች፣
ወይምየድርጅቶችየአባልነ ትዝርዝሮችን፣ የካምፓስ ማህበረሰብአባላትን በኢሚ
ግሬሽን ሁኔታቸው
፣ በሃይማኖት፣ በዘር
ወይምየጎሳ ታሪክ፣ በፆታማንነ ት፣ በጾታምርጫ
፣ በማህበር ወገንተኝነ ትወይምበፖለቲካ ዝንባሌያቸውኢላማ
ለሚ
ያደርጉ የአገር ደህንነ ትመ
ምሪያ፣ አሜ
ሪካ ኢሚ
ግሬሽን እና ጉምሩክ አስፈጻሚወይምለሌሎችየሕግ አስከባሪ
ኤጀንሲዎችለመ
ስጠትአንፈቅድም።
 እኛ የአካዳሚ
ክ ነ ጻነ ትእና የሐሳቦችነ ጻ ልው
ው
ጥመ
ርሆዎችን ከፖለቲካዊጣልቃገብነ ትእንከላከላለን። በተለይ
የአሜ
ሪካ ባህል ያልሆነ ው
ን ፋክልቲዎችን tenured, untenured ወይምnon-tenure-track ቢሆኑምበጥቁር
መ
ዝገብላይማስፈርን በማው
ገዝ እንከላከላለን። በተመ
ሳሳይምየካምፓስ ሰራተኞች፣ የተማሪዎች እና የተያያዥ
ድርጅቶቻቸው
ን በነ ፃ የመ
ደራጀትመ
ብቶችን መ
ከላከል አለብን።
 የሁሉንምየካምፓስ ማህበረሰብአባላትየሲቪል መ
ብቶችከወንጀል በከፍተኛ ሁኔታእንጠብቃለን። ይህምየካምፓስ
ሰራተኞችን፣ ተማሪዎችን እና የትምህርትሰራተኞችን ከጥላቻወንጀል እና ፆታዊጥቃትለመ
ጠበቅ፣ ያላቸው
ን አካላዊ
ደህንነ ትበማረጋገጥከማስፈራራትእና አድልዎነ ፃ የሆነ አካባቢው
ስጥሥራቸው
ን እና ትምህርታቸው
ንመ
ምራት
የሚ
ችሉበትን መ
ንገድለማቅረብተቀናጀ ተቋማዊእርምጃን ማካተት አለበት። ይህምየግድበወሲብጥቃትጉዳዮችአያያዝ
ላይበ April 4, 2011 በሲቪል መ
ብቶችቢሮየተለቀቁትን እና በ April 29, 2014 ላይየተብራሩትን መ
መ
ሪያዎች
በቀጣይነ ትመ
ጠቀምን፣ እንዲሁምበ May 13, 2016 ትራንስጀንደር ተማሪዎችን በተመ
ለከተ የወጣው
ንመ
መ
ሪያ
መ
ጠበቅን ያካትታል።
 ለተማሪዎችለፋክልቲእና ለካምፓስ ሠራተኞችእው
ነ ተኛ የትምህርትዕድል እና የኢኮኖሚደህንነ ትን ለማረጋገጥ
አስፈላጊ የሆኑ የገንዘብየትምህርትእና የማህበራዊድጋፎችን ለማቅረብየምንችለው
ን ሁሉእናደርጋለን፣ እነ ኚህ
ድጋፎችበተለይበኢሚ
ግሬሽን ሁኔታቸው
፣ በሃይማኖት፣ በዘር ወይምየጎሳ ታሪክ፣ በፆታማንነ ት፣ በጾታምርጫ
፣
በማህበር ወገንተኝነ ትወይምበፖለቲካ ዝንባሌያቸውበመ
ንግስትወይምየግል ድርጊትዒላማሊሆኑ ለሚ
ችሉየካምፓስ
ማህበረሰብአባላትያላቸው
ን አስፈላጊነ ትበመ
ገንዘብነ ው
።

መ
ርጃዎች፦
ACLU – Know Your Rights - https://www.aclu-wa.org/know-your-rights
NW Immigrant Rights Project - https://www.nwirp.org/resources/know-your-rights
CAIR (Council on American-Islamic Relations) - http://cairseattle.org/the-cair-wa-story
(መር ጃዎች እ ና ቦ ታዎች የ ጸ ረ ሙስ ሊም መድሎዎችን ለ መጠቆ ም)

