
 
 

የ AFT የድጋፍ መግለጫ ለተማሪዎቻችን፣ ለስራ ባልደረቦቻችን እና ማህበረሰቦቻችን 
በ AFT Seattle Local 1789 እና AFT Seattle Pro-Staff Local 6550 ተቀባይነትን ያገኘ 

 

እንደ ፋከልቲ አባላት እና ባለሞያ ሠራተኞች እንደመሆናችን መጠን፣  በተለይ አህን ያለው የጥላቻ እና የፍርሃት ድባብ 
በካምፓሳችን እና በሀገሪቱ ዙሪያ ባሉ ካምፓሶች ላይ ተጽእኖ እያሳደረ ባለበት ሁኔታ በሚታይ መልኩ ደህንነታቸው የተጠበቀ የስራ 
ቦታዎች፣  የመማሪያ ክፍሎች እና ማህበረሰቦችን ለማስተዋወቅ ቁርጠኞች ነን። አስተማሪዎች እንደመሆናችን መጠን ኮሌጃችን 
የተመሰረተበትን መርሆች እና ህይወት የሚዘሩባቸውን ሰዎች ለመከላከል እርምጃ መውሰድ አለብን። አሁን ሕይወታቸው፣  
ደህንነታቸው እና / ወይም መርጃዎችን ለማግኘት ያላቸው አቅም አደጋ ላይ እንደወደቀ ከሚሰማቸው ከሙስሊም፣  ከአይሁድ፣  
ከስደተኛ፣  ያለፍቃድ ከሚኖሩ፣  LGBTQ፣  የአካል ጉዳተኞች፣  ጥቁር፣  ጠይም፣  ሴቶች እንዲሁም ሁሉም ተማሪዎች እና ሰራተኞች 
ጋር በአጋርነት እንቆማለን፤  ማህበረሰባችንን እና የጋራ እሴቶቻችንን ለመጠበቅ የሚከተሉትን በቁርጠኝነት እናረጋለን፦ 
 

 ለተወሰኑ ግለሰቦች በማዘዣ ወይም መጥሪያ ካልተገደድን በስተቀር በፈቃደኝነት ከአሜሪካ ጉምሩክ እና የድንበር ጥበቃ 
እና ከአሜሪካ ኢሚግሬሽን እና የጉምሩክ አስፈጻሚ ጋር በፍላጎት አንተባበርም።  

 እኛ የ FERPA መመሪያዎች በጥብቅ እየተከተልን በፈቃደኝነት የትምህርት መዝገቦችን፣  የሥራ ስምሪት መዝገቦች፣  
ወይም የድርጅቶች የአባልነት ዝርዝሮችን፣  የካምፓስ ማህበረሰብ አባላትን በኢሚግሬሽን ሁኔታቸው፣  በሃይማኖት፣  በዘር 
ወይም የጎሳ ታሪክ፣  በፆታ ማንነት፣  በጾታ ምርጫ፣  በማህበር ወገንተኝነት ወይም በፖለቲካ ዝንባሌያቸው ኢላማ 
ለሚያደርጉ የአገር ደህንነት መምሪያ፣  አሜሪካ ኢሚግሬሽን እና ጉምሩክ አስፈጻሚ ወይም ለሌሎች የሕግ አስከባሪ 
ኤጀንሲዎች ለመስጠት አንፈቅድም። 

 እኛ የአካዳሚክ ነጻነት እና የሐሳቦች ነጻ ልውውጥ መርሆዎችን  ከፖለቲካዊ ጣልቃ ገብነት እንከላከላለን።  በተለይ 
የአሜሪካ ባህል ያልሆነውን ፋክልቲዎችን tenured, untenured ወይም non-tenure-track ቢሆኑም በጥቁር 
መዝገብ ላይ ማስፈርን በማውገዝ እንከላከላለን። በተመሳሳይም የካምፓስ ሰራተኞች፣  የተማሪዎች እና የተያያዥ 
ድርጅቶቻቸውን በነፃ የመደራጀት መብቶችን መከላከል አለብን።  

 የሁሉንም የካምፓስ ማህበረሰብ አባላት የሲቪል መብቶች ከወንጀል በከፍተኛ ሁኔታ እንጠብቃለን። ይህም የካምፓስ 
ሰራተኞችን፣  ተማሪዎችን እና የትምህርት ሰራተኞችን ከጥላቻ ወንጀል እና ፆታዊ ጥቃት ለመጠበቅ፣  ያላቸውን አካላዊ 
ደህንነት በማረጋገጥ ከማስፈራራት እና አድልዎ ነፃ የሆነ  አካባቢ ውስጥ ሥራቸውን እና ትምህርታቸውን መምራት 
የሚችሉበትን መንገድ ለማቅረብ ተቀናጀ ተቋማዊ እርምጃን ማካተት አለበት። ይህም የግድ በወሲብ ጥቃት ጉዳዮች አያያዝ 
ላይ በ April 4, 2011 በሲቪል መብቶች ቢሮ የተለቀቁትን እና በ April 29, 2014 ላይ የተብራሩትን መመሪያዎች 
በቀጣይነት መጠቀምን፣  እንዲሁም በ May 13, 2016 ትራንስጀንደር ተማሪዎችን በተመለከተ የወጣውን መመሪያ 
መጠበቅን ያካትታል። 

 ለተማሪዎች ለፋክልቲ እና ለካምፓስ ሠራተኞች እውነተኛ የትምህርት ዕድል እና የኢኮኖሚ ደህንነትን ለማረጋገጥ 
አስፈላጊ የሆኑ የገንዘብ የትምህርት እና የማህበራዊ ድጋፎችን ለማቅረብ የምንችለውን ሁሉ እናደርጋለን፣   እነኚህ 
ድጋፎች በተለይ በኢሚግሬሽን ሁኔታቸው፣  በሃይማኖት፣  በዘር ወይም የጎሳ ታሪክ፣  በፆታ ማንነት፣  በጾታ ምርጫ፣  
በማህበር ወገንተኝነት ወይም በፖለቲካ ዝንባሌያቸው በመንግስት ወይም የግል ድርጊት ዒላማ ሊሆኑ ለሚችሉ የካምፓስ 
ማህበረሰብ አባላት ያላቸውን አስፈላጊነት በመገንዘብ ነው። 



 
 

 
መርጃዎች፦ 

 
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  

(መርጃዎች እ ና  ቦታዎች የ ጸ ረ  ሙስሊም መድሎዎችን  ለመጠቆም) 
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