
 

Our Schools are Safe
for all Students

In  U -46 ,  All  Means  All .  

Please remember that per Federal law
our schools DO NOT:

 
Ask about the immigration status of
students or their families
Allow immigration officials on a
school campus
Share immigration status of students
or their families with outside agencies

Please speak to your child's school
principal, social worker or counselor if
you have any questions or concerns.
 
For more information, go to 
www.u-46.org/immigrationconcerns

"We prov ide  a
sa fe ,  we lcoming

and insp i r ing
env i ronment . "
Tony  Sanders ,

CEO 



 

Nuestras escuelas son
un lugar seguro para
todos los estudiantes

En  U -46 ,  Todos  s igni f ica  Todos

Por favor recuerden según la ley
federal nuestras escuelas NO: 

Les preguntan el estatus migratorio
de los estudiantes ni sus familias
Permiten la entrada de funcionarios
de inmigración en el recinto escolar
Comparten el estatus migratorio de
los estudiantes ni sus familias con
agencias externas

No duden en hablar con el director,
trabajador social o consejero de la
escuela de su hijo(a) si tiene alguna
pregunta o inquietud.
 
Para más información, visite 
www.u-46.org/immigrationconcerns

"Proveemos un
ambiente  seguro ,
de  b ienven ida  e

insp i rador . "  Tony
Sanders ,  Je fe

E jecut ivo  



 

અમાર� શાળાઓ બધા
�વ�ાથ�ઓ

  માટે �ુર��ત છે
U -46માં ,  બધા  એટલે  બધા .

કૃપા કર� યાદ રાખો કે ફેડરલ
  કાયદા �ુજબ અમાર� શાળાઓ આ કરતી નથી

               
  �વ�ાથ�ઓ અથવા  તેમના પ�રવારોની
ઇ�મ�ેશન ��થ�ત �વશે �ૂછતી નથી
શાળાની કે�પસમાં ઇ�મ�ેશન અ�ધકાર�ઓને

મંજૂર� આપતી નથી
�વ�ાથ�ઓ અથવા તેમના પ�રવારોની ઇ�મ�ેશન
��થ�ત બહારની એજ�સીઓ સાથે શેર કરતી
નથી

જો તમને કોઈ ��ો અથવા �ચ�તા હોય તો કૃપા કર�
તમારા બાળકના શાળાના આચાય�, સામા�જક
કાય�કર અથવા સલાહકાર સાથે
વાત કરો
 
વ�ુ મા�હતી માટ,ે  
www.u-46.org/immigrationconcerns 
પર �ઓ

અમે  એક  �ુર ��ત ,
આવકારદાયક  અને

�ેરણાદાયક  વાતાવરણ
�દાન  કર�એ  છ�એ .

  ટોની  સે �ડસ� ,  CEO



 

ہمارے اسکول
تمام طلباء کے لیے محفوظ ہیں 

U -46 ے۔  ہ سب  مطلب  ا  ک سب  میں، 

براہ مہربانی یاد رکھیں کہ
:وفاقی قانون کے مطابق ہمارے اسکولز 

         
طلباء یا ان کے خاندان  سے  امیگریشن کی  
حیثیت کے بارے میں نہیں پوچھتے

امیگریشن کے اہلکار کو اسکول کیمپس  
میں آنے کی اجازت نہیں دیتے
طلباء یا ان کے خاندان کے امیگریشن کی
صورتحال کا اشتراک باہری ایجنسی سے
نہیں کرتے

اگر آپ کے ذہن میں کوئی سواالت یا
تشویشات ہیں تو براہ

مہربانی اپنے بچہ کے اسکول کے پرنسپل،
سوشل ورکر یا کاؤنسلر سے بات کریں۔
 
مزید معلومات کے لیے، پر جائیں
www.u-46.org/immigrationconcerns

" محفوظ، ایک  ہم 
تحریک ور  ا ر  ا خوشگو
ہم ا فر ماحول  ز  گی ن ا

یں۔ ہ کرتے  "
سینڈرس   ونی  ٹ

(Tony  Sanders)
  CEO



 

Nasze szkoły są
bezpieczne

dla wszystkich uczniów
W  Okręgu  U-46  wszyscy  to  wszyscy .  

Pamiętaj, że zgodnie z prawem 
federalnym nasze szkoły NIE:

 
pytają o status imigracyjny ucznia lub
jego rodziny
wpuszczają urzędników
imigracyjnych na teren szkolnego
kampusu
udostępniają informacji o statusie
imigracyjnym uczniów lub ich rodzin
agencjom zewnętrznym

Jeśli masz pytania lub wątpliwości,
porozmawiaj z dyrektorem szkoły,
pracownikiem społecznym lub doradcą.
 
Aby uzyskać więcej informacji,
odwiedź stronę 
www.u-46.org.immigrationconcerns

"Zapewniamy
bezpieczne,

przyjazne i inspirujące
środowisko." 

Tony Sanders,
 Dyrektor zarządzający



 

ໂຮງ ຮຽນ ຂອງ ພວກ ເຮ�າ ປອດ ໄພ ສຳ 
ລັບ ນກັ ຮຽນ ທກຸ ຄົນ

ໃນ  U  -  46 ,   ທັ ງໝົດ  ໝາຍ  ເ ຖິ ງ  ທັ ງ  ໝົດ .

ກະ ລຸ ນາ ຈື� ໄວ້ ວ່າ ອີງ ຕາມ ກົດ ໝາຍ ລັດ ຖະ ບານ ກາງ
ໂຮງ ຮຽນ ຂອງ ພວກ ເຮ�າ ບ� :

 
ຖາມ ກ່ຽວ ກັບ ສະ ຖາ ນະ ການ ເຂ��າ ເມອືງ ຂອງ ນກັ 
ຮຽນ ຫຼື ຄອບ ຄົວ ຂອງ ພວກ ເຂ�າ
ບ� ອະ ນຸ ຍາດ ໃຫ້ ເຈ��າ ໜາ້ ທີ�ກວດ ຄົນ ເຂ��າ ເມອືງ ເຂ��າ ມາ 
ໃນ  ຂອບ ເຂດບ ໍລິ ເວນ ໂຮງ ຮຽນ
ແຊ ຣ໌ ສະ ຖາ ນະ ການ ເຂ��າ ເມອືງ ຂອງ ນກັ ຮຽນ
ຫຼື ຄອບ ຄົວ ຂອງ ພວກ ເຂ�າ ໃຫ້ ກັບ ອົງ ການ ພາຍ 
ນອກ

ກະ ລຸ ນາ ໂອ້ ລົມ ກັບ ຜູ ້ອຳ ນວຍ ການ ໂຮງ ຮຽນ, ນກັ ສງັ 
ຄົມ ສງົ ເຄາະ ຫຼືທີ� ປ�ກ ສາ ຂອງ ລູກ ຂອງ ທ່ານ ຖ້າ ທ່ານ ມ ີ
ຄຳ ຖາມ ຫຼື ຂ� ສງົ ໄສ ໃດໆ.
 
ສຳ ລັບ ຂ� ມູນ ເພີ�ມ ເຕີມ, ໄປ ທີ� 
www.u-46.org/immigrationconcerns

"ພວກ  ເຮ� າ  ໃ ຫ້  ສະ  ພາບ  
ແວດ  ລ້ອມ  ທີ�  ປອດ  ໄພ ,
ອົບ  ອຸ່ນ  ແລະ  ສ້ າ ງ  ແຮງ  

ບັນ  ດານ  ໃຈ . "  
Tony  Sanders ,

CEO 


