CÁCH PHẢN ỨNG KHI NHÂN VIÊN SỞ DI
TRÚ (ICE) ĐẾN NHÀ
ĐỪNG MỞ CỬA
Nhân viên sở di trú không có quyền vào nhà nếu không có lệnh khám nhà
có chữ ký của thẩm phán toà án hình sự. Họ chỉ được vào nếu quý vị cho
phép.

GIỮ IM LẶNG
Nhân viên sở đi trú có thể sử dụng những lời quý vị nói làm bằng chứng
bất lợi cho hồ sơ di trú của quý vị. Quý vị hãy đòi quyền giữ im lặng bằng
cách tuyên bố:
«I plead the fifth amendment and choose to remain silent» «Dựa vào tu chánh án thứ năm tôi xin chọn quyền giữ im lặng.»

ĐỪNG KÝ TÊN
Đừng ký bất cứ giấy tờ nào của sở di trú nếu chưa nói chuyện với luật sư
đại diện của quý vị.

HÃY BÁO CÁO NGAY VÀ LƯU GIỮ LẠI
BẰNG CHỨNG
Gọi đường dây nóng của chúng tôi (UWD) để tường thuật ngay lập tức: 1-844-363-1423

Quý vị được quyền chụp hình và quay phim lại, trừ khi quý vị đang ở trong
khu vực thuộc quyền sở hữu của chính phủ liên bang.
Ghi lại số huy hiệu của nhân viên, số nhân viên sở di trú xuất hiện, thời gian
họ xuất hiện, loại xe họ dùng, và chính xác những gì xảy ra.

HÃY MẠNH DẠN ĐẤU TRANH
Tìm một luật sư đáng tin cậy và tìm hiểu kỹ tất cả các lựa chọn thích hợp
dựa trên hồ sơ di trú của quý vị. Khi bị tạm giam, quý vị vẫn có thể xin bảo
lãnh tại ngoại - đừng dễ dàng bỏ cuộc!
Tham gia các hội đoàn trợ giúp người di trú tại địa phương để cùng đấu
tranh bảo vệ chính mình.
For more information, text HereToStay to 877877 or visit unitedwedream.org

