Thông tin liên lạc
Nơi Hỗ trợ bảo vệ người bị trục xuất tại khu vực Bay Area
Community Legal Services
in East Palo Alto ....................................................650-326-6440
Catholic Charities...................................................408-468-0100
Step Forward..........................................................408-915-8698
Human Agenda......................................................408-460-2999
Tahirah Justice Center...........................................650-270-2100
Asian Law Alliance.................................................408-287-9710
Pangea Legal Services..........................................415-254-0475
SIREN....................................................................408-453-3003
Katherine and George Alexander
Community Law Center.........................................408-288-7030
Bay Area Legal Aid.............................................1-800-551-5554

QUYỀN LỢI
CỦA
NGƯỜI
NHẬP CƯ

ASIAN LAW ALLIANCE
(408) 287-9710
991 W. Hedding St. Ste. 202
San Jose, CA 95126

Nếu ICE đến
nhà bạn:
KHÔNG mở cửa. Bởi vì một khi bạn
mở cửa, nhân viên ICE sẽ cho rằng
bạn đồng ý cho họ vào nhà.
Gọi đến Mạng lưới phản ứng nhanh
của quận hạt Santa Clara (xem thông
tin phần trước).
Nếu họ có lệnh trục xuất với chữ ký từ
quan Tòa, hãy yêu cầu họ đưa vào
bên dưới cửa cho bạn xem. Nếu
KHÔNG có lệnh trục xuất hoặc
lệnh KHÔNG được ký từ quan tòa,
bạn KHÔNG cần phải mở cửa.
KHÔNG nói sai sự thật hoặc đưa giấy
tờ giả.
Nếu nhân viên ICE không dùng ngôn
ngữ của bạn, hãy yêu cầu được có
thông dịch viên.
Thực hiện theo quyền giữ im lặng theo
Điều thứ 5 trong Hiến pháp.
Bạn có quyền hỏi tên và số hiệu của
nhân viên ICE.

HÃY
CẢNH GIÁC:
Nếu bạn bị
ICE bắt:
Bạn có quyền được gọi điện thoại.
KHÔNG ký bất kỳ giấy tờ gì nếu được
viết bằng những ngôn ngữ bạn không
hiểu. Không ký bất kỳ giấy tờ gì nếu
không có luật sư của bạn tại đó.
Yêu cầu thông dịch viên nếu nhân viên
không dùng ngôn ngữ của bạn.
Giữ danh sách những dịch vụ luật pháp
tại địa phương có chi phí thấp hoặc miễn
phí nếu bạn không đủ khả năng để yêu
cầu một luật sư riêng.

Hỗ trợ dành cho
cộng đồng, liên lạc:
Mạng Lưới Phản Ứng Nhanh
Của Hạt Santa Clara 408-290-1144
Asian Law Alliance 408-287-9710
Asian Law Caucus 415-896-1701
Asian Americans Advancing Justice
888-349-9695

KHÔNG đi du lịch ra khỏi Hoa Kỳ nếu
bạn đã từng nhận được lệnh trục
xuất.
Nếu bạn đã từng bị bắt hoặc đã vi
phạm pháp luật (thậm chí là nhiều
năm về trước), hãy luôn tham khảo ý
kiến từ luật sư hoặc những đại diện
ủy nhiệm của Bộ Tư pháp trước khi
có kế hoạch du lịch ngoài Hoa Kỳ.
Gọi đến Mạng lưới phản ứng nhanh
hoặc tìm đến những đại diện luật
pháp nếu bạn đã có lịch hẹn từ ICE.
KHÔNG đi một mình.
Tìm đến những nơi hỗ trợ hợp pháp
nếu bạn hoặc người thân của bạn
sắp được thả tự do hoặc đang bị
giam giữ trong nhà tù.
Nếu bạn có Thẻ Xanh, KHÔNG đi du
lịch khỏi Hoa Kỳ hơn 6 tháng.
Nếu bạn đang nhận tiền An sinh Xã
hội (SSI) từ cơ quan An sinh Xã hội,
KHÔNG đi du lịch ra khỏi Hoa Kỳ quá
30 ngày. Nếu bạn có kế hoạch đi
nhiều hơn 30 ngày, hãy báo cho cơ
quan An Sinh xã hội biết trước khi
bạn bắt đầu chuyến đi.

