
ይህ መረጃ የቀረበው በካቶሊክ ህጋዊ ኢሚግሬሽን ኔትወርክ አይኤንሲ ነው፡፡ ለተጨማሪ መረጃ cliniclegal.org. ን ይጎብኙ፡፡

በየትኛውም ሁኔታ ለእርስዎ እና ለቤተሰብዎ ማስታወስ 
የሚገባዎ አስራ ሁለት ነገሮች

የምትናገው ነገር አንተን 
ለመጉዳት ሊውል ይችላል፡፡ አንደኛውን በገጽ 13 ላይ ያሉ

ዝም ለማለት 
መብት አለዎት፡፡

ሁልጊዜ የአሜሪካ መታወቂያ እና የስደት 
ግልባጭ ሰነዶችን ይዘው ይንቀሳቀሱ፡፡

ሀሰተኛ ሰነዶችን ወይም የሌላ ሃገር ሰነዶችን 
በፍፁም ይዘው አይንቀሳቀሱ፡፡

በፍፁም በተከለከለ ነገር 
መንገድ አይሩጡ ወይም 
በባለስልጣኖች በታዘዙ 
አያድርጉት፡፡

ዝም ማለት ከፈለጉ ከፍ ብሎ 
ዝም እንዲሉ ይናገሩ ወይም 
የመብቶች ካርድዎትን ከፍ 

አድርገው ያሳዩ፡፡

ዝም ለማለት 

መብቴን 

እየተጠቀምኩ 

ነው፡፡

ከታሰሩ ወይም ከተያዙ 
በፍፁም የአካላዊ ጥል 
እንዳያካሄዱ፡፡

ሀላፊዎችን ፈጽሞ አይዋሹ፡፡

ከጠበቃዎ ጋር ለመነጋገር መብት አለዎት፡፡

ከጠበቃዎ ጋር ከመነጋገርዎ 
በፊት ምንም አይነት ነገር 
ላለመፈረም መቃወም 
ይችላሉ፡፡

በፖሊስ ጥበቃ ስር ካሉ ወይም 
ካግደው ካሉ የስደት 
መረጃዎችን ወይም የወንጀል 
ታሪክዎትን ከጠበቃ ውጪ 
ከማንም ጋር እንዳይወያዩ፡፡

ጥያቄ ካለዎት ወይም 
ያልገባዎት ነገር ካለ ምቹ ጊዜ 
እንዳገኙ ምን እንደተፈጠ 
ይጻፉ፡፡ ወዲያውኑ ለጠበቃው 
እና ለደጋፊ ቡድኖ ይናገሩ፡፡

ስልክ ቁጥር

ስም

እባክዎን ዝም ለማለት መብቴን የተጠቀምኩ 

እንደሆነ ይወቁ፡፡ እንዲሁም ጠበቃዬ በክለሳ 

እስከምመለከታቸው ድረስ ማንኛውም ጉዳይ 

ያለመፈረም መብቴ እየተጠቀምኩ ነው፡፡ ጥቃት 

ከደረሰብኝ ወዲያውኑ ጠበቃዬን ለመገናኘት 

እጠይቃለሁ፡፡ የጠበቃዬ መገናኛ መረጃ፡



ይህ መረጃ የቀረበው በካቶሊክ ህጋዊ ኢሚግሬሽን ኔትወርክ አይኤንሲ ነው፡፡ ለተጨማሪ መረጃ cliniclegal.org. ን ይጎብኙ፡፡

• 	በሩን አትክፈቱ፡፡ የመታወቂያ ይጠየቁ (በመስኮት በኩል)፡፡
• 	ኃላፊዎች ብቻ በህጋዊ ወረቀት ወይም በእርሶ ፈቃድ ሊገቡ ይችላሉ፡፡

• 	የፈቃድ ወረቀት እንዲያሳዩ ይጠየቁ፡፡ ተቀባይነት የሌለው ከሆነ ኃላፊዎች እንዲወጡ
ይጠይቁ፡፡

• �ኃላፊዎች (በህጋዊ ወይም ህጋዊ ባልሆነ ወረቀት) እርስዎ መግባታቸውን እንዳልፈቀዱ
እየተናገራችኋቸው ከገቡ ልጆች፣ ሽማግሌዎች ወይም የታመሙ ሰዎች እቤት ውስጥ ካሉ
ይህንን ጉዳይ ይንገሯቸው፡፡

• አይሩጡ፡፡

• እንዳይሮጡ፣ ምንም ከመናገርዎ በፊት (ስምዎትን ጨምሮ) መሄድ እችላለሁ ብለው ይጠይቁ?
• አዎ ከሆነ በዝግታ ለመሄድ ይራመዱ፣ አይ ከሆነ አይራመዱ፡፡

• በጥቂት ሃገራት ውስጥ ስምዎትን መስጠት ይኖርብዎታል፡፡

• የሚፈለጉ ከሆነ በእርጋታ ይቀመጡ እና በመፈለጌ ላይ አልስማማም ይበሉ፡፡

• 	ኃላፊዎች ብቻ ተቀባይነት ባለው ህጋዊ ወረቀት ወይም በአሰሪዎ ፈቃድ ሊገቡ ይችላሉ፡፡

• 	ከስራ ባልደረባቸው ጋር የአደጋ ጊዜ እቅድ ይኑርዎ (ገጽ 18ን ይመልከቱ)፡፡
• 	አሰሪዎ ከሌለ ወይም ኃላፊዎች እንዲገቡ ከፈቀደ ኃላፊዎቹን የሚያነጋግረው ማን እንደሆነ

ይወቁ፡፡ ጠያቂው መታወቂያ እና የመግቢያ ወረቀት መጠየቅ ይኖርበታል፡፡

• የሚፈለጉ ከሆነ በእርጋታ ይቀመጡ እና በመፈለጌ ላይ አልስማማም ይበሉ፡፡

• 	ሂሳቡን እንዲሁም የመኪናውን ሞተር ከዚያ እጅዎትን በመሪው ላይ ያስቀምጡ፡፡

• 	የመንጃ ፈቃድን፣ የምዝገባ ወረቀት እና የኢንሹራንስ ወረቀትን ማሳየት ሁሉንም ትእዛዞች
የውሸት ሰነዶችን አያቅርቡ፡፡

• 	ኃላፊው መኪናዎትን የሚፈለጉ ከሆነ በእርጋታ ይቀመጡ እና በዚህ ፍለጋ ላይ አልስማማም
ይበሉ፡፡

• 	ለጠበቃዎ ወይም ሌላ የአደጋ ጊዜ መገናኛዎ  ስልክ ለመደል ይጠይቁ፡፡

• 	የመብቶች ካርድዎን ይጠቀሙ፡፡ ዝም ለማለት እና ከጠበቃዎ ጋር ከመነጋገርዎ በፊት ምንም
አይነት ነገር ላለመፈረም መብት ያለዎት መሆኑን ያስታውቁ፡፡

• 	ከጉዳዩ ጋር በተገናኘ ያሉትን እና ጠበቃዎ ከዳኛው የሰጣቸውን ሰነዶች በሙሉ ግልባጭ
ይጠይቁ፡፡

• 	ለጠበቃዎ ወይም ሌላ የአደጋ ጊዜ መገናኛዎ እንዲሁም ለቆንስላዎ ስልክ ለመደል ይጠይቁ፡፡

• �የመብቶች ካርድዎን ይጠቀሙ፡፡ ዝም ለማለት እና ከጠበቃዎ ጋር ከመነጋገርዎ በፊት ምንም
አይነት ነገር ላለመፈረም መብት ያለዎት መሆኑን ያስታውቁ፡፡

• 	ከጉዳዩ ጋር በተገናኘ ያሉትን ሰነዶች በሙሉ ግልባጭ ይጠይቁ፡፡

• በቦንድ ለመለቀቅ ይጠይቁ፡፡

መንገድ ላይ/የህዝብ 
ማመላለሻ ቦታ 

መኪና ውስጥ 

የስደተኛ  
መከላከያ ጣቢያ 

እቤት ውስጥ 

የስራ ቦታ 

እስር ቤት/ፖሊስ 
ጣቢያ 

የቦ
ታ

 መ
ም

ሪያ




