Mười hai điều bạn và gia đình cần nhớ
cho MỌI tình huống
Điều bạn nói có thể
được dùng để chống
lại bạn.
Bạn có
quyền yên
lặng.

Nếu bạn muốn yên
lặng, hãy nói ra và
trình thẻ Biết
Quyền Của Mình.
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Luôn mang theo thẻ căn cước Hoa
Kỳ và bản sao giấy tờ di trú.
Không bao giờ mang theo giấy tờ
sai hoặc giấy tờ từ quốc gia khác.

Không bao giờ bỏ
chạy khi bị khám
xét bất ngờ hoặc
khi được nhân viên
di trú tiếp cận.

Không nói dối với nhân viên di trú.

Bạn có quyền nói chuyện với luật
sư của mình.

Bạn có quyền từ chối
ký bất kỳ giấy tờ nào
trước khi nói chuyện
với luật sư của mình.

Không bao giờ
đánh lại nếu bị bắt
hoặc giam giữ.

Nếu bạn bị cảnh sát
giữ hoặc bị giam,
không thảo luận thông
tin di trú hoặc lý lịch
tư pháp của bạn với
BẤT KỲ AI ngoài luật
sư của bạn.

Nếu bạn được hỏi hoặc
bị khám xét bất ngờ, viết
chi tiết sự việc đã xảy ra
ngay khi có thể làm việc
này an toàn. Nói ngay
với luật sư và các nhóm
hỗ trợ của bạn.
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• KHÔNG MỞ CỬA. Hỏi giấy tờ xác minh (nhìn qua cửa sổ).
• Nhân viên di trú chỉ có thể vào khi có lệnh hợp lệ hoặc được sự
cho phép của bạn.
•Y
 êu cầu xem lệnh. Nếu đó là lệnh không hợp lệ, hãy yêu cầu họ rời đi.
• Nếu nhân viên di trú vào (có hoặc không có lệnh hợp lệ), hãy
nói bạn không đồng ý với việc này. Nói cho họ biết nếu có trẻ
em, người già hoặc người ốm trong nhà.

Hướng dẫn nhanh về địa điểm

Tại nhà

Trên đường/Nơi
công cộng

Nơi làm việc

• Đừng bỏ chạy.
• Trước khi nói bất cứ điều gì (kể cả tên của mình), bạn hãy hỏi
“Tôi có thể đi được chưa?”
• Nếu được, hãy bước đi thật chậm. Nếu không, đừng đi đâu cả.
• Ở một số bang, bạn buộc phải nói tên của mình.
• Nếu bị khám xét, hãy bình tĩnh và nói “Tôi không đồng ý với việc
khám xét này”.
• Nhân viên di trú chỉ có thể vào khi có lệnh hợp lệ hoặc được sự
cho phép từ người sử dụng lao động của bạn.
• Có kế hoạch khẩn cấp cùng đồng nghiệp (xem tr. 18).
•N
 ếu người sử dụng lao động không có mặt tại đó hoặc đã cho phép
nhân viên di trú hoặc cảnh sát vào thì phải biết ai là người sẽ đứng
ra nói chuyện với họ. Người này sẽ hỏi giấy tờ xác minh và lệnh.
• Nếu bị khám xét, hãy bình tĩnh và nói: “Tôi không đồng ý với
việc khám xét này”.
• Tấp xe vào lề đường, tắt máy và đặt hai tay lên vô lăng.
• Làm theo tất cả chỉ thị, kể cả việc đưa bằng lái, đăng ký xe và
bảo hiểm. Tuyệt đối không đưa giấy tờ giả.
• Nếu cảnh sát khám xét ô tô, hãy bình tĩnh và nói: “Tôi không
đồng ý với việc khám xét này.”

Trong xe

• Yêu cầu được gọi điện thoại cho luật sư hoặc số liên lạc khi
khẩn cấp khác.

Trong tù/Trại
giam cảnh sát

• Sử dụng thẻ Biết Quyền Của Mình. Nhớ quyền được giữ im
lặng và hãy nói bạn sẽ không ký bất kỳ giấy tờ nào trước khi
được nói chuyện với luật sư của mình
• Yêu cầu một bản sao riêng cho tất cả tài liệu mà luật sư của bạn
nộp cho tòa án.
• Yêu cầu được gọi điện thoại cho luật sư hoặc số liên lạc khi
khẩn cấp và lãnh sự quán.

Trung tâm giam
giữ di trú

• Sử dụng thẻ Biết Quyền Của Mình. Nhớ quyền được giữ im
lặng và hãy nói bạn sẽ không ký bất kỳ giấy tờ nào trước khi
được nói chuyện với luật sư của mình.
•Y
 êu cầu một bản sao cho tất cả tài liệu đối với trường hợp của bạn.
• Yêu cầu được trả tự do đóng tiền thế chân tại ngoại.
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