ALAMIN ANG IYONG
MGA KARAPATAN SA
IMIGRASYON
Ipinagpaliban na pagkilos para sa pagkabata dating (DACA)
Ay hindi pa tinapos sa pamamagitan ng ang bagong administrasyon, ngunit sa hinaharap ng
programa ay nananatiling hindi sigurado
Dahil sa kawalan ng katiyakan ng hinaharap ng programa DACA, ito ay hindi ipinapayo
upang maghain ng isang paunang DACA aplikasyon sa ngayon.
Sinumang tumatanggap ng DACA na kailanman ay nagkaroon ng isang kriminal na
kasaysayan ay hinihikayat makipag-usap sa isang abogado o DOJ akreditong representante
bago ang paghaharap para i-renew ang kanilang employment authorization dahil sa ang
bagong inihayag prayoridad pagpapatupad.
pag-file para sa anumang DACA aplikasyon ngayon ay hindi ginagarantiya ng isang work
permit.
filing fees ay maaaring hindi refundable kung ang DACA programa ay matapos
Kung hindi man, ang mga karapat-dapat para sa DACA renewal ay maaaring magpatuloy
upang maghain para sa ngayon

Paunang Paglayang may pasubali (Advance Parole)

Ito ay hindi hinihikayat upang maghain para sa isang paunang parole sa oras na ito
(naaprubahan ang internasyonal na paglalakbay)
Kahit sino ay kasalukuyang sa labas ng Estados Unidos sa paunang parole ay na
irekomenda bumalik sa Estados Unidos sa lalong madaling panahon

Mga panganib para sa Deportasyon
Bilang inihayag sa pamamagitan ng bagong administrasyon, ang mga sumusunod ay mga
kategorya ng mga undokumented mga indibidwal na ay ngayon prayoridad para pag-alis
mula sa Estados Unidos:
Mga nahatulan ng anumang krimen;
Mga nahahabla sa anumang kriminal na pagkakasala, kung saan ang mga bayad ay hindi pa nalutas;
Mga nahahabla ay isang anumang kriminal na pagkakasala, kung Saan Ang Mga Bayad Ay hindi pa
nalutas;
Ang mga taong nakikibahagi sa pandaraya o mapanlinlang kasinungalingan na may kaugnayan sa
anumang opisyal na bagay o aplikasyon bago ang isang ahensiya ng pamahalaan;
Ang mga taong inabuso ang anumang programa na may kaugnayan sa pagtanggap ng mga pampublikong
benepisyo;
Yaong na nakapailalim sa isang pangwakas na pagkakasunud-sunod ng pag-alis, ngunit na hindi tumupad
sa kanilang legal na obligasyon na umalis sa Estados Unidos;
Sa paghatol ng isang opisyal ng imigrasyon, kung hindi man magdulot ng panganib sa kaligtasan ng
publiko o pambansang seguridad.

Ito ay hindi hinihikayat na pagtatangka upang i-cross ang Estados Unidos-Mexico
hangganan, gaya ng Customs at Border Patrol (CBP) ay ibinigay ng mga utos upang ilagay
ang sinuman nahuli tawiran labag sa batas sa mga paglilitis sa pagpapaalis.
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Maghanda
Iwasan Negatibong Pakikipag-ugnayan sa Pagpapatupad ng Batas
Konbiksyon tulad ng Pagmamaneho Sa ilalim ng impluwensiya at anumang iba
naisasangkot droga o alkohol kung maibabalik negatibong kahihinatnan

Alamin ang Iyong mga Karapatan
Magdala ng isang malaman ang iyong mga karapatan card sa iyo sa lahat ng oras.
Kayo ay may karapatan upang manatiling tahimik hanggang nagsasalita ka sa isang
abogado.
Huwag buksan ang pinto para sa Imigrasyon Customs Enforcement (ICE) maliban kung
mayroon sila ng isang utos pinirmahan ng isang hukom. Hayaan silang ilagay ito laban sa
isang bintana o ipit ito sa ilalim ng pinto

Gumawa ng isang Plano
Kabisaduhin mahalagang numero ng telepono kabilang ang mga miyembro ng pamilya,
mga kaibigan, at isang abogado na maaari kang tumawag kung ikaw ay naaresto.
Magtalaga kahaliling caregiver para sa mga bata o mga matatanda.
Panatilihin orihinal at kopya ng mga mahalagang mga dokumento sa isang ligtas na
lugar at ipagbigay-alam sa mga miyembro ng pamilya o mga kaibigan.
I-bookmark ang ICE detainee tagahanap sa iyong browser:https://locator.ice.gov
/odls/homePage.do

Humingi ng Legal na Tulong mula sa isang
Awtorisadong Abogado ng Imigrasyon at Legal na
Representante
LIBRE Imigrasyon Eligibility Screenings sa
Pagsulong Justice-Los Angeles Makipag-ugnay sa
amin: immrelief@advancingjustice-la.org

Tagalog: (855) 300-2552
English/Other: (888) 349-9695

