Malaman Iyong Mga Karapatan:
Sa Lugar ng Trabaho Paglusob ng Imigrasyon

Bago paglusob ang isang lugar ng trabaho
•Magdala ng wastong mga dokumento na nagpapakita ng US paninirahan o legal na katayuan
kung maaari
Iwasan ang pagdadala ng anumang mga dokumento, tulad ng pasaporte na naglalaman ng
impormasyon tungkol sa iyong katayuan sa imigrasyon o sa iyong bansang pinagmulan
Iwasan ang pagdadala ng anumang mga pekeng dokumento
•Kabisaduhin mahalagang numero, kabilang ang sa mga pamilya, mga kaibigan, abogado at mga
organisasyon ng karapatang imigrante tulad ng Advancing Justice-LA. Panatilihin ang isang
listahan ng mga numero ng telepono sa isang lugar sa bahay madaling i-access sa pamilya at mga
kaibigan
•Panatilihin ang lahat ng iyong mga mahahalagang dokumento sa isang lugar madaling i-access
ng mga miyembro ng pamilya at pinagkakatiwalaang mga tao sa kaganapan na ikaw ay pinigil
•Lumikha ng planong pangkaligtasan sa iyong pamilya, kabilang ang mga kaayusan para sa
paaralan pick-up at child care
•Gumawa ng isang plano ng aksyon na may mga kasamahan sa trabaho at magkaroon ng lahat ng
tao ----- anuman ang katayuan sa imigrasyon --- sumasang-ayon upang manatiling tahimik at
hilingin na makipag-usap sa isang abogado

Sa panahon na Enkwentra sa Pagpapatupad ng batas
•Sa pangkalahatan, maliban kung ang iyong lugar ng trabaho ay isang pampublikong lugar,
pagpapatupad ng batas ay nangangailangan ng isang warrant upang ipasok at maghanap sa lugar
ng trabaho. Magtanong upang makita ang warrant, at huwag mong pabayaan ang pagpapatupad
ng batas hanggang makita mo ang isang wastong warrant.
•Tandaan na manatiling tahimik. Huwag magsinungaling. Sa halip maaari mong sabihin, "Gusto
kong manatiling tahimik," o "gusto kong makipag-usap sa isang abugado". Sa partikular, huwag
sagutin ang anumang mga katanungan tungkol sa iyong lugar ng kapanganakan, katayuan sa
imigrasyon o bansang pinagmulan.
•Manatiling kalmado at huwag tumakbo.
•Humiling sa nagpapapatupad ng batas, " Malaya na ba akong umalis?” Kung ang nagpapatupad
ng batas nagsabi ng oo, pagkatapos ay mahinahon at dahan-dahan maglakad palayo.
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•Huwag mag-pirma sa anumang dokumento maliban kung ang iyong abugado ay naroroon.
•Kung ikaw ay naaresto o pinigil, ikaw ay may karapatan upang gumawa ng isang tawag sa
telepono, kabilang ang kung ikaw ay pambansang dayuhan -- karapatang makipag-ugnayan sa
Konsulado ng inyong bansang pinagmulan

Pagdodokumento at Pag-uulat Reyds
•Kung ligtas na gawin ito, kumuha ng litrato ng mga dokumento ng reyd at pag-aresto. Dalhin
ang mga tala tungkol sa kung ano ang nangyari. Makamit ang mga pangalan at numero ng
telepono ng sinumang mga testigo.
•Alamin at isulat ang mga pangalan, ahensiya at iba pang impormasyon sa pagkilala ng anumang
mga opisyal na tagapagpatupad ng batas naroon sa reyd.
•Sa lalong madaling panahon, iulat ang reyd at pag-aresto.
Ang nagsasalita ng Ingles at Espanyol ay dapat tumawag sa Los Angeles Raids and Response
Network hotline 888.624.4752.
Mga nagsasalita ng Lenguahe ng Asyano dapat tumawag sa Advancing Justice-LA sa mga
numerong ito:
Chinese: 800-520-2356
Khmer: 800-867-3126
Korean: 800-8673640
Tagalog: 855-300-2552
Thai:

800-9149583

Vietnamese: 800-267-7395
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