BIẾT QUYỀN CỦA QUÝ VỊ: Đột kích di trú tại nơi làm việc
TRƯỚC KHI BỊ ĐỘT KÍCH NƠI LÀM VIỆC
 Nếu có thể, mang theo giấy tờ hợp lệ của nơi cư trú Hoa Kỳ hoặc giấy tờ di trú.
o Tránh mang theo bất kỳ tài liệu, chẳng hạn như hộ chiếu, có chứa thông tin về tình
trạng nhập cư của bạn hoặc nước xuất xứ của bạn.
o Tránh mang theo bất kỳ tài liệu giả mạo
 Ghi nhớ số điện thoại quan trọng, bao gồm cả số điện thoại của gia đình, bạn bè, luật sư và
các tổ chức quyền của người nhập cư, chẳng hạn như Advancing Justice-LA. Giữ một danh
sách những số điện thoại này tại một địa điểm có thể tiếp cận được với gia đình và bạn bè.
 Giữ tất cả các tài liệu quan trọng của bạn ở một nơi có thể truy cập được bởi các thành viên
trong gia đình và những người đáng tin cậy trong trường hợp bạn bị giam giữ..
 Lập kế hoạch an toàn với gia đình của bạn, bao gồm cả việc sắp xếp đón các em học sinh và
chăm sóc trẻ
 Lập kế hoạch hành động với đồng nghiệp và mọi người - bất kể tình trạng nhập cư - đồng ý
giữ im lặng và yêu cầu nói chuyện với luật sư
TRONG LÚC GẶP NHÂN VIÊN THI HÀNH PHÁP LUẬT
 Thông thường, trừ khi nơi làm việc của bạn là nơi công cộng, cơ quan thực thi pháp luật cần
có lệnh bắt và tìm nơi làm việc. Yêu cầu xem lệnh bảo đảm và không cho phép thực thi pháp
luật cho đến khi bạn thấy một lệnh bảo đảm hợp lệ.
 Hãy nhớ rằng bạn có quyền giữ im lặng. Đừng nói dối. Thay vào đó, bạn có thể nói, "Tôi
muốn giữ im lặng" hoặc "Tôi muốn nói chuyện với luật sư". Cụ thể, không trả lời bất kỳ câu
hỏi nào về nơi sinh, tình trạng nhập cư, hoặc nước xuất xứ của bạn.
 Giữ bình tĩnh, và không chạy trốn.
 Yêu cầu cơ quan thực thi pháp luật, "Tôi có tự do đi?" Nếu cơ quan thực thi pháp luật nói có,
sau đó bình tĩnh và từ từ bỏ đi.
 Không ký bất cứ tài liệu nào trừ khi luật sư của bạn có mặt.
 If Nếu bạn bị bắt giữ hoặc giam giữ, bạn có quyền gọi điện thoại, kể cả-nếu bạn là người
nước ngoài - quyền liên lạc với lãnh sự quán của nước bạn.
GHI CHÉP VÀ BÁO CÁO KHI BỊ ĐỘT KÍCH
 Nếu bạn có thể làm điều này một cách an toàn, hãy chụp ảnh và tài liệu về cuộc đột kích và
bắt giữ. Ghi chép về những gì đã xảy ra. Lấy tên và số điện thoại của bất kỳ nhân chứng nào.
 Tìm hiểu và viết ra tên, cơ quan và các thông tin nhận dạng khác của bất kỳ nhân viên thực
thi pháp luật nào có mặt tại cuộc đột kích.
 Nhanh nhất có thể, báo cáo các vụ đột kích và bắt giữ:
o Người nói tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha nên gọi Đường dây nóng Los Angeles
Raids Response Network, số 888.624.4752.
o Người nói ngôn ngữ Châu Á nên gọi Advancing Justice-LA tại số:
 Tiếng Trung Hoa:
800.520.2356
 Tiếng Campuchia:
800.867.3126
 Tiếng Hàn Quốc:
800.867.3640
 Tiếng Phi:
855.300.2552
 Tiếng Thái:
800.914.9583
 Tiếng Việt:
800.267.7395
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