
ਆਈ.ਸੀ.ਈ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋਂਆਈ.ਸੀ.ਈ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋਂ

ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਡਿਫੈਂਸ ਪ੍ਰਰੋਜੈਕਟ (ਪਰਵਾਸੀ ਸੁਰੱਡਿਆ ਅਡਿਆਨ)  ਿਾਈਚਾਰੇ ਡਵਚ ਇਡਮੰਗਰੇਸ਼ਨ ਐਂਿ ਕਸਟਮਜ਼ 
ਐਨਫਰੋਰਸਮੈਂਟ (ਆਈ.ਸੀ.ਈ.) ਵਲੋਂ  ਹਰੋਈਆਂ ਡਗ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ  ਤੇ ਡਨਗਰਾਨੀ ਰੱਿ ਡਰਹਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਕਸੇ ਡਨਊ-ਯਾਰਕ ਡਵਚ ਛਾਪੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, 
ਸੰਪਰਕ ਕਰਰੋ: 212-725-6422

ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਿਣੀ ਅਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਡਕਲ ਹਰੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਡਮੰਗਰੈਂਟ ਡਿਫੈਂਸ ਪ੍ਰਰੋਜੈਕਟ (ਪਰਵਾਸੀ ਸੁਰੱਡਿਆ ਅਡਿਆਨ) ਦੀ 
ਡਵਸਥਾਰ ਡਕਤਾਬ ਪੜ੍ਰੋ - immdefense.org/ice-arrests ਜਾਂ  ਸੰਪਰਕ ਕਰਰੋ - 
KYR@immdefense.org

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ  ਤੁਹਾਡੇ  ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਡਡਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਯੋਜਨਾ ਡਤਆਰ ਰੱਖੋ !

ਇਡਿੰਗਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਿਜ਼ 
ਐਨਫੋਰਸਿੈਂਟ (ਆਈ.ਸੀ.ਈ.) 
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 
ਡਡਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਿ ਕਰਦੀ ਹੈ।  
ਇਹ ਹੋਿਲੈਂਡ ਸਡਕਉਡਰਟੀ ਡਿਭਾਗ 
ਦਾ ਡਹੱਸਾ ਹੈ।  

ਕੀ ਆਈ.ਸੀ.ਈ. ਅਡਿਕਾਰੀ ਡਸਰਫ   ਉਸ ਡਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਡਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਡਡਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ?
ਆਈ.ਸੀ.ਈ. ਅਡਧਕਾਰੀ ਡਕਸੇ ਵੀ ਡਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਗ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਕੇ ਪਡਹਚਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ  ਡਫਰ ਉਹ 
ਘਰ, ਕਰੋਰਟ-ਹਾਊਸ, ਸ਼ੈਲਟਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਡਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਉਹ ਸੜਕ 
ਤੇ ਿੜੇ ਹਰੋ ਕੇ ਡਵਅਕਤੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਉਿੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਿੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਿੈਂ ਖ਼ਤਰੇ ਡਿਚ ਹਾਂ, ਿੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ  ਹਾਂ  ?
• ਆਪਣੇ ਡਪਆਡਰਆਂ ਨਾਲ ਯਰੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਿਰੋ; ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿੀ ਡਗਰਫਤਾਰੀ ਹਰੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ !  
• ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ  ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ - ਡਬਨਾ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ  ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 

ਜਾਣ ਦੀ, ਗਰੀਨ ਕਾਰਿ ਬਦਲਣ, ਆਡਦ  ਦੀ ਕਰੋਡਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰਰੋ।
• ਡਰਿਮੀਨਲ ਜਸਡਟਸ ਡਸਸਟਮ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ (ਪੁਡਲਸ ਤੁਹਾਿੀ ਡਫੰਗਰਡਪ੍ਰੰਟ ਅੱਗੇ ਇਮਡਮੰਗਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ)

ਡਕਹੜੇ ਿਾਸੀਆੰ ਨੂੰ ਆਈ.ਸੀ.ਈ. ਿਲੋਂ ਡਗਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ  ?
ਕਾਨੂੰਨ ਫੈਿਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀਅਾੰ ਨੂੰ ਡਿਪਰੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਡਦੰਦਾ ਹੈ, ਡਜਵੇ ਡਕ:ਕਾਨੂੰਨ ਫੈਿਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀਅਾੰ ਨੂੰ ਡਿਪਰੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਡਦੰਦਾ ਹੈ, ਡਜਵੇ ਡਕ:

• ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਵਾਲੇ ਵਾਸੀ;
• ਸਟੇਟਸ ਵਾਲੇ ਵਾਸੀ (ਡਜਵੇ ਡਕ: ਸਜ਼ਾ ਯਾਫ਼ਤਾ ਪੱਕੇ ਵਾਸੀ (ਲੀਗਲ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੇਸੀਿੇੰਟ), ਡਰਫਯੂਜੀ, ਅਤੇ ਡਜਹੜੇ ਵਾਸੀਅਾੰ ਕਰੋਲ 

ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ) ਡਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕੲੀ ਤਰਾੰ ਦੀ ਡਰਿਮੀਨਲ ਸਜ਼ਾ ਹਰੋੲੀ ਹੈ; 

;zxh ;oeko nkJh ;h Jh ƒ fBod/;a fdµdh j? fe T[jBK ƒ fe; ƒ frqcskoh bJh ;zxh ;oeko nkJh ;h Jh ƒ fBod/;a fdµdh j? fe T[jBK ƒ fe; ƒ frqcskoh bJh 

fB;akBk pDkT[Dk ukjhdk j?.  nfXekoh T[jBK b’eK dh frqcskoh ƒ soihj d/D dk fB;akBk pDkT[Dk ukjhdk j?.  nfXekoh T[jBK b’eK dh frqcskoh ƒ soihj d/D dk 

c?;bk eoBr/ fijBK dk T[j j/m fby/ nB[;ko dkntk eod/ jBLc?;bk eoBr/ fijBK dk T[j j/m fby/ nB[;ko dkntk eod/ jBL

• ok;aNoh ;[o¤fynk bJh yasok g?dk eoBk

• 1 Btµpo, 2020 ƒ iK fJ; s’A pknd r?o^ekƒBh Yµr Bkb :{Hn?¤;H ft¤u dkyb 

j’J/ j’D, iK

• iBse ;[o¤fynk bJh w”i{dk ysok g?dk eoBk.  nkJh Jh ;h ekoeK *s/ ftuko 

eo/rk fit/A feL

• g[fb; d[nkok fJ¤e ftnesh d/ jkbhnk ngokfXe wkwb/ ns/ frqcskohnK

• jfEnkoK Bkb ;pµXs e’Jh th d’;a

fJj soihjK fpv/B gq;ak;B d/ nXhB d’ tko pdbhnK rJhnK jB ns/ d[pkok pdb 

;edhnK jB. Gkt/A s[;hA ft;atk; eod/ j’ fe s[;hA soihjK ft¤u BjhA nkT[Ad/, i/eo 

s[;hA d/;a fBekb/ bJh ewia’o j’ sK  th nkJh ;h Jh s[jkƒ frqcsko eoB dk c?;bk 

eo ;edk j?.

ੳੁੁਹਨਾਂ ਿਾਸੀਅਾਂ ਲੲੀ ਡਜਹਨਾ ਕੋਲ ਲੀਗਲ ਸਟੇਟਸ ਹੈ 
ਅਤੇ ਡਪਹਲਾਂ ਸਜ਼ਾ ਿੀ ਹੋੲੀ ਹੈ:
ਖ਼ਬਰਦਾਰਖ਼ਬਰਦਾਰ: ਤੁਸੀਂ ਡਸ਼ਕਾਰ ਹਰੋ ਸਕਦੇ ਹਰੋ ਬੇਸ਼ੱਕ 
• ਤੁਹਾਿੀ ਸਜ਼ਾ ਨੰੂ ਕਈ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਹਨ  
• ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ ਨਹੀਂ ਗਏ
• ਤੁਹਾਿਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜੁਰਮ ਸੀ ਜਾਂ ਡਸਰਫ “ਡਮਸਿੀਮੀਨਰ” 

ਹੀ ਸੀ
• ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਨੰੂਨੀ ਪੱਕੇ ਵਾਸੀ (ਲੀਗਲ 

ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੇਸੀਿੇੰਟ) ਹਰੋ ; ਅਤੇ/ਜਾਂ
• ਤੁਹਾਿਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪਡਰਵਾਰ ਡਸਟੀਜ਼ਨ ਹੈ 

ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਡਸਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਹੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਕਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਵਜੋਂ ਨਾ ਮੰਡਨਆ ਜਾਵੇ। 
Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Intl. License. (creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0)



ਜੇ ਿੈਨੂੰ ਆਈ.ਸੀ.ਈ ਏਜਂਟ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂ ਪਬਡਲਕ ਜਗਹਿਾ ਤੇ ਡਿਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
ਜੇ ਆਈ.ਸੀ.ਈ. ਅਡਧਕਾਰੀ ਪਬਡਲਕ ਡਵਚ ਡਕਸੇ ਦੀ ਡਗਰਫਤਾਰੀ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਿਾ ਨਾਮ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਡਵਚ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਫੇਰ ਡਗਰਫ਼ਤਾਰ 
ਕਰਨਗੇ। 

• ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਡਹਣ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਂ, ਪੁਛਰੋ “ਕੀ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ?”ਪੁਛਰੋ “ਕੀ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ?”
• • ਜੇ ਉਹ ਕਡਹਣ “ਹਾਂ”ਜੇ ਉਹ ਕਡਹਣ “ਹਾਂ”: ਤੁਸੀਂ ਕਡਹ ਸਕਦੇ ਹਰੋ - “ ਮੈਂ ਤੁਹਾਿੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਗਾ” ਜਾਂ  “ਮੈਂ ਤੁਹਾਿੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ”. 

ਕਡਹ ਕੇ ਓਹਨਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਓ।
• • ਜੇ ਉਹ ਕਡਹਣ “ਨਹੀਂ”ਜੇ ਉਹ ਕਡਹਣ “ਨਹੀਂ”: ਆਪਣਾ ਚੁੱਪ ਰਡਹਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵਰਤਰੋ। ਕਹਰੋ “ ਮੈਂ ਤੁਹਾਿੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ” ਅਤੇ ਫੇਰ “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ 

ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ”
• ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਿੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਡਹ ਸਕਦੇ ਹਰੋ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਡਦੰਦਾਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਡਦੰਦਾ”
• • ਝੂਠ ਨਾ ਬਰੋਲਰੋ । ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਡਦਿਾਓ। ਿੱਜਰੋ ਨਾ।  ਡਗ੍ਰਫਤਾਰੀ ਦਾ ਡਵਰਰੋਧ ਨਾ ਕਰਰੋ।  ਝੂਠ ਨਾ ਬਰੋਲਰੋ । ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਡਦਿਾਓ। ਿੱਜਰੋ ਨਾ।  ਡਗ੍ਰਫਤਾਰੀ ਦਾ ਡਵਰਰੋਧ ਨਾ ਕਰਰੋ।  
• ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਡਕਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਵਰੋ।  ਤੁਹਾਿੇ ਵਲੋਂ  ਡਦਤੀ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਤੁਹਾਿੇ ਡਿਲਾਫ ਵਰਡਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਆਪਣੇ ਪਾਸਪਰੋਰਟ, 

ਕੌਂਸੁਲਰ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਵੀਜ਼ਾ - ਓਹਨਾ ਨੰੂ ਨਾ ਫੜਾਓ।
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਡਵਚ ਆਪਣੀ ਤਰੀਕ ਿੁਗਤ ਰਹੇ ਹਰੋ, ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਰੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਡਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। 

ਜਦੋਂ ਅਫਸਰ ਿੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣ, ਕੀ ਿੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲ ਜਾਿੇਗਾ ਡਕ  ਉਹ ਆਈ.ਸੀ.ਈ. ਤੋਂ ਹਨ ?
ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ! ਖ਼ਬਰਦਾਰ: ਆਈ.ਸੀ.ਈ. ਅਡਧਕਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਡਲਸ ਦੇ ਿੇਸ ਡਵਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਿੇ ਤੋਂ ਪਛਾਣ-ਚਰੋਰੀ ਜਾਂ ਡਕਸੇ ਹਰੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਡਹਰ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਕੀ ਆਈ.ਸੀ.ਈ. ਏਜਂਟ ਿੇਰੇ ਘਰ ਡਿਚ ਦਾਡਖਲ ਹੋ ਕੇ ਿੈਨੂੰ ਡਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ?
ਜੇ ਆਈ.ਸੀ.ਈ. ਅਡਧਕਾਰੀ ਕਰੋਲ ਜੱਜ ਵਲੋਂ  ਡਦੱਤਾ ਵਾਰੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਡਬਨਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੁਹਾਿੇ ਘਰ ਡਵਚ ਦਾਡਿਲ ਨਹੀਂ ਹਰੋ ਸਕਦੇ। ਓਹਨਾ ਲਈ 
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਿਰੋਲ੍ਣਾ, ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।  

ਜਦੋਂ ਅਫਸਰ ਿੇਰੇ ਦਰਿਾਜ਼ੇ ਤੇ ਹੋਣ, ਿੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
• ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰੋਡਸ਼ਸ਼ ਕਰਰੋ ਡਕ ਉਹ ਿੀ.ਐਚ.ਐਸ. ਜਾਂ  ਆਈ.ਸੀ.ਈ. ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
• ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਰੋ। ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਓ।  ਝੂਠ ਨਾ ਬਰੋਲਰੋ ।  ਕਹਰੋ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਿੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ  ਚਾਹੁੰਦੀ  ।”“ਮੈਂ ਤੁਹਾਿੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ  ਚਾਹੁੰਦੀ  ।”
• ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਓਹਨਾ ਨੰੂ ਵਾਰੰਟ ਡਦਿਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਰੋ ਜਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੇਠ ਸਰਕਾਉਣ ਨੰੂ ਕਹਰੋ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਮਨ੍ਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਆਉਣ 

ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਵਰੋ।
• ਜੇ ਉਹ ਡਕਸੇ ਹਰੋਰ ਨੰੂ ਲੱਿ ਰਹੇ ਹਰੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੱਿ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਰੋ।  ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ 

ਹੈ, ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ  ਝੂਠ ਬਰੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 

ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਿੇਰੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਿੈਨੂੰ ਡਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਡਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਿੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ?
• ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਘਰ ਡਵਚ ਬੱਡਚਆਂ ਜਾਂ  ਕਮਜ਼ਰੋਰ ਡਦਲ ਪਡਰਵਾਡਰਕ ਮੈਂਬਰ (ਜੇ ਕਰੋਈ ਹੈ ) ਬਾਰੇ ਸੂਡਚਤ ਕਰਰੋ। 
• ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰੋਲ ਵਾਰੰਟ ਨਹੀਂ  ਹੈ,  ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਡਰਸ਼ ਕਰਰੋ।
• ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਿੀ ਮਰਜ਼ੀ ਡਬਨਾ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹਨ, ਕਹਰੋ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਡਦੱਤੀ, ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ (ਮੇਰੀ ਡਨੱਜੀ ਜਗ੍ਾ ਤੋਂ)ਬਾਹਰ ਜਾਓ।”“ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਡਦੱਤੀ, ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ (ਮੇਰੀ ਡਨੱਜੀ ਜਗ੍ਾ ਤੋਂ)ਬਾਹਰ ਜਾਓ।”
• ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਡਦੱਤੀ, ਕਹਰੋ, “ਮੈਂ ਡਬਨਾ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਡਦੰਦਾ।”“ਮੈਂ ਡਬਨਾ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਡਦੰਦਾ।”
• ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਡਸਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਬੱਡਚਆਂ ਦੀ ਜਰੂਰੀ ਸੰਿਾਲ ਦੀ ਲਰੋੜ ਬਾਰੇ ਸੂਡਚਤ ਕਰਰੋ। 

ਿੇਰੀ ਡਗਰਫਤਾਰੀ ਿੇਲੇ ਿੇਰੇ ਕੀ ਹੱਕ ਹਨ ?
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਡਹਣਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।  ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
• ਝੂਠ ਨਾ ਬਰੋਲਰੋ ।  ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ  ਹਰੋਵੇਗਾ ।
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਡਕਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕਹਰੋ ਡਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਰੋ। 
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਕਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ (ਪਾਸਪਰੋਰਟ, ਕੌਂਸਲਰ  ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ) ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕਰੋਲ ਵਾਰੰਟ ਨਾ ਹਰੋਵੇ।
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਕਸੇ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਰੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

nkJhHvhHgh tZb’A fJj ikDekoh 2021 ftZu Btg{os (ngv/N) ehsh rJh ;h. tX/o/ ikDekoh bJh, fJfwr?AN fvc?A; 

gq’i?eN (gqtk;h ;[oZfynk nfGnkB) https://www.immigrantdefenseproject.org/ice-arrests T[Zs/ ik e/ 

ft;Eko g[;fsek gVQ’.

ਡਸੱਿ ਫੈਡਮਲੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਇਸ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ  ਪੰਜਾਬੀ ਡਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ  ਹੈ।  ਹਰੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੀ ਸੁਡਵਧਾਵਾਂ ਲਈ ਫਰੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ (ਗੁਪਤ ਤੇ 
ਮੁਫ਼ਤ): 408-800-SEVA (7382)

KYR@immdefense.org


