
ICE सँगको व्यवहारमा आफ्नो अधिकारहरूलाई जान्नुहनोस ्आफ्नो अधिकारहरूलाई जान्नुहनोस ्
यदि ICE (Immigration and Customs Enforcement (इमिग्रेस् एण्ड कस्टि 
इन्नोस्सिरेन्ट)) का एजरेन्टहरू तपाईं ्जजक आएिा तपाईंसँग पन् आफ्ा अधिकारहरू हनुन्छ् ्!

यदि यदि ICE िरेरनो ढनोकािा आइपनुगरेिा िलैरे करे  ग््स सक्छनु  ? िरेरनो ढनोकािा आइपनुगरेिा िलैरे करे  ग््स सक्छनु  ?
• तपाईंले ICE का लागग ततकाल ैढोका खोल्न आवश्यक छै्न र तपाईंले ICE सँग कुरा ग्ननैपछ्छ भन्ेन छै्न ।
• बनि ढनोकाकनो प्छाड्डबा्ट तपाईंले उ्नीहरूलाई उ्नीहरू को हो भ्ेनर सोध्न र उ्नीहरूको बैज, पररच्यपत्र वा बबज्ेनस कार्छलाई 

झ्याल वा ढोकाको पवालबाट देखाउ्न वा बनद ढोकाबाट छछराउ्न भन्न सक्ुनहुनछ ।
• तपाईंले उ्नीहरूसँग नयानयक वाररेन्ट

• साव्छजछ्नक सुरक्ाका लागग खतरा वा कसैको जीव्नमा खतरा जसता आपतकाली्न ससथिछतहरूमा ICE तपाईंको अ्नुमछत ्नललक्न 
आउ्न सकछ । ्यदद ्यसतो भएमा पछ्न तपाईंले ICE सँग कुरा ग्न्छ आवश्यक छै्न ।

• ्यदद ICE ले अरू कोहीलाई खोसजरहेको छ भ्ेन तपाईंलरे कनु रा ग््स आवशयक ्ैछ् । ्यदद तपाईंले कुरा ग्न्छ चाहेको भएमा 
तपाईंले ICE लाई आफ्नो समपक्छ  जा्नकारी छोररे जा्न भन्न सक्नुहुनछ । तपाईंले ICE लाई सो व्यसकत कहाँ छ्न/्छछ्न ्भ्ेनर 
बताउ्न आवश्यक ्नभएता पछ्न गलत जा्नकारी उपलब्ध गराउँदा भ्ेन ्यसले तपाईंलाई जोखखममा पा्न्छ सकछ ।

यदि यदि ICE िरेरनो घरमित्र ्ै आइपनुगरेिा िलैरे करे  ग््स सक्छनु  ? िरेरनो घरमित्र ्ै आइपनुगरेिा िलैरे करे  ग््स सक्छनु  ?
• ्यदद तपाईंको अ्ुनमछतबब्ना ्ैन ICE तपाईंको घरमा लभत्र पसेमा तपाईंले सपषट रूपमा उ्नीहरूलाई छ्नम्न कुरा भन्न सक्नुहुनछ: 

“ि तपाईंहरूलाई िरेरनो घरिा रह् अ न्ुिनत दिन्ँ । कृपया बादहर जा न्ुहनोस ्।" ्यछत भनदा ्यसले उ्नीहरूलाई स्धैं ्नरोक्न सकछ 
तर ्यसले भववष्यका कु्न ैपछ्न का्ुन्नी मालमलाहरूमा मद्दत ग्न्छ सक्ेनछ ।

• ्यदद ICE ले तपाईंको घरमा कोठा वा सामा्नहरूमा खा्नतलासी सुरु गरेमा तपाईंले उ्नीहरूलाई “ि खा्तलासीका 
लाधग अ्नुिनत दिन्ँ" भन्न सक्नुहुनछ । ्यदद अ्नुमछतबब्ना ्ैन उ्नीहरूले खा्नतलासीलाई जारी राखेमा तपाईंले यसलाई 
िनोहनोया्सइरह् सक्नुहुनछ । 

• तपाईंले उ्नीहरूलाई तपाईंको घरमा बालबामलकाहरू वा जनोखखििा रहरेका अनय न्वासीहरू छ्न ्भ्ेनर बताउ्न सक्नुहुनछ ।

यदि यदि ICE लरे िलाई स्डक वा साव्सजन्क स्थलिा रनोकरे िा िलैरे करे  ग््स सक्छनु  ? लरे िलाई स्डक वा साव्सजन्क स्थलिा रनोकरे िा िलैरे करे  ग््स सक्छनु  ?
• तपाईंले कु्न ैपछ्न कुरा भन्नुभनदा अगाडर तपाईंले "करे  ि जा् सक्छनु  ?" भ्ेनर सोध्न सक्नुहुनछ ।

्यस जा्नकारीपत्रले सामान्य जा्नकारी मात्र प्रदा्न गछ्छ । ्यो का्ुन्नी 
सललाह होइ्न । का्नु्नी सललाहका लागग अट्ननीसँग परामर्छ ग्नु्छहोस ्।

्यदद उ्नीहरूले ्ैछ् भनछ्न ्भ्ेन तपाईंले 
उ्नीहरूलाई लभत्र आउ्न दद्न आवश्यक 
छै्न । तपाईंले ्यसो भन्न सक्नुहुनछ,

्यदद उ्नीहरूले ्छ भनछ्न ्भ्ेन 
तपाईंले उ्नीहरूलाई त्यसलाई ढोका 
मुछ्नबाट छछराउ्न भन्न सक्ुनहुनछ । 
्यो न्याछ्यक वारेनट हो कक होइ्न 
भ्ेनर थिाहा पाउ्नका लागग वारेनटमा 
कसले हसताक्र गरेको छ भ्ेनर 
हे्नु्छहोस ्।

न्याछ्यक वारेनट भ्ेनको अदालतबाट 
न्या्या्धीरबाट हसताक्र गररएको वारेनट 
हो । उदाहरणका लागग, न्या्या्धीरका 
हसताक्रहरूको अगाडर “सममा्नी्य 
(Honorable/Hon.)," “न्या्या्धीर 
(Judge)” “जससटस (Justice)” वा 
“मसजसटे्ट (Magistrate)” हु्न सकछ ।

्यदद उ्नीहरूले सक्नुहनुन्छ 
भनछ्न ्भ्ेन: तपाईंले ्यसो 
भन्न सक्नुहुनछ, 

्यदद उ्नीहरूले सक्नुहनुन् 
भनछ्न ्भ्ेन: तपाईंले ्यसो 
भन्न सक्नुहुनछ, 

"ि तपाईंका 
प्रश्हरूकनो जवा् दि् 

चाहन्ँ ।"
"ि िौ् बस् चाहन्छनु  ।"

्यदद ICE का एजेनटहरूले तपाईंको खलती वा 
मालसामा्नहरूमा खा्नतलासी ग्न्छ प्र्यास गरेमा तपाईंले ्यसो 
भन्न सक्नुहुनछ, 

्यदद उ्नीहरूले केही गरेर तपाईंको खा्नतलासी गरे र तपाईंले 
भौछतक रूपमा उ्नीहरूलाई रोक्न सक्नुहुन्न तर तपाईंले 
त्यसलाई सपषट रूपमा भन्नुभएको छ भ्ेन ्यो भववष्यका कु्न ै
पछ्न का्ुन्नी मालमलाहरूमा महततवपूण्छ हु्न सक्ेनछ ।

"ि खा्तलासीका लाधग 
अ्नुिनत दिन्ँ ।"

Nepali

“म तपाईंहरूसँग कुरा ग्न्छ 
चाहन्न ।”



यदि यदि ICE िरेरनो काय्सस्थलिा आइपनुगरेिा िलैरे करे  ग््स सक्छनु  ? िरेरनो काय्सस्थलिा आइपनुगरेिा िलैरे करे  ग््स सक्छनु  ?
• ICE कु्न ैपछ्न प्रकारको वारेनट आवश्यक ्नप्ननेगरी कु्न ैपछ्न का्य्छसथिलको साव्सजन्क स्था्िा प्रवेर ग्न्छ सकछ्न ्।
• साव्सजन्क स्था्हरूिा छ्नम्न प्न्छ सकछ्न:् अकिस लबब, सुपरमाकने ट, ररटेल सटोर वा रेसटुरेनटको खा्ेनकुरा खा्ेन ठाउँ । 
• ICE सँग तपाईंकनो रनोजगारिाताकनो अ न्ुिनत वा नयानयक वाररेन्ट ्नहँुदासमम उ्नीहरूको कु्न ैका्य्छसथिलको न्जी स्था्िा का्नु्नी 

रूपमा प्रवेर ग्न्छ सकदै्न्न ्।
• न्जी स्था्हरू भ्ेनको कम्छचारीहरूका लागग मात्र ठाउँहरू हु्न ्जसमा ववश्ाम कक् वा का्य्छसथिलको सटोरेज कक् हु्न सकछ्न ्।
• रनोजगारिाताहरूलरे ICE लाई आफ्नो पररच्यपत्र देखाउ्न भन्न सक्नुहुनछ र ICE सँग न्याछ्यक वारेनट छ कक छै्न भ्ेनर सोध्न 

सक्नुहुनछ ।
• सब ैसाव्छजछ्नक सथिा्नहरूमा झैं, ्यदद काममा हँुदा ICE तपाईं ्नसजक आएमा तपाईंलरे उ्ीहरूकनो प्रश्हरूकनो जवा् दि् 

आवशयक ्ैछ् र उ्नीहरूलाई आफ्नो रोजगारदातासमक् जा्न भन्न सक्नुहुनछ । 

• स्ध ैझैं, ्यदद ICE का एजेनटहरूले तपाईंको खलती वा मालसामा्नहरूमा खा्नतलासी ग्न्छ प्र्यास गरेमा तपाईंले ्यसो भन्न 
सक्नुहुनछ, "ि खा्तलासीका लाधग अ न्ुिनत दिन्ँ ।" ्यदद उ्नीहरूले केही गरेर तपाईंको खा्नतलासी गरे र तपाईंले भौछतक 
रूपमा उ्नीहरूलाई रोक्न सक्नुहुन्न तर तपाईंले सपषट रूपमा अ्नुमछत ददन्ँन भन्नुभएको छ भ्ेन ्यो भववष्यका कु्न ैपछ्न 
का्नु्नी मालमलामा महततवपूण्छ हु्न सक्ेनछ ।

यदि िलाई पक्ाउ गररएिा करे  ग न्े ?यदि िलाई पक्ाउ गररएिा करे  ग न्े ?
• ्यदद तपाईंका धचककतसकीय सिसयाहरू छ्न ्वा तपाईंले बालसयाहारकनो वयवस्था मिलाउ् आवश्यक छ भ्ेन तपाईंले त्यस बारेमा 

ICE लाई बताउ्न सक्नुहुनछ । 
• ICE का एजेनटहरूले तपाईंकनो िूल िाषा ्बनोल् सक्छ् ्। ICE सँग कुराका्नी ग्न्छ, कु्न ैपछ्न अपोइनटमेनट वा तपाईंलाई 

ददइ्ेन सु्नुवाइका लागग तपाईंले िनोिाषरे अ्नुरनोि ग््स पाउ्नुहुनछ ।
• तपाईंले वककलसँग कुरा ्नगररक्न तपाईंले कनु ् ैपन् कागजातिा हसताक्षर ग््स वा कनु ् ैपन् प्रश्हरूकनो जवा् दि् आवशयक 

हनुँिै् ।
• पक्ाउ गररएपछछ, तपाईंसँग आफ्नो पररवार, साथिीहरू, समुदा्यका अगुवाहरू वा अट्ननीलाई ्नो् ग न्े अधिकार हुनछ ।
• पक्ाउ परेको सम्यमा, तपाईंले आफ्नो पररवार, साथिीहरू, समुदा्यका अगुवाहरू तथिा अट्ननी लगा्यतका िान्सहरूलाई िरे्ट 

ग््स सक्नुहनुन्छ । कृप्या ध्या्न दद्ुनहोस ्कक हररेक जरेलका आ-आफ्ा न्यिहरू हनुन्छ् ्जसलाई भेट ग्न्छ आउ्ेन माछ्नसहरूले 
अछ्नवा्य्छ रूपमा पदहला ्न ैपढ्ुनपछ्छ ।

• ्यदद तपाईंलाई पक्ाउ गररँदैछ भ्ेन सिनुिायका िान्सहरूलरे ICE कनो सनो काय्सलाई खखच् सक र्े्छ् ्र त्यो उ्नीहरूले 
अग्धकारीहरूको काममा अवरो्ध ्नगदा्छसमम ग्न्छ सक्ेनछ्न ्। ्यदद ICE का एजेनटहरूले तपाईंसँग कुरा ग्न्छ वा तपाईंलाई पक्ाउ 
ग्न्छ प्र्यास गरररहेका छ्न ्भ्ेन खखच्न सुरु गदा्छ वा खखच्ेन का्य्छलाई जारी राखदा ्यसले तपाईंलाई जोखखममा पा्न्छ सक्ेनछ ।

• तपाईंलरे आफ्नो अ्ट्नीसँग, तपाईंले राखेपछछ वा तपाईंका लागग राखखएपछछ, तपाईंकनो पक्ाउका समबनििा तपाईंसँग िएका वा 
तपाईंलाई पक्ाउ गररेकनो िरेखरे अरू कनोहीसँग िएकनो कनु ् ैपन् अड्डयनो, मिड्डयनो वा मलखखत ्नो्टहरू साझा ग््स सक्नुहनुन्छ ।

• ्थप जा्कारीका लाधग, तपाईं ्यहाँ जा्न सक्ुनहुनछ: bit.ly/NYLAGICE

यदि तपाईं वा तपाईंकनो कनोही प्प्रयज् ड्डपनो्टनेस्कनो खतरािा हनु्नुहनुन्छ ि र्े तपाईंलरे यनोज्ा यदि तपाईं वा तपाईंकनो कनोही प्प्रयज् ड्डपनो्टनेस्कनो खतरािा हनु्नुहनुन्छ ि र्े तपाईंलरे यनोज्ा 
ब्ाउ् सक्नुहनुन्छ ।ब्ाउ् सक्नुहनुन्छ ।
• तपाईंले आप्रवास्नसमबन्धी छ्न:रुलक तथिा गोप्नी्य का्ुन्नी सललाह प्रापत ग्न्छ सक्नुहुनछ । आप्रवासी 

न्यू्योक्छ बासीहरूले ActionNYC लाई 1-800-354-0365 मा बबहा्न 9 बजेदेखख बेलुका 6 बजेसमम, सोमबारदेखख 
रुक्बारसमम वा 311 मा िो्न ग्न्छ सकछ्न ्र “ActionNYC (एकस्नNYC) भन्न सकछ्न ्।”

• तपाईंले कनु ् ैआकजसिक समपक्स लाई ्छ्ौ्ट ग््स र उ्कनो ्नो् ्मबर याि राख् सक्नुहुनछ । आकससमक समपक्छ  
भ्ेनको तपाईंले ववशवास ग्नने कु्न ैपछ्न व्यसकत हु्न सकछ्न/्ससकछ्न,् जसत ै- पररवारको सदस्य, साथिी, समुदा्यका 
अगुवा वा वककल । 

• तपाईंले आफ्नो कागजातहरूलाई वयवजस्थत ग््स र तपाईंका आकससमक समपक्छ हरूले पहँुच ब्नाउ्न सक्ेन सुरक्क्त 
ठाउँहरूमा छत्नीहरूलाई राख्न सक्ुनहुनछ । 

• ्थप जा्कारीका लागग तपाईं ्यहाँ जा्न सक्ुनहुनछ: nyc.gov/KnowYourRights

http://bit.ly/NYLAGICE
https://www1.nyc.gov/site/immigrants/help/legal-services/deportation-defense.page

