
ICE  ਦੇ ਨਾਲ  ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣੋਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣੋ
ਜੇਕਰ ਜੇਕਰ ICEICE (ਇਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ) ਦੇ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ, ਉਸ ਸਧਿਤੀ ਧਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ  (ਇਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ) ਦੇ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ, ਉਸ ਸਧਿਤੀ ਧਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 
ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ!ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ!

ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਦਰਿਾਜੇ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਦਰਿਾਜੇ ‘ਤੇ ICE ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜ੍ੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜ੍ੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
• ਤੁਹਾਨੰੂ ICE ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਦਰਿਾਜਾ ਖੋਲ੍ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ICE ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

• ਬੰਦ ਦਰਿਾਜੇ ਦੇ ਧਪੱਧਿਓਂਬੰਦ ਦਰਿਾਜੇ ਦੇ ਧਪੱਧਿਓਂ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪੁੱਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਬਾਰੀ ਜਾਂ ਦਰਿਾਜੇ ਦੀ ਮੋਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੈਜ, ID ਜਾਂ 
ਧਬਜਨੇਸ ਕਾਰਡ ਧਦਖਾਉਣ ਲਈ ਕਧਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦਰਿਾਜੇ ਦੇ ਨੀਧਚਓਂ ਦੀ ਿੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਧਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

• ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਧਕ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤੀ ਿਰੰਟ ਹੈ ਧਕ ਨਹੀਂ:ਅਦਾਲਤੀ ਿਰੰਟ ਹੈ ਧਕ ਨਹੀਂ:

• ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਧਖਆ ਨੰੂ ਖਤਰਾ ਜਾਂ ਧਕਸੇ ਦੇ ਜੀਿਨ ਨੰੂ ਖਤਰਾ ਿਰਗੀ ਅਪਾਤਕਾਲ ਸਧਿਤੀ ਧਿੱਚ ICE ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜਤ ਧਲੱਤੇ ਧਬਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦੀ 
ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੰਝ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਧਫਰ ਿੀ ICE ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

• ਜੇਕਰ ICE ਧਕਸੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ICE ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਧਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦਧਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਧਿਅਕਤੀ ਧਕੱਿੇ ਰਧਹੰਦਾ/ਰਧਹੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਖਤਰੇ ਧਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਜੇਕਰ ICE ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਿੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਿੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
• ਜੇਕਰ ICE ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜਤ ਲਏ ਧਬਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਧਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਿੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਧਿੱਚ ਕਧਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਧਕ: “ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 

ਨਾਲ ਰਜਾਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਓ। ਧਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ।ਨਾਲ ਰਜਾਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਓ। ਧਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ।” ਇੰਝ ਕਧਹਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਰੁਕਣ, ਪਰ ਇਸ 
ਨਾਲ ਭਧਿੱਖ ਧਿੱਚ ਧਕਸੇ ਕਨੰੂਨੀ ਮਸਲੇ ਧਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਧਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

• ਜੇਕਰ ICE ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਧਿੱਚ ਕਮਧਰਆਂ ਜਾਂ ਿਸਤਾਂ ਦੀ ਿਾਣਬੀਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਧਦੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕਧਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਲੋਂ 
ਿਾਣਬੀਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਾਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।ਿਾਣਬੀਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਾਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।” ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਜਾਮੰਦੀ ਦੇ ਧਬਨਾਂ ਿਾਣਬੀਣ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਦੁਹਰਾਉਣਾਇੰਝ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਜਾਰੀ 
ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਧਿੱਚ ਬੱਚੇਬੱਚ ੇਜਾਂ ਹੋਰ ਕਮਜੋਰ ਅਿਾਸੀਹੋਰ ਕਮਜੋਰ ਅਿਾਸੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਜੇਕਰ ICE ਮੈਨੰੂ ਸੜਕ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਧਿੱਚ ਰੋਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਮੈਨੰੂ ਸੜਕ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਧਿੱਚ ਰੋਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
• ਇਸ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, “ਕੀ ਮੈਂ ਇੱਿੋਂ ਜਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?”

ਇਹ ਤੱਿ ਸ਼ੀਟ ਕੇਿਲ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧਦੰਦੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਕਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਿਕੀਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਧਹਣ ਨਹੀਂਨਹੀਂ, 
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇਣ ਦੀ 
ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਧਹ ਸਕਦੇ ਹੋ,

ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਧਹਣ ਹਾਂਹਾਂ, 
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਰੰਟ ਦਰਿਾਜੇ ਦੇ ਨੀਧਚਓਂ ਦੇਣ 
ਲਈ ਕਧਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਧਕ ਕੀ 
ਇਹ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਿਰੰਟ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਧਕ 
ਿਰੰਟ ‘ਤੇ ਧਕਸ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹਨ। 

ਅਦਾਲਤੀ ਿਰੰਟ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜੱਜ ਿੱਲੋਂ 
ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਿਰੰਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੱਜ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਧਿੱਚ 
“ਮਾਣਯੋਗ” ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 
ਦਸਤਖਤ ਦੇ ਅੱਗੇ “ਜੱਜ”, “ਜਸਧਟਸ” ਜਾਂ 
“ਮਧਜਸਟ੍ੇਟ” ਲੱਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

“ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਚਾਹੁੰ ਦੀ।” 

ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਧਹਣ ਹਾਂਹਾਂ:  
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਧਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, 

ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਧਹਣ ਨਹੀਂਨਹੀਂ:   
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਧਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, 

“ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਾਲਾਂ 
ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ/

ਚਾਹੁੰ ਦੀ”
“ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਧਹਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ/

ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹਾਂ”

ਜੇਕਰ ICE ਦੇ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਡੀਆ ਜੇਬਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਦੀ 
ਿਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਧਹ 
ਸਕਦੇ ਹੋ, 

ਜੇਕਰ ਉਹ ਧਫਰ ਿੀ ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਣਬੀਣ ਕਰਨ, ਤਾਂ 
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਰੀਰਕ ਜੋਰ ਨਾਲ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, 
ਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਧਿੱਚ ਇਹ ਕਧਹਣਾ ਭਧਿੱਖ ਧਿੱਚ 
ਧਕਸੇ ਕਨੰੂਨੀ ਮਸਲੇ ਲਈ ਮਹੱਤਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

“ਮੈਂ ਿਾਣਬੀਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ 
ਨਾਲ ਰਜਾਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।”

Punjabi



ਜੇਕਰ ਜੇਕਰ ICE ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਧਿੱਚ ਆ ਜਾਿੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਧਿੱਚ ਆ ਜਾਿੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
• ICE ਧਬਨਾਂ ਧਕਸੇ ਧਕਸਮ ਦੀ ਿਰੰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਧਕਸੇ ਿੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਾਰਿਜਧਨਕ ਜਗ੍ਾਂਸਾਰਿਜਧਨਕ ਜਗ੍ਾਂ ਧਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

• ਸਾਰਿਜਧਨਕ ਜਗ੍ਾਿਾਂਸਾਰਿਜਧਨਕ ਜਗ੍ਾਿਾਂ ਧਿੱਚ ਇਹ ਜਗ੍ਾਿਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: ਦਫਤਰ ਦੀ ਲੌਬੀ, ਸੁਪਰਮਾਰਧਕਟ, ਖੁਦਰਾ ਸਟੋਰ, ਜਾਂ ਰੇਸਤਰਾਂ ਦਾ ਡਾਈਧਨੰਗ 
ਖੇਤਰ। 

• ICE ਤਦ ਤੱਕ ਧਕਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਧਨੱਜੀ ਜਗ੍ਾਂਧਨੱਜੀ ਜਗ੍ਾਂ ਧਿੱਚ ਕਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਜਾਜਤਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਜਾਂ 
ਅਦਾਲਤੀ ਿਰੰਟਅਦਾਲਤੀ ਿਰੰਟ ਨਾ ਹੋਿੇ।

• ਧਨੱਜੀ ਜਗ੍ਾਿਾਂਧਨੱਜੀ ਜਗ੍ਾਿਾਂ ਧਿੱਚ ਕੇਿਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਧਜਨ੍ਾਂ ਧਿੱਚ ਧਕਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਅਰਾਮ ਕਮਰਾ ਜਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਕਮਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। 

• ਮਾਲਕਮਾਲਕ ICE ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਾਣ ਧਦਖਾਉਣ ਲਈ ਕਧਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁੱਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਧਕ ਕੀ ICE ਕੋਲ ਅਦਾਲਤੀ ਿਰੰਟ ਹੈ ਧਕ ਨਹੀਂ

• ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਰਿਜਧਨਕ ਜਗ੍ਾਿਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ICE ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਿੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹ ੈਅਤੇ 
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

• ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਾਂ, ਜੇਕਰ ICE ਦੇ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਜਾ ਸਮਾਨ ਦੀ ਿਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਧਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, “ਮੈਂ ਿਾਣਬੀਣ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਿਾਣਬੀਣ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਾਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਾਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।” ਜੇਕਰ ਉਹ ਧਫਰ ਿੀ ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਣਬੀਣ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਰੀਰਕ ਜੋਰ ਨਾਲ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਪਸ਼ਟ 
ਰੂਪ ਧਿੱਚ ਇਹ ਕਧਹਣਾ ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਰਜਾਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਭਧਿੱਖ ਧਿੱਚ ਧਕਸੇ ਕਨੰੂਨੀ ਮਸਧਲਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਮੈਨੰੂ ਧਹਰਾਸਤ ਧਿੱਚ ਧਲੱਤਾ ਜਾਿੇ ਤਾਂ ਧਫਰ ਕੀ ਹੋਿੇਗਾ?ਜੇਕਰ ਮੈਨੰੂ ਧਹਰਾਸਤ ਧਿੱਚ ਧਲੱਤਾ ਜਾਿੇ ਤਾਂ ਧਫਰ ਕੀ ਹੋਿੇਗਾ?
• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮੱਧਸਆਿਾਂਮੈਡੀਕਲ ਸਮੱਧਸਆਿਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬਾਲਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਧਿਿਸਿਾਬਾਲਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਧਿਿਸਿਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ICE ਨੰੂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

• ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ICE ਦੇ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ।ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ICE ਦੇ ਨਾਲ ਧਕਸੇ ਿੀ ਬੋਲਚਾਲ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਧਦੱਤੀ ਗਈ ਧਕਸੇ ਿੀ 
ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸੁਣਿਾਈ ਲਈ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਲਈ ਬੇਨਤੀਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਧਕਸੇ ਿਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਧਕਸੇ ਦਸਤਾਿੇਜ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਧਕਸੇ ਸਿਾਲ ਦੇ ਜਿਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਧਕਸੇ ਦਸਤਾਿੇਜ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਧਕਸੇ ਸਿਾਲ ਦੇ ਜਿਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ

• ਇੱਕ ਿਾਰ ਧਹਰਾਸਤ ਧਿੱਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪਧਰਿਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ, ਸਮੁਦਾਇਕ ਲੀਡਰਾਂ, ਜਾਂ ਿਕੀਲ ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਿੇਗਾ।

• ਧਹਰਾਸਤ ਧਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋਕ ਧਮਲਣ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨਲੋਕ ਧਮਲਣ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਧਜੰਨ੍ਾਂ ਧਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਧਰਿਾਰ, ਸਮੁਦਾਇਕ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਿਕੀਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਧਦਓ ਧਕ 
ਹਰੇਕ ਜੇਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧਨਯਮ ਹਨਹਰੇਕ ਜੇਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧਨਯਮ ਹਨ ਧਜੰਨ੍ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਧਖਆ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਿਾਧਲਆਂ ਨੰੂ ਪਧਹਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਧਹਰਾਸਤ ਧਿੱਚ ਧਲੱਤਾ ਜਾ ਧਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੁਦਾਏ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮੁਦਾਏ ਦੇ ਲੋਕ ICE ਦੀ ਿੀਧਡਓ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਦੀ ਿੀਧਡਓ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਧਿੱਚ 
ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ICE ਦੇ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਧਗਰਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਿੀਧਡਓ 
ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਿੀਧਡਓ ਬਨਾਉਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖਤਰੇ ਧਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਕੀਲ ਨਾਲਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਕੀਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧਗਰਫਤਾਰੀ ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਿਾਲੇ ਧਕਸ ਹੋਰ ਧਿਅਕਤੀ ਿੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧਗਰਫਤਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧਗਰਫਤਾਰੀ ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਿਾਲੇ ਧਕਸ ਹੋਰ ਧਿਅਕਤੀ ਿੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧਗਰਫਤਾਰੀ 
ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਧਰਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਆਡੀਓ, ਿੀਧਡਓ, ਜਾਂ ਧਲਖਤ ਨੋਟ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਨਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਧਰਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਆਡੀਓ, ਿੀਧਡਓ, ਜਾਂ ਧਲਖਤ ਨੋਟ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ

• ਿਿੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈਿਿੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਿੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ: bit.ly/NYLAGICE

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਕਸੇ ਕਰੀਬੀ ਨੰੂ ਧਡਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਕਸੇ ਕਰੀਬੀ ਨੰੂ ਧਡਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਇਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਕਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਧਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਨਊ ਯਾਰਕ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ੈਂਟ ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਿਾਰ ਸਿੇਰ ਦੇ 
9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਿਜੇ ਤੱਕ 1-800-354-0365 ‘ਤੇ ActionNYC ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ 311 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ 
“ActionNYC” ਕਧਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।

• ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਪਾਤਕਾਲ ਸੰਪਰਕ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਇੱਕ ਅਪਾਤਕਾਲ ਸੰਪਰਕ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ ਅਪਾਤਕਾਲ ਸੰਪਰਕ ਉਹ ਧਿਅਕਤੀ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਜਸ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭਰੋਸਾ ਹੋਿੇ – ਇੱਕ ਪਧਰਿਾਰਕ ਸਦੱਸ, ਦੋਸਤ, ਸਮੁਦਾਇਕ ਲੀਡਰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਿਕੀਲ। 

• ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਿੇਜਾਂ ਨੰੂ ਧਿਿਸਧਿਤਆਪਣੇ ਦਸਤਾਿੇਜਾਂ ਨੰੂ ਧਿਿਸਧਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਧਖਅਤ ਜਗ੍ਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਧਜਸ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ 
ਅਪਾਤਕਾਲ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਹੋਿੇ। 

• ਿਿੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀਿਿੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ nyc.gov/KnowYourRights ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

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

