
ICE کے ساتھ اپنے حقوق جانیے
اگر ICE )امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ()Immigration and Customs Enforcement( کی جانب 

سے آپ سے رجوع کیا جاتا ہے، تو آپ کو حقوق حاصل ہیں!

اگر ICE میرے گھر کے دروازے تک پہنچ جائے تو مجھے کیا کرنا چاہیئے؟
یہ الزم نہیں کہ آپ فوری طور پر ICE کے لیے دروازہ کھول دیں اور آپ کو ICE سے بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔	 

بند دروازے کے پیچھے سے ہی، آپ ان سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کون ہیں اور کھڑکی یا جھانکنے والے سوراخ کے ذریعے ان سے ان کا بیج، ID یا 	 
کاروباری کارڈ دکھانے یا دروازے کے نیچے سے پکڑانے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔

آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آیا ان کے پاس کوئی عدالتی وارنٹ ہے:	 

کسی ہنگامی صورتحال، جیسے کہ عوامی تحفظ یا کسی کی زندگی کو خطرہ ہونے کی صورت میں، ICE آپ سے اجازت لیے بغیر ہی اندر داخل ہو سکتی 	 
ہے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے، تو تب بھی آپ پر ICE سے بات کرنا الزم نہیں۔

اگر ICE کسی کو تالش کر رہی ہو، تو آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ بولنے کا انتخاب کرتے ہیں، تو آپ ICE سے رابطے کی معلومات 	 
چھوڑنے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ جہاں آپ پر یہ الزم نہیں کہ آپ ICE کو اس بات سے آگاہ کریں کہ وہ شخص کہاں رہتا ہے، وہیں غلط معلومات فراہم 

کرنا آپ کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔

اگر ICE میرے گھر کے اندر آ جائے تو میں کیا کر سکتا/سکتی ہوں؟
اگر ICE آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے گھر میں داخل ہو جائے، تو آپ واضح طور پر انہیں کہہ سکتے ہیں: "میں آپ کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی 	 

اجازت نہیں دیتا/دیتی۔ براہ کرم چلے جائیں۔" ممکن ہے کہ ایسا کہنا ہمیشہ انہیں روکنے میں کارآمد ثابت نہ ہو، لیکن یہ مستقبل میں ہونے والے کسی قانونی 
مقدمے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔

اگر ICE آپ کے گھر میں موجود کمروں یا اشیاء کی تالشی لینا شروع کر دے، تو آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ، "میں آپ کو تالشی کی اجازت نہیں دیتا/	 
دیتی۔" اگر وہ بال اجازت تالشی لینا جاری رکھیں تو آپ اس بات کو دہرانا جاری رکھ سکتے ہیں۔ 

اگر آپ کے گھر میں بچے یا دیگر زد پذیر افراد رہائش پذیر ہوں تو آپ انہیں بتا سکتے ہیں۔	 

اگر ICE مجھے کسی گلی میں یا راہ چلتے روک لے تو مجھے کیا کرنا چاہیئے؟
کچھ بھی کہنے سے قبل، آپ پوچھ سکتے ہیں، "کیا میں جانے کے لیے آزاد ہوں؟"	 

 حقائق کی یہ شیٹ محض عمومی معلومات فراہم کرتی ہے۔
یہ قانونی مشورہ نہیں ہے۔ قانونی مشورے کے لیے کسی وکیل سے مشاورت حاصل کریں۔

 اگر وہ نہیں کہیں،
تو ضروری نہیں کہ آپ انہیں اندر آنے کی 

اجازت دیں۔ آپ بول سکتے ہیں،

 اگر وہ ہاں کہیں،
تو آپ ان سے دروازے کے نیچے سے اسے اندر 
بھیجنے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ یہ دیکھنے کے 
لیے کہ آیا یہ ایک عدالتی وارنٹ یے، پڑتال کریں 

کہ اس پر کس شخص نے دستخط کیے ہیں۔

ایک عدالتی وارنٹ ایک عدالت کی جانب سے 
دیا گیا، اور جج کی جانب سے دستخط شدہ 

وارنٹ ہوتا ہے۔ مثالً، جج کے دستخط میں ان 
کےسامنے "معزز/عزت مآب۔" "جج" "جسٹس" 

یا "مجسٹریٹ" لکھا ہو سکتا ہے۔
"میں آپ سے بات کرنا نہیں 

چاہتا/چاہتی۔" 

اگر وہ نہ کہیں:  تو آپ بول سکتے ہیں، اگر وہ ہاں کہیں: تو آپ بول سکتے ہیں، 

"میں آپ کے سواالت کا جواب 
نہیں دینا چاہتا/چاہتی"

"میں خاموش رہنا چاہتا/چاہتی 
ہوں۔"

اگر ICE کے نمائندگان آپ کی جیبوں یا مال و اسباب 
کی تالشی لینے کی کوشش کریں، تو آپ بول سکتے 

ہیں، 

اگر پھر بھی وہ آپ کی تالشی لیں، تو آپ جسمانی طور 
پر انہیں نہیں روک سکتے، لیکن زبانی طور پر واضح 
انداز میں یہ کہہ دینا مستقبل میں ہونے والے کسی بھی 

قسم کے قانونی مقدمے میں اہم ثابت ہو سکتا ہے۔

"میں تالشی دینے پر رضامند 
نہیں ہوں۔"

Urdu



اگر ICE میرے جائے کار پر آ جائے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟
ICE کسی بھی قسم کے وارنٹ کی ضرورت کے بغیر کسی بھی جائے کار کی عوامی جگہ پر داخل ہو سکتی ہے۔ 	 

عوامی جگہوں میں درج ذیل شامل ہو سکتی ہیں: دفتر کی البی، سپر مارکیٹ، خوردہ فروش دکان، یا کسی ریستوران میں موجود کھانے کی جگہ۔ 	 

ICE اس وقت تک قانوناً کسی جائے کار کی ذاتی جگہ میں داخل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ان کے پاس آپ کے آجر کی اجازت یا عدالتی وارنٹ نہ ہو۔	 

ذاتی جگہیں وہ مقامات ہوتے ہیں جو صرف مالزمین کے لیے مختص ہوں، جن میں کسی جائے کار کے وقفے یا اسٹوریج کا کمرہ شامل ہو سکتا ہے۔ 	 

آجرین ICE سے اپنی شناخت ظاہر کرنے کا مطالبہ کر سکتے ہیں اور یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آیا ICE کے پاس کوئی عدالتی وارنٹ موجود ہے	 

جیسا کہ تمام عوامی جگہوں کے لیے معینہ ہے، اگر ICE جائے کار پر آ جائے، تو آپ کو ان کے سواالت کا جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں اور آپ 	 
انہیں اپنے آجر کے پاس بھیج سکتے ہیں۔ 

ہمیشہ کی طرح، اگر ICE کے نمائندگان آپ کی جیبوں یا ملکیتی اشیاء کی تالشی لینا چاہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ، "میں تالشی دینے پر رضامند نہیں 	 
ہوں۔" اگر پھر بھی وہ آپ کی تالشی لیں، تو آپ جسمانی طور پر انہیں نہیں روک سکتے، لیکن زبانی طور پر واضح انداز میں یہ کہہ دینا کہ آپ رضامند 

نہیں ہیں مستقبل میں ہونے والے کسی بھی قسم کے قانونی مقدموں میں اہم ثابت ہو سکتا ہے۔

اگر مجھے نظربند کر دیا جائے تو اس صورت میں کیا ہوگا؟
طبی مسائل ہونے یا بچوں کی نگہداشت کے بندوبست کی ضرورت ہونے کی صورت میں آپ ICE کو آگاہ کر سکتے ہیں۔ 	 

ممکن ہے کہ ICE کے نمائندگان آپ کی مادری زبان بولنا نہ جانتے ہوں۔ ICE کے ساتھ کسی بھی قسم کی بات چیت یا آپ کو دی جانے والی کسی بھی قسم 	 
کی مقررہ مالقات یا سماعتوں کے لیے آپ ایک مترجم کی درخواست کر سکتے ہیں۔

کسی وکیل سے بات کرنے سے قبل آپ پر کسی بھی قسم کی دستاویزات پر دستخط کرنے یا سواالت کے جوابات دینا الزم نہیں ہے۔	 

ایک بار نظربند کر دیے جانے کے بعد، آپ کو اپنے گھر والوں، دوستوں، کمیونٹی کے رہنماؤں، یا وکیل کو فون کالز کرنے کا حق حاصل ہے۔	 

نظربندی میں، گھر والوں، دوستوں، کمیونٹی کے رہنماؤں اور وکیل سمیتآپ مالقاتیوں سے مل سکتے ہیں۔ نوٹ کریں کہ ہر جیل کے اپنے اصول ہوتے 	 
ہیں جن کا پیشگی طور پر جائزہ لینا مالقاتیوں پر الزم ہے۔

اگر آپ کو تحویل میں لیا جا رہا ہے، تو کمیونٹی میں موجود افراد اس وقت تک ICE کو فلما سکتے ہیں، جب تک کہ وہ افسران کے کاموں میں مداخلت نہ 	 
کریں۔ اگر ICE کے نمائندگان آپ سے بات کرنے یا آپ کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، تو فلمانے کا آغاز کرنا یا اس عمل کو جاری رکھنا آپ 

کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔

ایک بار اپنی گرفتاری کے حوالے سے اپنی جانب سے یا آپ کی گرفتاری کے کسی عینی شاہد کی جانب سے کوئی آڈیو، ویڈیو، یا تحریری نوٹس.موصول 	 
ہونے پر، آپ اپنے وکیل کے ساتھ اس کا اشتراک کر سکتے ہیں۔

 	bit.ly/NYLAGICE :مزید معلومات کے لیے، آپ ذیل پر جا سکتے ہیں

اگر آپ یا آپ کے کسی عزیز کو جالوطن کیے جانے کا خدشہ ہو، تو آپ ایک منصوبہ بنا سکتے ہیں۔

آپ امیگریشن کے لیے مفت اور رازدارانہ قانونی مشورہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تارکین وطن نیو یارک شہر کے باشندے پیر تا جمعہ، 	 
صبح 9 بجے سے شام 6 بجے کے درمیان، 0365-354-800-1 پر ActionNYC کو کال کر سکتے ہیں یا 311 پر کال کر کے 

"ActionNYC" کہہ سکتے ہیں۔

آپ ایک ہنگامی رابطہ منتخب کر کے ان کا فون نمبر زبانی یاد کر سکتے ہیں۔ ایک ہنگامی رابطہ کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جس 	 
پر آپ کو اعتبار ہو - گھر کا کوئی فرد، دوست، کمیونٹی کا سربراہ، یا کوئی وکیل۔ 

آپ اپنی دستاویزات ترتیب دے سکتے ہیں اور انہیں ایک ایسے محفوظ مقام پر رکھ سکتے ہیں جہاں پر آپ کے ہنگامی روابط کو 	 
رسائی ہو۔ 

مزید معلومات کے لیے آپ nyc.gov/KnowYourRights پر جا سکتے ہیں	 

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

