
ÀWÙJỌ 

AJỌGBÁ IRINṢẸ́ 
 
 

Ajọgbá irinṣẹ́ máa fún àwùjọ náà ní ọ̀pọ̀ ìwífúnni àti ìrànwọ́ láti 

gbaradi ṣe ìdáàbòbò ẹ̀tọ́ wọn. 
 

KÍNNI Ó ṢẸLẸ̀? 
 
 
 

NÍ November 8, 2016, Donald Trump di Ààrẹ àdìbòyàn tí Ilẹ̀ àpapọ̀ Ìpínlẹ̀ 

Amẹ́ríkà. Ó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ nú January 20, 2017.  

 
 

 
 

KÍNNI OHUN TÍ A MỌ̀? 
 
 
 
Donald Trump gbe ìpolongo ibo rẹ́ sórí àwọn eròńgbà tí alòdì-sí-ìrìnrìnàjò 

àti ìkóríra. A mọ́ pé eléyí dá ọ̀kan awọn ará àwùjọ rú. A ko mọ́ ohun tí 

donald Trump máa ṣe ní pàtó, ṣùgbọ́n a fẹ́ kí o mọ́ pé a wà pẹ̀lú rẹ níbí 

láti ja ìjà yìí àti láti dáàbòbò àwọn ẹ̀tọ́ rẹ. A jọ̀ wà papọ̀ ní fún idí yìí. 

 
 

KÍNNI OHUN TÍ O LE ṢE BÁYÌÍ? 
 

 

Nínú ajọgbá irinṣẹ́, o máa rí ọ̀pọ̀ ìwífúnni: 
 

Bá amòfín lóri ìrìnrìnàjò sọ̀rọ̀ nípa ohun tí ó ń ṣẹlẹ̀ sí ọ. 

Ṣe ètò sílẹ̀ fún bí àwọn ìyípadà yìí ṣe le nípa lórí ẹbí rẹ 

Mọ̀ nípa àwọn ẹ̀tọ́ rẹ 

Ṣe àfisùn àwọn ìrúfin ìkórìíra 

Mọ ohun tí ìlú rẹ ń ṣe láti dáábòbò àwùjọ wa. 

Sọra fún Jìbìtì! 
 

 
 
 
 
 

Fún ọ̀pọ̀ ìwífúnni lọ sí swww.nyic.org 



ỌMỌ RẸ NI Ẹ̀TỌ́ LÁTI LỌ  
 

SÍ ILÉ ÌWÉ 
 
 
 
 
 

Ilé ìwé kò le bèèrè nípa 

ipò ìrìnrìàjò ọmọ tàbí tí 

ẹbí rẹ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ó lòdì sí òfin ilé ìwé láti ṣe ìdáyàtọ̀ 

sí ọ tàbí ọmọ rẹ nítorí ipò 

ìrìnrìnàjo, orílẹ̀ èdè ìbí, ẹ̀ṣìn tabí 

ẹ̀yà rẹ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tí ọmọ rẹ bá nílò ìrànwọ́ 

nípa kíkọ́ èdè Gẹ̀ẹ́sì, wọ́n 

ní ẹ̀tọ́ sí ètò pàtàkì láti gba 

ìrànwọ́ yìí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O ní ẹ̀tọ́ sí òǹgbifọ̀ tàbí olùtumọ̀ èdè láti jẹ́ akópa 

nínú ẹ̀kọ́ ọmọ rẹ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

v e l y l o c k s . o r g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fún ọ̀pọ̀ ìwífúnni, lọ sí www.nyic.org 



 

 
 

 

ÌWÍFÚNNI PÀTÀKÌ 
 

NÍPA ÌRÁYÈSÍ ÌLÉRA 
 

O ní ẹ̀tọ́ sí ìráyésí ìléra lábẹ́ ẹníkẹ́ni tí ó bá 

jẹ́ ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà. 
 

   
 

 

Àwọn ìpèsè ìléra láàbò fún gbogbo 

ara New York láti lò. Àwọn apèsè 

ètò ìléra kò ní tọpinpin ipò ìrìnrìnàjò 

tí o wà. 

  
 

Tí èyí bá jẹ́ mọ́ ọ, forúkọsílẹ̀ sí ilé 

iṣẹ́ ètò ìlera ti àdáni tàbí ti ìjọba. 

Pe 855-355-5777 láti bá elétò ìlera 

sọ̀rọ̀. 

   
 
 
 
 

O ní ẹ̀tọ́ àtìlẹyìn èdè àti ìrànwọ́ 

owó ní gbogbo àbẹ̀wò rẹ sí ilé 

àpèsè ètò ìlera ní New York. 

  
 
 

Àwọn ibùdó ètò ìlera àti ilé ìwòsàn tí 

ìjọba ní ó bá ìgbálóde, owó péréte fún 

ẹnikẹ́ni ní New York, láìro ti ipò 

ìrìnrìnàjò. 

 

 
 

Fún ọ̀pọ̀ ìwífúnni lọ sí www.nyic.org 

http://www.nyic.org/


Tí ALÁÀBÒ 
ÌRÌNRÌNÀJÒ BÁ 

 

NÍ ẸNU Ọ̀NÀ RẸ... 
 

 

MÁ JẸ ́KÍ WỌN 
WỌLÉ LÁÌNÍ 
WÁRÁǸTÌ LỌ́WỌ́ 
Òṣìṣẹ́ aláábo ìrìnrìnàjò —gẹ́gẹ́ bí àwọn 

ọlọ́pàá náà—kò le wọlé rẹ láì ní wáráǹtì 

tí adájọ́ fọwọ́sí lọ́wọ́. 

• Máṣe sí ilẹ̀kùn 

• Bèèrè fún pé kí wọ́n ki wáráǹtí wọlé 

láti abẹ́ ilẹ̀kùn tàbí láti ojú wíndó 

• Ṣàrídájú tpé èyíkéyìí wáráǹtì ní 
orúkọ rẹ 

• Kódà tí aláàbò òfin bá ní wáráǹtì 

lọ́wọ́, tí ó bá jẹ́ ti ẹlòmìíràn tí o kò mọ̀ 

tàbí ẹni tí ó ń gbé ilé rẹ tẹ́lẹ̀, wọn kò 

le fi wọlé. 

 
 

 
tí wọn kò bá ní wáráǹtì 

Tí aláàbò ìrìinrìnàjò kò bá ní wáráǹtì, tàbí 

tí wáràǹtì bá jẹ́ tí ẹlòmìíràn tí o kò mọ̀ 

tábí tí kò gbé níbẹ̀, sọ fún wọn pé o kò le 

jẹ́kí wọ́n wọlé láìní wáráǹtì, tàbí pé ẹni 

náà kò gbé níbẹ̀ mọ́, kí ó fi ọ̀wọ́ sọ fún 

wọ́n pé kí wọ́n máa lọ. 

Tí ó bá jẹ́ pé ẹni tí o mọ́ ní wọ́n ń wá, o 

kò ní láti sọ fún wọn ibi tí ẹni náà wa 

— bèèrè ibi tí wọ́n ti wá kí o sì sọ fún 

wọn láti máa lọ. 

 
Tí wọ́n bá ní wáráǹtì 

Tí aláàbò irìnrìnàjò bá ní wáràńtì ní orúkọ 

rẹ, o sì tún ní ẹ̀tọ́! 

O kò gbọdọ̀ sọ ohunkohun fún wọn,  
sọ pé: 

 

“MO BẸ̀BẸ̀ FÚN 
ÀTÚNṢE KARÙN 
ÚN PATIPÉ MO NÍ 
Ẹ̀TỌ́ LÁTI DÁKẸ.́” 

• Máa tẹnumọ́ọ t kódà bí wọn kò bá dá 
ọ lóhùn. 

• Má ṣe tọwọ́ bọ èyíkéyìí àkọsílẹ̀ tí 

wọ́n bá mú lọ́wọ́. O maa sábà nílò 

amòfin láti sọ fún ọ tí ó bá dára láti 

tọwọ́ bọ èíkéyìí ìwé náà. 

• Máṣe fún aláàbò ìrìnrìnàjò ní 

èyíkéyìí ìwé àkọsílẹ̀ láti orílẹ̀ èdè rẹ 

bíi ìwé ìrìnnà rẹ. 

 
 

 
tí wọ́n bá mú \o tàbí ẹlomíràn 

Tí aláàbò ìrìnrìnàjò bá ní wáráǹtì tí ó sì 

mú ọ tàbí ẹlòmìràn ní ilé rẹ,mú ọ, máṣe 

tọwọ́bọ ìwé kankan kí o sì má gba ẹ̀bi 

kankan. 

• Ní nọ́ńbà agbẹjọ́rò tí o le 

sábà máa pè. 

• Ríi dájú pé o ní [wọn nọ́ńbà pàtàkì 

àti àwọn àkọsílẹ̀ tí ó fi pamọ́ síbi tó 

láàbò nínú ilé rẹ níbi tí àwọn ẹbí tàbí 

ọ̀rẹ́ le tí rí wọn láti ràn ọ́ lọ́wọ́. 

 
ṣe àkásílẹ̀ bí ó ṣe hùwà 

O gbọ́dọ̀ ní ẹnìkan nínú ilé tí yó bẹ̀rẹ̀ 

àkásílẹ̀ fídíò, tàbí lo àkásílẹ̀ fídíò/ohun 

lórí fóònù rẹ. Lẹ́yìn tí aláàbò irìnrìnàjò 

bá lọ, ìwọ tàbí àwọn le kọ gbogbo ohun 

tí ó ṣẹlẹ̀ tí wọ́n le rántí: ohun tí àwọn 

òṣìṣẹ́ aláàbò ìrìnrìnàjò wọ́, irú mọ́tò tí 

wà, ohun tí ó ṣẹ̀lẹ̀ pàtó. 

 
jábọ̀ ìhúwàsí rẹ 

Lẹ́ṣẹ̀kẹṣẹ̀ ṣàfisùn pé àwọn òṣìṣẹ́ aláàbò wá 

sí ẹnú ọ̀nà rẹ. 

Tí o bá gbé ní ilú New York, pé Immigrant 

Defense Project: 
212-725-6422 

Tí ó bá jẹ́ pé kìí ṣe New York, Pe 

"United We Dream": 

1-844-363-1423 



Tí ALÁÀBÒ ÌRÌNRÌNÀJÒ BÁ 
DÁ Ọ DÚRÓ 

 

NÍ ÒPÓPÓNÀ... 
 

bèèrè tí o bá ní ẹ̀tọ́ láti máa lọ 

Tí òṣìṣẹ́ aláàbò ìrìnrìnàjò bá dá ọmdúró 

ní òpópónà tí wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ní bèèr[d 

àwọn ìbéèrè, lẹ́ṣẹ̀kẹṣẹ̀ bèèrè lọ́wọ́ wọn tí 

ó bá lẹ́tọ́ láti máa lọ. 

 
máa lọ 

 
Tí wọ́n bá sọ pé bẹ́ẹ̀kọ́, sọ fún wọn: 

“MO BẸ̀BẸ̀ FÚN 
ÀTÚNṢE KARÙN 
ÚN PATIPÉ MO NÍ 
Ẹ̀TỌ́ LÁTI DÁKẸ.́” 

má ṣe faramọ́ kí wọ́n ó ṣàyẹ̀wò  
ara rẹ 

Máṣe jẹ́ kí aláàbò ìrǹrìnàjò yẹ ohun ìní 

tàbí àpò rẹ wò. 

 
Sọ fún wọn: 

“Ń KÒ FỌWỌ́SÍ 
ÌṢÀYẸWÒ YÌÍ” 

 
máṣe dáhùn àwọn ìbéèrè 

Máṣe dáhùn àwọn ìbéèrè nípa ipò òfin 

ìrìnrìnàjò rẹ tàbí ibi tí o ti wá. Sọ fún wọn 

pé o ní ẹ̀tọ́ ìdákẹ́jẹ́ 

máṣe ṣàfihàn ìwé kankan 

Máṣe fún wọn ní àwọn ìwé ìdánimọ̀ 

láti sọ irú ènìyàn tí o jẹ́ tàbí orílẹ̀ èdè tí 

o ti wa (gẹ́gẹ́bí ìwé ìrìnnà) 

 

ṣàfisùn ohun tí o rí 

Lẹ́ṣèkẹṣẹ́ ṣàfisùn pé aláàbò ìrìnnà dá ọ 

dúró. 

 
Tí o bá gbé ní ilú New York, pé Alákànṣe iṣẹ́ 

Ààbò Ìrìnrìnàjò: 
212-725-6422 

Tí ó bá jẹ́ pé kìí ṣe New York, Pe 

"United We Dream": 

1-844-363-1423 

 

 
 

TÍ O BÁ FOJÚKÀN IBI TÍ ALÁÀBÒ 
ÌRÌNRÌNÀJÒ TI Ń KÉRÒ TÀBÍ MÚ 
ÀWỌN ÈNÌYÀN... 

 

ṣàkásílẹ̀ ìhùwásí ohun tí ó ṣẹ̀lẹ̀ 

O ní ẹ̀tọ́ láti ya àwòrán àti láti ṣe àkásílẹ̀ 

ìhùwàsí. Ṣe bẹ́ẹ̀ láti ibi tí ó láàbò tí ó 

jìnnà díẹ̀ kí o má bá tún fikún wàhálà 

múmú tàbí kíkérò tí ó ti wà nílẹ̀. 

kọ àwọn ohun sílẹ̀ 

Ṣàkọ́sílẹ̀ 

• Iye àwọn òṣìṣẹ́ tí wọ́n jẹ́ 

• Ohun tí nọ́ńbà báàjì àyà wọ́n jẹ́ (tí o 

bá ríi)  

• Ohun tí wọ́n wọ̀ àti ohun tí 

yúnífọ́ọ̀mù tàbí àwọ̀tẹ́lẹ̀ wọn sọ 

• irú mọ̀tò tí wọ́n wà (pẹ̀lú nọ́ńbà 

mọ́tò) 

ṣàfisùn ohun tí o rí 

Lẹ̀ṣẹ̀kẹṣẹ̀ ṣàfisùn ohun tí o rí 

 
Tí o bá gbé ní ilú New York,  

pé Alákànṣe iṣẹ́ Ààbò Ìrìnrìnàjò: 
212-725-6422 

Tí ó bá jẹ́ pé kìí ṣe New York, Pe 

"United We Dream": 

1-844-363-1423 
 

 

 
Kí Aláàbò ìrìnrìnàjò dá ẹni dúró le banilẹ́rù gan an, ṣùgbọ́n 

máṣe sá lọ tàbí ferégée, máṣe pa fi ìwé òfegè sílẹ̀, àtipté  

kí o máṣe parọ́! 



 
 

 

AMÒFIN RẸ GBỌ́DỌ̀ LE... 
 

1. Ṣàlàyé òfin àti àwọn ẹ̀yàn rẹ 
dárádára 

 
2. Jẹ́ kí o mọ́ nípa ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn ọ́ àti 

àwọn déètì kóòtù rẹ/ọjọ́ ìgbẹ́jọ́ 
 
3. Fọwọ́sí gbogbo ìwé tí ó ti pesè tí ó sì ti 

fàkalẹ̀ fún ìjọba ni orúkọ rẹ. 
 
4. Kí o pèsè àwọn ẹ̀dà gbogbo ìwé tí ó 

fàkalẹ̀ fún ìjọba fún ọ (kódà tí o bá jẹ 
owó) 

 
5. Ṣàlayé nípa  kíkọ sílẹ̀ gbogbo àwọn 

owó tí ó máa gbà. 
 
6. Dá àwọn ìpè tàbí ímeèli pada lójú 

ẹṣẹ̀ 
 
7. Máa ṣe ọ pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ pẹ̀lú Ọ̀WỌ̀ 
 
8. Mú kí àwọn ìwífún rẹ wà ní ìpamọ́ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O ní ẹ̀tọ́ láti: 
 

 

 BÈÈRÈ ẹ̀rí fún ohun ẹ̀rí ìṣiṣẹ́ wọn



 GBA ẹ̀rí ìsanwó fún owó tí o san

(SÁBÀ máa sanwó pẹ̀lú ìwe ṣẹẹ̀́kì tàbí 
money order) 



 Dá amòfin rẹ dúró kí ó wá òmíràn



 O ní ẹ̀tọ́ láti gba àwọn ẹ̀dà èyíkéyìí ìwé iṣẹ́ tí ó 
ti wà

 

MÁṢE JẸ ́KÍ JÌBÌTÌ Ó LÙ Ọ 
 

 

Máṣe San owó ní KÁÀṢÌ 
 

 SÁBÀ MÁA SANWÓ Pẹ̀lú Ṣẹ́ẹ̀kì tàbí Money 

Order!!! 
 

GBA ÌRÀNWỌ́!! 
 

Lọ sí www.protectingimmigrants.org 
 

PE Nọ́ńbà ìbánisọ̀rọ̀ Amẹ́ríkà 
Tuntun (800-566-7636) 

 

 Wá amòfin tí òwó rẹ̀ kéré tàbí ọ̀fẹ́ 
 

 Gba Àwọn Aṣojú láti ọ̀dọ̀ àwọn ilé iṣẹ́ 
aláìfójúṣérè 

Tí o bá ní amòfin 



 

AMÒFIN RẸ KÒ GBỌDỌ̀ ṢE: 
 

 

1. Kò gbọdọ́ kùnà lát farahàn ní kóòtù 
tàbí ìfọ̀rọ́wánilẹ́nuwò láì jẹ́ kí o mọ́ 
tẹ́lẹ̀ 

 
2. Sọ fun ọ pé kí o PARọ́ 
 
3. Sọ fún ọ pé kí o fọwọ́ sí 

ìwé tí ó sófo tàbí fọwọ́sí 
fọọ́mù pẹ̀lú ìwífúnni tí kò 
kìí ṣe òòtọ́ 

 
4. Ṣàfipamọ́ ojúlówó ìwé rẹ 
 
5. Sọ fún ọ pé kí o fí àwọn ìwé òfegè sílẹ̀ 

Àwọn fọ́ọ̀mù 
ìrnrìnàjò GBOGBO 
LỌ̀FEẸ:́ 

 

www.uscis.gov 
 
 
 
 
 

 

YẸRA FÚN JÌBÌTI 
 

 

FARABALẸ KA gbogbo àwọn 
àkọsílẹ̀ kí o tó tọwọ́ bọ̀ wọ́n. 

 

 

MÁṢE ṢANWÓ tàbí FỌWỌ̀SÍ 
Ìwé ìrinrìàjò òfìfo tàbí IRỌ́  

ÌWÍFÚNNI 
 

 

MÁ ṢE fí ojúlówó àwọn 
àkọsílẹ̀ rẹ sílẹ̀ pẹ̀lú ẹnikẹ́ni 
 

Sábà máa ṣe àwọn ẹ̀dà àwọn 
àkọsílẹ̀ rẹ 

 
GBÍGBA ÌRÁNWỌ́ ÌRÌNRÌNÀJÒ 

 

 OÀwọn amòfin àti BIA tí wọ́n láṣẹ ni wọ le jẹ aṣojú tàbí olùdámọ̀ràn òfin

 Máṣe sanwó fún “Notario”, aṣojú onírìnàjò, apèsè owó orí, tàbí fọ́ọ̀mù láti sọ fún ọ irú 

ìwé tí o nílò tàbí láti ṣèrànwọ́ ìpèṣè ìranwọ́ fún ọ.

 Fífi ìwe tí kò yẹ ránṣẹ́ kò kìí ṣe ìfàk'[kò sòfò nìkan—o le jẹ́ kí wọn ó dá ọ padà sílé

 

TÍ Ó BÁ TI DÁ BÍ ẸNIPÉ Ó DÁRA JÙLỌ LÁTI JẸ ́ÒÒTỌ̀, O ṢEÉṢE KÍ!!! 
 
 ÀWỌN ONÍJÌBÌTÌ tún máa ń ṣèlérí àwọn ẹ̀tọ́ ìrìnrìnàjòtí o kò lẹ̀tọ̀ọ́ fún, láti le gbá ọ!


 Àwọn amòfin àti aṣojú BIA tó láṣẹ ni wọ́n nílò láti jẹ́ olóòtọ́, kódà kí ó jẹ́ ìròyìn ìbànújẹ́.

 
 

 

 
sFún ọ̀pọ̀ ìwífún lọ sí www.nyic.org 
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