
 میں اس تا�شی پر رضامند
نہیں ہوں
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:آپ کو یہ نہیں کرنا چاہئے

 جھوٹ مت بولیں اور نہ ہی جعلی  دستاویزات

دیں

 ان کو  غیر ملکی شناختی دستاویز مت دیکھائیں

 جب تک وہ  آپ کے نام کا وارنٹ نہ پیش کریں

بھاگنے کی کوشش یا مزاحمت مت کریں

 ہمیشہ گرفتاری یا چھاپے کی اط�ع
دیں

 اگر آپ نیو یارک میں رہتے ہیں تو امیگرنٹ دیفینس
:پروجکٹ کو کال کریں
212-725-6422

 اگر آپ نیویارک سے باہر رہتے ہیں تو یونائتڈ وی ڈریم کو
 کال کریں

1-844-363-1423
 کتنے ایجنٹ تھے،ان کے بیج ¨§ کیا تھے، ان کے یونیفارم پر
 کیا لکھا تھا اور کس طرح کی گاڑی چ� رہے تھے یا �ئسنس

  پلیٹ ¨§۔

 ۔ اپنے گھر میں
 داخل ہونے کی
 اجازت مت دیں

 دروازہ مت کھولیں جب
 تک وہ وارنٹ نہ پیش

 کریں جس پر آپ کا نام
اور جج کے دستخط ہوں

۔ اس واقعہ کو ریکورڈ کریں
 آپ اس واقعہ کی تصویر لے سکتے ہیں یا ویڈیو

 بنا سکتے ہیں

 ۔ کسی کاگزات پر دستخط
مت کریں

 کسی کاگز پر دستخط مت کریں بغیر
وکیل سے بات کئے

 ۔ تا�شی لینے کی اجازت مت
دیں

 تا�شی مت کرنے دیں جب تک وہ وارنٹ نہ
پیش کریں

۔ خاموش رہیں
اس جملہ کو دھرائیں

 آپ کا حق ہے کہ

 اہم معلومات
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 تیار رہیں۔
ºاگر آپ کو  امیگریشن کی فکر ہے تو اپنی «ت حال بہ 
 سمجھنے کے لئے ایک بھروسہ مند وکیل سے بات کریں ۔

 وکیل سے رابطہ کرنے کی معلومات اپنے پاس رکھیں اگر آپ
 گرفتار ہوتے ہیں۔ اپنے خاندان کے ساتھ اپنی جفاظت کا

 منصوبہ بنائیں اور مشق کریں کہ اگر ایجنٹ آپ کو روکتے
 ہیں تو آپ کیا کہیں گے۔

مزید جانیئے
 اپنی اور اپنے خاندان کی حفاظت کے لئے زیادہ سے زیداہ

معلومات حاصل کریں ۔

اگر امیگریشن ایجنٹ آپ کے گھر آتے ہیں یا آپ کو کہیں سڑک پر!

روکتے ہیں تو آپ کے پاس حقوق ہیں

 خود کو اور اپنے خاندان کو محفوظ رکھیں۔

 میں خاموش رہنا چاہتا

  ہوں اور وکیل سے بات کرنا

چاہتا ہوں

تارکین وطن کی مدد
New Americans Hotline 

1-800-566-7636
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