
Tí ALÁÀBÒ 
ÌRÌNRÌNÀJÒ BÁNÍ 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

For immigration assistance, call 
the New Americans Hotline:
1-800-566-7636



Tí ALÁÀBÒ ÌRÌNRÌNÀJÒ BÁ 
DÁ Ọ DÚRÓNÍ 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! 
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