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ICE ቤቴውስጥ ከገባ ምን ማድረግ
እችላለሁ?  
• ICE ቤትዎ ውስጥ ያለፈቃድዎ ከገባ፥
የሚከተለውን ማለት ይችላሉ፦ “I do not 
consent to you being in my home. 
Please leave.” (“ቤቴ ውስጥ እንድትገቡ
ፈቃድ አልሰጠሁም። እባካችሁን ውጡ።”)  ይህን
ሲሉ ሊያቆማቸው አይችል ይሆናል ሆኖም ወደፊት
ሕጋዊ ጉዳይ ላይ ሊረዳ ይችላል።

• ICE ቤትዎን መፈተሽ ወይም ዕቃዎችን መበርበር
ከጀመረ “I do not consent to your 
search” (“በፍተሻችሁ አልስማማም”) ማለት
ይችላሉ። ያለፈቃድዎ ፍተሻቸውን ከቀጠሉ
ይህንን ደጋግመውመናገር ይችላሉ።

• ቤትዎ ውስጥ ልጆች ወይም ሌሎች ተጋላጭ ሰዎች
መኖራቸውንና ዋና ተንከባካቢያቸውመሆንዎን
መንገር ይችላሉ።

ICE ቢያጋጥምዎመብቶችዎን
ይወቁ

ICE በሬ ላይ ቢመጣምንማድረግ
እችላለሁ? 
• በርዎን ወዲያውኑ ለICE የመክፈት ግዴታ
የለብዎትም እንዲሁም ICEን የማነጋገር ግዴታ
የለብዎትም።

• በርዎን ሳይከፍቱ መታወቂያቸውን ወይም ቢዝነስ
ካርዳቸውን በመስኮት፥ በበሩ ቀዳዳ እንዲያሳዩዎት
ወይም በበሩ ሥር ልከው እንዲያሳዩዎት መጠየቅ
ይችላሉ።

• የፍርድ ቤት ማዘዣ እንዳላቸው መጠየቅ ይችላሉ፦
− የለንም ካሉ፦ የማስገባት ግዴታ የለብዎትም።

“I do not want to speak with you.” 
(“ላናግራችሁ ፈቃደኛ አይደለሁም”) ማለት
ይችላሉ።

− አለን ካሉ፦ በበር ሥር አሳልፈው እንዲያሳዩዎት
መጠየቅ ይችላሉ።

− የፍርድ ቤት ማዘዣ ማለት ዳኛ የፈረመበት
ከፍርድ ቤት የሚመጣማዘዣ ነው።
የፍርድ ቤት ማዘዣ መሆኑን ለማረጋገጥ፥
ማዘዣውን ማን እንደፈረመው ይመልከቱ።
የዳኛዎች ፊርማ ከፊት ለፊታቸው ከሚከተሉት
አንዱ ይኖራቸዋል፦ “Honorable/Hon.” 
(ክቡር) “Judge”(ዳኛ) “Justice” 
(የጠቅላይ ፍርድ ቤት ዳኛ) ወይም
“Magistrate” (ዳኛ)።

• በድንገተኛ ጊዜ፥ ለምሳሌ ለሕዝብ ደህንነት ወይም
ለአንድ ሰው ሕይወት ስጋት ሲኖር፥ ICE ፈቃድዎን
ሳይጠይቅ ሊገባ ይችላል። ይህ ከተከሰተ፥ አሁንም
ቢሆን ICEን የማነጋገር ግዴታ የለብዎትም።

• ICE ሌላ ሰው ከሆነ የሚፈልገው፥ የመናገር ግዴታ
የለብዎትም። መናገር ከመረጡ ICE የመገናኛ
መረጃቸውን እንዲተው መጠየቅ ይችላሉ። ለICE
ምንም ነገር መንገር የለብዎትም፥ ሆኖም ለICE
ተወካይ ውሸት ወይም የተሳሳተ መረጃ አይስጡ።
ይህ አደጋ ላይ ሊጥልዎት ይችላል።

What can I do if ICE is inside 
my home?

ICE መንገድ ላይ ወይም ባደባባይ
ቢያስቆመኝ ምን ማድረግ እችላለሁ? 
• ምንም ነገር ከማለትዎ በፊት የሚከተለውን መጠየቅ
ይችላሉ፦ “Am I free to go?” (“ለመሄድ ነጻ
ነኝ?”)
− አዎ ካሉ፦ ተወካዩን “I don’t wish to answer 

your questions,” (“ጥያቄህን ለመመልስ
ፈቃደኛ አይደለሁም”) ብለው ጥለው ይሂዱ።

− አይ ካሉ፦ ተወካዩን “I wish to remain silent.” 
(“ምንም ማለት አልፈልግም”) ይበሉት።

− የICE ተወካዮች ኪስዎን ወይም ንብረቶችዎን
ለመፈተሽ ከሞከሩ “I do not consent to a 
search.” (“በፍተሻው አልስማማም”) ማለት
ይችላሉ። ይህንን ብለውም ከፈተሹዎት፥ በአካል
ሊይሳቆሙዋቸው አይችሉም፥ ሆኖም ማለቱና
እንዳሉ ማስመዝገቡ ወደፊት ሕጋዊ ጉዳይ ላይ
ሊረዳ ይችላል።

የICE (Immigration and Customs Enforcement (የስደተኞችና የጉምሩክ አስፈጻሚ)) 
ተወካዮች ቢያገኙዎት፥ መብቶች አሉዎት።
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ተይዤ ከሆነስ? 
• ለICE የጤና ችግር እንዳለብዎት ወይም ለልጅ
እንክብካቤማዘጋጀት እንዳለብዎትመንገር ይችላሉ።

• የICE ተወካዮች የትውልድ ቋንቋዎን ላይናገሩ
ይችላሉ። ከ ICE ጋር ለመነጋገር ወይም
ለማንኛውም ቀጠሮ ወይም ችሎት አስተርጓሚ
እንዲቀርብልዎትመጠየቅ ይችላሉ።

• ጠበቃ ከማናገርዎት በፊት ምንም ዓይነት ሰነዶች
መፈረም ወይምምንም ዓይነት ጥያቄ መመለስ
የለብዎትም።

• አንዴ በቁጥጥር ሥር ከዋሉ በኋላ ለቤተሰብዎ፥
ለጓደኞችዎ፥ ለማህበረሰብመሪዎች ወይም ለጠበቃ
የመደወል መብት ይኖርዎታል።

• ተይዘው በሚቆዩበት ጊዜ፥ እንደተያዙበት ቦታ
ደንቦች መሠረት፥ ጎብኚን፥ ቤተሰብዎን፥ ጓደኞችዎን፥
የማህበረሰብመሪዎችንና ጠበቃንጨምሮመቀበል
ይችላሉ።

• ICE በቁጥጥር ሥር በሚያውልዎት ጊዜ፥ ሰዎች
በተወካዮቹ ሥራ ጣልቃ እስካልገቡ ድረስ ቪድዮ
ማንሳት ይችላሉ። የ ICE ተወካዮች ሊያነጋግሩዎት
ወይም በቁጥጥር ሥር ሊያውሉዎት ሲሞክሩ ቪዲዮ
ማንሳት ቢጀምሩ ወይም ቢቀጥሉ አደጋ ላይ
ሊጥልዎት ይችላል። በቁጥጥር ሥርመዋሉን
የሚመለከት ማንኛውንም ከራስዎ ወይም ከሌላ
ሰው የተገኘ የድምጽ ቅጂ፥ ቪዲዮ ወይም የጽሑፍ
ማስታወሻ ለጠበቃዎመስጠት ይችላሉ።

መረጃዎች
የICE ገጠመኝ ሪፖርት ለማድረግ የColorado Rapid 
Response Network (የኮሎራዶ ፈጥኖ ደራሽ ሥርዓት) 
ጋር ይደውሉ፦1-844-864-8341
Colorado Immigrant Rights Coalition (የኮሎራዶ
ስደተኞች መብት ጥምረት)፦ 303-922-
3344|ColoradoImmigrant.org
Office of Immigrant & Refugee Affairs 
(የስደተኛና ጥገኞች ጉዳይ ቢሮ)፦
DenverGov.org/Immigrants  

ICE የሥራ ቦታዬ ላይ ከመጣምን
ማድረግ እችላለሁ?  
• ICE የማንኛውምመሥሪያ ቤት ለሕዝብ ክፍት የሆነ
ቦታ ውስጥ ያለ ፍርድ ቤት ትእዛዝ መግባት
ይችላል።

• ለሕዝብ ክፍት የሆነ ቦታ ማለት የቢሮ ማረፊያ
ክፍል፥ሱፐር ማርኬት፥ የችርቻሮ ሱቆች ወይም
የምግብ ቤት መመገቢያ ቦታን ሊያካትት ይችላል።

• በሕጉ መሠረት፥ ICE ከአሠሪዎ ፈቃድ ካላገኘ
በስተቀር ወይም የፍርድ ቤት ትእዛዝ ከሌለው
በስተቀር የአንድ መሥሪያ ቤት የግል ቦታ ውስጥ
መግባት አይችልም።

• የግል ቦታዎች ማለት ሠራተኛ ብቻ
የሚጠቀምባቸው ቦታዎች ናቸው፥ ለምሳሌ የእረፍት
ክፍል ወይም የሥራ ቦታ መጋዘን ሊሆን ይችላል።

• ቀጣሪዎች ICE መታወቂያቸውን እንዲያሳዩና
የፍርድ ቤት ማዘዣ እንዳላቸውመጠየቅ ይችላሉ።

• እንደ ማንኛውም የሕዝብ ቦታዎች፥ ICE የሥራ
ቦታዎ ላይ ቢመጣ፥ ማንኛውንም ጥያቄዎቻቸውን
የመመለስ ግዴታ የለብዎትም፥ ወደ ቀጣሪዎ
መምራትም ይችላሉ።

• ምንጊዜም ቢሆን፥ የICE ተወካዮች ኪስዎን ወይም
ንብረቶችዎን ለመፈተሽ ከሞከሩ “I do not 
consent to a search.” (“በፍተሻው
አልስማማም”) ማለት ይችላሉ። ይህንን ብለውም
ከፈተሹዎት፥ በአካል ሊይሳቆሟቸው አይችሉም፥
ሆኖምማለቱና እንዳሉ ማስመዝገቡ ወደፊት ሕጋዊ
ጉዳይ ላይ ሊረዳ ይችላል።

• አንድ ጊዜ ተወካዩ ከሄደ በኋላና ደህንነትዎን
ካረጋገጡ በኋላ ምን እንደተከሰተና እርስዎ
የተናገሩትንና ተወካዩ የተናገረውን በትክክል ይጻፉ።
ይህንን ለጠበቃዎ ማሳየት ይችላሉ።

የICE (Immigration and Customs Enforcement (የስደተኞችና የጉምሩክ አስፈጻሚ)) 
ተወካዮች ቢያገኙዎት፥ መብቶች አሉዎት።

ICE ቢያጋጥምዎመብቶችዎን
ይወቁ

http://www.twitter.com/citiesforaction
http://www.facebook.com/citiesforaction
http://www.citiesforaction.us/
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