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Tôi có thể làm gì nếu ICE ở
trong nhà tôi?

• Nếu ICE vào nhà quý vị mà không được  
phép của quý vị, quý vị có thể nói với họ:  
“Tôi không đồng ý cho quý vị ở trong nhà  
tôi. Xin hãy rời khỏi.” Nói lên điều này  
không luôn làm cho họ rời khỏi nhưng nó  
có thể giúp ích cho trường hợp pháp lý  
trong tương lai.

• Nếu ICE bắt đầu lục soát các phòng và  
vật dụng của quý vị, quý vị có thể nói, “Tôi  
không đồng ý với hành động lục soát của  
ông/bà.” Quý vị có thể lặp lại câu nói đó  
nếu họ tiếp tục lục soát mà không có sự  
đồng ý.

• Quý vị có thể cho họ biết nếu có trẻ em  
hay người dễ tổn thương khác ở trong  
nhà và quý vị là người chăm sóc chính.

BIẾT QUYỀN CỦA MÌNH NẾU
ĐỐI MẶT ICE

Tôi có thể làm gì nếu ICE ở ngay cửa
nhà tôi?

• Quý vị không cần mở cửa ngay cho ICE
và quý vị không cần phải nói chuyện với
ICE.

• Từ bên trong cánh cửa còn đóng, quý vị có  
thể yêu cầu họ trình bảng tên, ID hay thẻ  
công việc của họ qua cửa sổ hay lỗ quan  
sát ở cửa, hay đẩy nó vào dưới cánh cửa  
còn đóng.

• Quý vị có thể hỏi xem họ có lệnh tòa  
không:
− Nếu họ nói Không: quý vị không cần

cho họ vào nhà. Quý vị có thể nói, “Tôi
không muốn nói chuyện với ông/bà.”

− Nếu họ nói Có: Quý vị có thể yêu cầu
họ đẩy tờ giấy đó vào dưới cánh cửa.

− Lệnh tòa là lệnh từ tòa án, do thẩm
phán ký tên.
Để biết đó có phải là lệnh tòa không, hãy
nhìn xem ai đã ký lệnh đó.
Phần chữ ký của thẩm phán có thể có:  
“Honorable/Hon.” (Ngài) “Judge”  
“Justice” (Thẩm phán) hay “Magistrate”  
(Quan tòa) trước chữ ký.

• Trong trường hợp khẩn cấp, như có mối  
đe dọa đến an toàn công cộng hay đe dọa  
đến tính mạng của người nào đó, ICE có  
thể vào nhà mà không cần quý vị cho  
phép. Nếu điều này xảy ra, quý vị vẫn  
không cần nói chuyện với ICE.

• Nếu ICE đang tìm một người khác, quý vị  
không cần nói chuyện. Nếu chọn nói  
chuyện, quý vị có thể yêu cầu ICE để lại  
thông tin liên lạc của họ. Quý vị không cần  
nói cho ICE bất cứ điều gì, nhưng ĐỪNG  
nói dối hay cung cấp thông tin sai lạc cho  
nhân viên ICE. Điều này có thể gây rủi ro  
cho quý vị.

What can I do if ICE is inside 
my home?

Tôi có thể làm gì nếu ICE chặn tôi  
lại trên đường hay nơi công cộng?
• Trước khi nói bất cứ điều gì, quý vị có  

thể hỏi, “Tôi có được tự do để đi không?”
− Nếu họ nói Có: Nói với nhân viên, “Tôi  

không muốn trả lời câu hỏi của ông/bà,”  
và bước đi.

− Nếu họ nói Không: Nói với nhân viên,  
“Tôi muốn giữ im lặng.”

− Nếu nhân viên ICE cố lục soát túi quần  
áo hay vật dụng cá nhân của quý vị,  
quý vị có thể nói, “Tôi không đồng ý với  
hành động lục soát của ông/bà. Nếu họ  
vẫn lục soát, quý vị không thể ngăn cản  
họ, nhưng việc nói lên và ghi lại điều  
quý vị đã nói có thể giúp ích cho trường  
hợp pháp lý trong tương lai.

Nếu được tiếp cận bởi nhân viên Thi hành Di trú và Hải quan (Immigration 
and  Customs Enforcement, ICE), quý vị có quyền.

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


@CitiesForActionfacebook.com/citiesforaction citiesforaction.us

Nguồn hỗ trợ
Để báo cáo một lần gặp ICE, hãy gọi Mạng lưới 
Phản ứng Nhanh Colorado:

1-844-864-8341
Liên minh Quyền Di trú Colorado: 303-922-
3344|ColoradoImmigrant.org
Văn phòng Di trú & Tị nạn:
DenverGov.org/Immigrants

Nếu tôi đang bị giam thì sao?
• Quý vị có thể nói cho ICE nếu có vấn đề y  

tế hay cần thu xếp việc chăm sóc trẻ.
• Nhân viên ICE có thể không nói tiếng mẹ  

đẻ của quý vị. Quý vị có thể yêu cầu một  
thông dịch viên mỗi khi cần nói chuyện với  
ICE hay mỗi khi có cuộc hẹn hay phiên xử.

• Quý vị không cần và không nên ký vào
bất cứ tài liệu hay trả lời bất cứ câu hỏi
nào trước khi nói chuyện với luật sư.

• Một khi bị giam giữ, quý vị sẽ có quyền
gọi điện thoại đến gia đình, bạn bè, các
nhà lãnh đạo cộng đồng hay luật sư.

• Trong thời gian bị giam giữ, quý vị có thể  
tiếp khách đến thăm, bao gồm gia đình,  
bạn bè, các nhà lãnh đạo cộng đồng và  
luật sư, theo quy định cụ thể của cơ sở.

• Nếu quý vị đang bị giam, người ta có thể  
quay phim ICE, miễn là họ không gây trở  
ngại cho các viên chức. Nếu nhân viên  
ICE đang cố gắng nói chuyện hay bắt giữ  
quý vị, việc bắt đầu hay tiếp tục quay phim  
có thể gây rủi ro cho quý vị.

• Quý vị có thể chia sẻ với luật sư bất cứ
phần ghi chú bằng âm thanh, video hay
ghi chép về việc quý vị bị bắt giữ từ quý
vị hay người nào đó đã nhìn thấy quý vị
bị bắt giữ.

Tôi có thể làm gì nếu ICE  
có mặt tại nơi tôi làm  
việc?

• ICE có thể bước vào khu vực công cộng
của bất cứ cơ sở làm việc nào mà không
cần bất cứ lệnh nào.

• Khu vực công cộng có thể bao gồm  
sảnh văn phòng, siêu thị, cửa hàng bán  
lẻ hay khu vực ăn uống của nhà hàng.

• Về mặt pháp lý, ICE không thể bước vào  
khu vực riêng của một cơ sở làm việc trừ  
khi họ được phép của chủ hãng hay có  
lệnh.

• Khu vực riêng là khu vực dành riêng cho  
nhân viên mà có thể bao gồm phòng nghỉ  
giải lao hay nhà kho của cơ sở làm việc.

• Chủ hãng có thể yêu cầu ICE trình thẻ
nhận dạng và hỏi xem ICE có lệnh tòa
không.

• Như mọi khu vực công cộng, nếu ICE  
tiếp cận quý vị tại nơi làm việc, quý vị  
KHÔNG cần trả lời câu hỏi của họ và có  
thể yêu cầu họ nói chuyện với chủ hãng  
của quý vị.

• Lúc nào cũng vậy, nếu nhân viên ICE cố  
lục soát túi quần áo hay vật dụng cá nhân  
của quý vị, quý vị có thể nói, “Tôi không  
đồng ý với hành động lục soát.” Nếu họ  
vẫn lục soát, quý vị không thể ngăn cản  
họ, nhưng việc nói lên và ghi lại điều quý  vị 
đã nói có thể giúp ích cho trường hợp  
pháp lý trong tương lai.

• Khi nhân viên rời khỏi và quý vị cảm thấy  
an toàn, hãy viết ra chính xác những điều  
đã diễn ra và những điều quý vị và nhân  
viên đã nói. Quý vị có thể chia sẻ điều  này 
với luật sư của mình.

Nếu được tiếp cận bởi nhân viên Thi hành Di trú và Hải quan (Immigration 
and  Customs Enforcement, ICE), quý vị có quyền.
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