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Цагаачлалын албаны нэгжлэг хийлтэд хэрхэн бэлдэх тухай 

өвчтөнүүдэд өгөх мэдээлэл 
  

Immigration and Customs Enforcement (ICE) буюу Цагаачлалын албанаас нэгжлэг хийх 

үед хэрхэх талаар эмнэлэг болон эмнэлгийн өвчтөнүүдэд зориулан энэхүү 

мэдээллийг зориулж байгаа юм. Энэхүү мэдээлэл нь хууль зүйн зөвөлгөө, 

зааварчилгаа өгөх, зуучлах зориулалттай биш юм.  
 
 

Хэрэв таныг байцаахаар зогсоовол: 

• Тайван байх хэрэгтэй. Таны буруу биш байсан ч, эсвэл цагдаа таны эрхийг зөрчиж 

байсан ч гэсэн та маргалдах, эсэргүүцэл үзүүлэх эсвэл саад хийсний хэрэггүй. 

• Явж болох эсэх талаар асуу. Хэрэв цагдаа тийм гэж хэлбэл тайван бас чимээгүй 

тэндээс холдон  яваарай. Хэрэв та баривчлагдвал яагаад баривчлагдаж байгаагаа 

мэдэх нь таны эрх юм. 

• Та чимээгүй байх эрхтэй ба асуултанд хариулахгүй байснаараа шийтгүүлэх эрхгүй. 

Хэрэв чимээгүй байхаар шийдсэн бол цагдаад хэлэх хэрэгтэй. Калифорни мужид 

та баривчлагдаагүй л бол өөрийн нэрээ хэлэхгүй байх эрхтэй. 

• Та өөрийгөө болон өөрийн эд хогшилдоо нэгжлэг хийлгэхийг зөвшөөрөхгүй байж 

болно. Гэхдээ цагдаа танд буу зэвсэг байгаа эсэхийг шалгахын тулд хувцасны чинь 

гаднаас тэмтэрч үзэж болно. Тэр үед нь эсэргүүцэл үзүүлсний  хэрэггүй, харин 

цаашаагаа нэгжлэг хийх гэвэл зөвшөөрөл өгөхгүй байж болно. Гэхдээ нэгжлэг 

хийлгэхийг зөвшөөрөөгүй тохиолдолд, цаашаа шүүхээр явбал нөлөөлөх 

асуудалтай.  

 

Таны эрх 

• Та чимээгүй байх эрхтэй. Хэрэв энэ эрхээ эдлэхийг хүсвэл түүнийгээ хэлэх хэрэгтэй. 

• Өөрийн биед, машиндаа эсвэл орон гэртээ нэгжлэг хийлгэхгүй байх эрхтэй. 

• Хэрэв та баривчлагдаагүй л бол тайвнаар алхан холдож явах эрхтэй. 

• Баривчлагдсан тохиолдолд өмгөөлөгч авах эрхтэй. Аль болох хурдан асуугаарай. 

• Цагаачлал эсвэл иргэншилийн статусаас үл хамааран та үндсэн хуулиар 

хамгаалагдсан эрхтэй.  
  

Таны үүрэг хариуцлага 

• Тайван, эелдэг бай 

• Эсэргүүцэл үзүүлэх эсвэл саад хийсний хэрэггүй. 

• Худлаа хэлэх эсвэл хуурмч бичиг баримт өгч болохгүй (Хуурамч бичиг баримт 

биедээ авч явж болохгүй). 

• Хэрэв баривчлагдсан тохиолдолд өөрийгөө болон гэр бүлээ бэлтгэлтэй байлгах 

хэрэгтэй. 

• Тухайн үед юу болсон тухайгаа сайн санаж байх хэрэгтэй. 

• Хэрэв таны эрх зөрчигдсөн гэж үзэж байгаа бол өөрийн харьяа ACLU буюу АНУ-ын хүний 

эрхийг хамгаалах байгууллагад бичгээр эсвэл утасдаж гомдол гаргаж болно. 


