
 
 
 

Thông tin đến Bệnh nhân về việc chuẩn bị cho cuộc bố ráp Di Dân 

của Cơ Quan Xuất Nhập Cảnh (ICE) 
 

Tài liệu này cung cấp thông tin và các nguồn tài liệu có  liên quan đến luật di 
trú và việc thi hành của Cơ Quan Xuất Nhập Cảnh (ICE) cho các phòng khám 
bệnh và bệnh nhân của họ, ICE còn được gọi là cuộc bố ráp Di Dân của Cơ 
Quan Xuất Nhập Cảnh. Các thông tin trong tài liệu này không có nghĩa là để 
cung cấp tư vấn pháp lý hoặc để thay thế cho sự hướng dẫn, tư vấn hay lời 
khuyên của cố vấn pháp lý về bất kỳ vấn đề cụ thể nào có liên quan đến việc 
chăm sóc sức khoẻ tại phòng khám. 

 

Nếu quý vị đang bị chận lại để thẩm vấn: 
 

• Hãy bình tĩnh. Không chạy. Không tranh cãi, chống lại hoặc cản trở cảnh sát, 
thậm chí nếu quý vị vô tội hay cảnh sát đang vi phạm các quyền của quý vị. Hãy 
giữ hai tay của quý vị nơi cảnh sát có thể nhìn thấy. 

• Hãy  hỏi xem quý vị được tự do rời đi chưa. Nếu cảnh sát cho phép, hãy bình 
tĩnh và lặng lẽ bỏ đi. Nếu quý vị đang bị quản thúc, quý vị có quyền được biết lý 
do tại sao. 

• Quý vị có quyền giữ im lặng và không thể bị phạt vì từ chối trả lời các câu hỏi. 
Nếu quý vị muốn giữ im lặng, nói rõ ràng với nhân viên thẩm vấn. Tại California, 
quý vị không bị bắt buộc phải cung cấp tên của mình trừ khi bị bắt giữ. 

• Cảnh sát có thể “rà soát” quần áo của quý vị nếu họ nghi ngờ quý vị có mang vũ 
khí mà không cần có sự đồng ý. Quý vị không nên có hành động chống lại, 
nhưng quý vị có quyền từ chối việc khám xét thêm nữa. Nếu quý vị không đồng 
ý, nó có thể ảnh hưởng đến quý vị sau này tại tòa án. 
 

Các Quyền của quý vị 
• Quý vị có quyền giữ im lặng. Nếu quý vị muốn thực hiện quyền đó, hãy nói to lên 
• Quý vị có quyền từ chối việc khám xét cá nhân, xe hơi hoặc nhà của quý vị. 
• Nếu quý vị chưa bị bắt, quý vị có quyền im lặng và rời đi. 
• Quý vị có quyền có luật sư nếu bị bắt giữ. Yêu cầu để có một luật sư ngay lập tức. 
• Bất kể tình trạng di trú hoặc tình trạng công dân của quý vị, quý vị có quyền lập hiến. 
• Quý vị có quyền liên lạc với lãnh sự quán của mình hoặc có một viên chức thông 

báo cho lãnh sự quán về việc quý vị bị bắt giữ. 
 

Trách nhiệm của quý vị 
• Giữ bình tĩnh và lịch sự 
• Đừng tranh cải hoặc gây cản trở cảnh sát. 
• Đừng nói dối hoặc cung cấp tài liệu sai sự thật (Không mang theo giấy tờ giả 

mạo). 
 
 
 

(Xin xem trang 2) 



 
 
 

• Chuẩn bị cho mình và gia đình của mình trong trường hợp quý vị bị bắt giữ.  
Chúng tôi đề nghị quý vị hoàn tất một tờ khai uỷ quyền từ người chăm sóc cho 
phép các thành viên trong gia đình đưa con quý vị đến các cuộc hẹn khám bệnh 
cũng như đến trường học (tờ khai này có thể tìm thấy bằng tiếng Anh hoặc tiếng 
Tây Ban Nha. Mọi thông tin về trình tự của tờ khai có thể tìm tại đây). 

• Đừng ký bất cứ giấy tờ gì nếu chưa nói chuyện với luật sư. 

• Nhớ số di trú của quý vị (số "A") và đưa cho gia đình quý vị giữ. Nó sẽ giúp các 

thành viên gia đình biết quý vị ở đâu nếu bị bắt giữ. 

• Nhờ một người mà quý vị tin tưởng giữ hộ một bản sao giấy tờ nhập cư của 

mình.  

• Nhớ những chi tiết của cuộc thẩm vấn. 
• Nộp đơn khiếu nại bằng văn bản hoặc gọi ACLU tại địa phương của quý vị nếu 

cảm thấy quyền lợi của mình bị xâm phạm. 
 
Source: American Civil Liberties Union - “Bust Card” 


