
 
 

 

Impormasyon para sa mga Pasyente sa Paghahanda sa Isang 

Immigration (ICE) Raid 
 

Ang dokumentong ito ay nagbibigay impormasyon para sa mga klinika, at kanilang mga 

pasyente, na patungkol sa mga aksyon ng Immigration and Customs Enforcement (ICE), kilala 

bilang ICE raids.  Ang impormasyon sa dokumentong ito ay hindi para magbigay ng legal 

na payo o kapalit na patnubay, tagapayo o payo ng abogado sa anumang bagay 

partikular sa isang pangunahing klinika. 
 

 

Kung ikaw ay pinahinto upang tanungin: 

• Manatiling kalmado at huwag tumakbo. Huwag makipagtalo, lumaban o hadlangin  

ang pulis, kahit na ikaw ay walang-sala o nilabag ng pulis ang iyong karapatan. 

Panatilihing nakikita ng pulis ang iyong mga kamay. 

• Tanungin kung ikaw ay maari ng umalis. Kung sinabi ng opisyal ay oo, mahinahon at 

tahimik na lumakad palayo. Kung ikaw ay aarestohin, mayroon kang karapatang 

malaman kung bakit. 

• May karapatang kang manahamik at maaaring hindi maparusahan kung itinangging 

sagutin ang mga katanungan. Kung nais manatiling tahimik, sabihin sa opisyal ng 

malakas. Sa California, hindi kinakailangang ibigay ang iyong pangalan maliban kung 

aarestohin.   

• Hindi mo kailangang pumayag sa isang pagsisiyasat sa iyong sarili o sa iyong mga 

kagamitan, ngunit maaaring kapkapin ng pulis ang iyong kasuotan kung 

pinaghihinalaan kang may armas. Huwag lumaban ng pisikal, ngunit mayroon kang 

karapatan na tanggihan ang anumang karagdagang pagsisiyasat. Kung hindi ka 

sumangayon, maaari itong makaapekto sa iyo sa hukuman. 
 

Ang Iyong mga Karapatan: 

• May karapatan kang manahimik.  Kung nais mong gamitin ang iyong karaptan, sabihin ng malakas. 

• May karapatan kang tanggihan ang pagsisiyasat sa iyong sarili, sa iyong sasakyan at sa iyong 

tahanan. 

• Kung ikaw ay hindi inaresto, may karapatan kang umalis ng mahinanon. 

• Kung ikaw ay naaresto, may karapatan kang kumuha ng abogado. Humingi kaagad.  

• Anuman ang iyong immigration or citizenship status, mayroon kang karapatang 

konstitusyon. 

• Ikaw ay may karapatang makipag-ugnay sa iyong konsulado o ipagbigay-alam ng isang 

opisyal sa konsulado ang iyong pagka-aresto. 

 

Ang Iyong mga Responsibilidad: 

• Manatiling kalmado at maging magalang. 

• Huwag makialam o hadlangin ang pulis. 

• Huwag magsinungaling o magbigay ng pekeng dokumento (Huwag magdala ng mga 

pekeng dokumento). 

 

 

 

(Ilipat sa pahina 2) 



 
 

 

• Maghanda kung sakaling ikaw o ang iyong pamilya ay maaresto.  Iminumungkahi namin na 

gumawa ng isang affidavit ng pahintulot sa tagapag-alaga o “caregiver authorization 

affidavit” upang payagan ang mga miyembro ng pamilya na dalhin ang iyong anak sa 

medikal appointments at paaralan (Ang affidavit ay matatagpuan sa Ingles o Espanyol.  Higit 

pang impormasyon tungkol sa proseso ng affidavit ay matatagpuan dito). 

• Huwag pumirma ng anumang bagay nang hindi pa nakikipag-usap sa isang abugado. 

• Tandaan ang iyong immigration number ("A" number) at ibigay ito sa iyong pamilya. Ito 

ay makakatulong sa mga miyembro ng pamilya na mahanap ka kung naaresto. 

• Magbigay ng isang kopya ng iyong mga dokumento sa imigrasyon sa isang taong 

pinagkakatiwalaan mo. 

• Tandaan ang detalye ng mga pangyayari. 

• Mag-file ng kasulatan ng reklamo or tumawag sa lokal na ACLUD kung sa palagay mo 

nilabag ang iyong mga karapatan. 

 

Source: American Civil Liberties Union - “Bust Card” 


