
:Officer  
 
 
I do not wish to speak with you, answer your questions, or sign 
or hand you any documents based on my 5th Amendment rights 

.nunder the United States Constitutio  
 
I do not give you permission to enter my home based on my 4th 

under the United States Constitution unless Amendment rights 
you have a warrant to enter, signed by a judge or magistrate with 
my name on it that you slide under the door. I do not give you 
permission to search any of my belongings based on my 4th   

.Amendment rights  
 

.hoose to exercise my constitutional rightsI c  
.These cards are available to citizens and noncitizens  

  
 

 
 

 ایک ریڈ کی رپورٹ کریں

اپنی ڈیپورڻیشن کے خالف لڑنے کے اپنا دفاع کریں۔ 
طریقوں کے بارے میں بات چیت کرنے کے لئے 

رہیں ایک مقامی کمیونڻی تنظیم کے ساتھ رابطہ میں 
 تاکہ آپ قانونی مدد حاصل کر سکیں۔

 
اایک ساتھ ہم خواب دیکھتے ہیں کال کریں 

)United We Dream کے لئے ایک بره راست (
اور انہیں بتائیں کہ کیا  1423-363-844-1الئن 

 ہوا ہے۔

اور ایک   www.njimmigrantjustice.orgہماری ویب سائٹ  مالحظہ کریں 
 اطالع دیں اور ایک امیگرنڻس حقوق کی تنظیم تالش کریں۔ ریڈ کی

 کے دوران کیا کریں مڈبھیڑ/ایک اچانک مقابلہ
 امیگریشن کے ساتھ

 

 ہے  پہنچ جاتاآپ کے گھر  ICEاگر  
 -آپ کے گھر میں ایک تالشی وارنٹ ICEدروازه مت کھولیں۔ 

 نہیں ہو سکتا ہے۔کے بغیر داخل 

کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک  اگر ایجنڻسدروازے کے نیچے سے وارنٹ دکھانے کا کہیں۔ 
وارنٹ کے ہے، تو انہیں کہیں کہ وه دروازے کے نیچے سے وارنٹ آگے بڑھائیں۔ دروازه 

 مت کھولیں۔

یقینی بنانے کے لئے وارنٹ پر نام اور پتہ کی تصدیق کریں کہ یہ آپ وارنٹ کا جائزه لیں۔ 
کے نام یا ایک فرد جو آپ کے پتے پر رہتا ہے کے ساتھ ایک درست وارنٹ ہے۔  یہ پڑتال 

وارنٹ ایک عدالتی  ICEبھی کر لیں کہ وارنٹ پر ایک جج نے دستخط کیے ہوئے ہیں۔ ایک 
 وارنٹ جیسا ہی نہیں ہے۔

کرنے کے دوران، ایجنڻس اکثر کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک عدالتی وارنٹ گھر پر ریڈ 
 ہے۔

 وارنٹ ہوتا ہے۔ ICEجب کہ ان کے پاس محض ایک 

ایجنڻس کو  نام اور ان کے بیجز نمبر بتانے کا  ICEجو ہوا اس کی دستاویز بندی کریں۔ 
 ان ہوتا ہے۔کہیں۔ نام لکھ لیں اور ہر چیز کی تصویر لیں جو کچھ بھی ریڈ کے دور

http://www.njimmigrantjustice.org/
http://www.njimmigrantjustice.org/


 
 آپ کے پاس پہنچتا ہے ICEاگر 

 کسی گلی کوچہ یا عوامی مقام پر  
 

بنا  ICEپوچھیں: "کیا میں جانے کے لئے آزاد ہوں؟" اور خاموش رہیں۔ 
کسی وجوه آپ سے سوال کرنے کے لئے آپ کو حراست میں نہیں رکھ سکتا 

کو اپنا نام بتانے یا کوئی معلومات دینے سے پہلے، پوچھیں کہ کیا  ICEہے۔ 
آپ جانے کے لئے آزاد ہیں۔ اگر وه "ہاں،" کہتے ہیں تو اس مقام کو چھوڑ 

دیں۔ اگر وه "نہیں" کہتے ہیں  تو انہیں بتا دیں کہ آپ کسی بھی سوال کا 
 جواب نہیں دینا چاہتے ہیں اور آپ کو ایک وکیل سے بات کرنے کی

 ضرورت ہے۔
 

 کوشش کرتی ہے ICEاگر ایک تالشی کی اجازت مت دیں۔ 
آپ کی یا آپ کی امالک/گھر کی تالشی لے تو کہیں کہ "میں اس تالشی پر 

 رضامند نہیں ہوں۔"
 

کو آپ وک روک سکنے کے  ICEاگر آپ دوڑتے ہیں، تو یہ دوڑیں مت۔ 
 لئے ایک قانونی جواز فراه کر سکتا ہے۔

 یاد رکھیں
خود اور اپنے خاندان کو بصورت اگر آپ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اپنے تیار رکھیں 

خاندان اور وکیل کے فون نمبر کو زبانی یاد کر لیں۔ اگر آپ کے بچے ہیں یا طبی 
ضروریات ہیں تو ہنگامی منصوبہ بنائیں۔ کوئی فرد جس پر آپ اعتماد کرتے ہیں کے پاس 

 ں۔اہم دستاویزات کی نقول رکھی

کے کسی بھی سواالت کا جواب مت دیں یا انہیں کوئی معلومات نہ  ICEخاموش رہیں۔ 
 دیں۔ کچھ بھی جو آپ کہتے ہیں اسے آپ کے خالف استعمال کیا جا سکتا ہے۔

ناحق آپ کو گرفتار کر رہا ہے، تو  ICEحٰتی کہ اگر گرفتاری کی مزاحمت مت کریں۔ 
 گرفتاری کی مزاحمت نہ کریں۔

شہری ہیں یا  اگر آپ ایک امریکیلیں یا جعلی دستاویزات نہ دکھائیں۔ جھوٹ مت بو
ایک قانونی حیثیت کے حامل ہیں، تو ثبوت دکھائیں۔ اگر آپ کے پاس امیگریشن 

کو بتائیں کہ آپ خاموش رہنا چاہتے ہیں۔ اپنے آبائی ملک  ICEدستاویزات نہیں ہیں، تو 
 کی دستاویزات کو دکھانے سے گریز کریں۔

بات کیے بغیر  کچھ نہ کہیں، اور ایک وکیل سےایک وکیل سے بات کرنے کا کہیں۔ 
 کوئی بھی بات چیت نہ کریں۔

ایجنڻس آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کچھ دستاویزات پر  ICEدستخط مت کریں۔ 
دستخط کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے وکیل سے مشاورت کیے بغیر کسی بھی 

 دستاویزات پر دستخط نہ کریں۔

 آپ کے پاس پہنچتا ہے ICEاگر 
 

وه آپ سے بات کرنے کی  اگرایجنٹ کی جانب سے کسی سوال کا جواب نہ دیں 
ایک وکیل سے بات  خاموش رہنے کا حق رکھتے ہیں۔ آپکوشش کرتے ہیں۔ آپ 

 کرنے کا حق رکھتے ہیں۔
 
 

اگر ایک امیگریشن ایجنٹ آپ کے دروازے پر ہے۔ اگر دروازه مت کھولیں 
ایجنٹ کہتا ہے کہ اس کے پاس ایک وارنٹ ہے، تو انہیں وارنٹ کو دروازے 

نے  سے نیچے آگے بڑھانے کا کہیں، تصدیق کیلئے کہ اس پر ایک جج
 دستخط کیے ہوئے ہیں۔

 

 
آپ آئینی مت کھولیں۔  اس کارڈ کو کاٹ دیں اور اسے ایجنٹ کو دیں۔ دروازه

 حقوق رکھتے ہیں۔
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