
Hãy biết quyền lợi của mình!

Kể từ 01 tháng 1 năm 2017, một chương trình được gọi 

là “luật SỰ-THẬT”, là một luật mới của Cali để bảo vệ 

các quyền cơ bản cho người di cư tại nhà tù địa phương. 

Hãy biết quyền lợi của mình!

Nếu Bạn không đồng ý, hoặc người thân nhân bị đặt tra hỏi 
của ICE trong tù mà không có sự đồng ý của Bạn - hoặc Bạn 
từ nhà tù địa phương bị chuyển đến ICE bất hợp pháp  - xin 
gọi 1-844-878-7801. chúng tôi có kiểm tra tin nhắn mỗi ngày.

“Luật SỰ-THẬT” là một luật pháp tiếp tục để ICE ra khỏi Cali. Vui 
lòng tham khảo www.catruthact.org để biết thêm những tin tức.

The

TRUTH ACT: 



Bạn có quyền giữ im lặng.

Trong cuộc nói chuyện hoặc gặp mặt với cán bộ, bất cứ điều gì bạn nói ra, có thể 
và sẽ được sử dụng chống lại với Bạn --- không nói về tình trạng nhập cư,  bản 
sắc, khi nào hay bao lâu đã đến Hoa Kỳ hoặc nơi đến từ.
Bạn có quyền nói “không” cho những cán bộ xuất nhập cảnh và hải quan thực 
thi (ICE). 

Theo “luật SỰ-THẬT”, Bạn phải đồng ý và ký một giấy chấp thuận trước 
để cho ICE điều tra, mà họ chỉ có thể yêu cầu gặp Bạn trong nhà tù. Điều này có 
nghĩa rằng Bạn có quyền từ chối để tra hỏi và được giữ im lặng!

Nếu vì lý do nào đó, ICE đã cố gắng để tra hỏi, Bạn có thể thực hiện quyền của 
mình để giữ im lặng. Bạn cũng có thể yêu cầu luật sư của Bạn tham dự. Nếu Bạn 
không có một luật sư di trú, Bạn cũng có thể tìm  các tổ chức không mou lợi địa 
phương để giúp. 

Bạn có quyền được biết rõ phải có nhân viên của ICE kiếm Bạn trong nhà tù. 
Theo”luật SỰ-THẬT”, những nhân viên cảnh sát hay công an phải cho Bạn một 
bản sao yêu cầu của ICE (nếu ICU cần muốn giữ Bạn them một thời gian nữa) 
hoặc thông báo yêu cầu của ICE (ICE đòi hỏi muốn biết ngày và thời giang được 
thả của Bạn). 

Cảnh sát hay công ancần phải thông báo cho Bạn và luật sư của Bạn hoặc người 
đại diện của Bạn bằng văn bản, nếu họ đã thông báo cho ICE biết thời giang và 
ngày khỏi nhà tù của Bạn. Điều này là cho Bạn thêm thời gian chuẩn bị để tự 
bảo. 

** Trong hầu hết các trường hợp, chỉ vì mục đích trục xuất, nhà tù địa phương 
được phép kéo dài thời gian ở tù của Bạn, nếu không có trục xuất, các cơ quan 
tư pháp địa phương (như cảnh sát hay công an)  giữ Bạn về vụ ICE ma không 
có tòa án chấp thuận, Bạn có thể thưa kiện lại các cơ quan giừ Bạn và yêu cầu 
bồi thường.


