Apakah Anda Tahu Apa Yang Akan Terjadi Dengan
Anak-Anak Anda Jika Anda Ditahan Atau Dideportasi?
LANGKAH 1: BICARALAH KE ANGGOTA KELUARGA ANDA
Langkah yang paling penting adalah Anda berkumpul dengan anggota keluarga Anda dan mendiskusikan kemungkinan anggota keluarga ditangkap atau ditahan.


Ciptakan ruang yang aman.



Buat tujuan percakapan Anda jelas: Percakapan tersebut bukan untuk menakuti anggota
keluarga, terutama anak-anak, tetapi untuk menyiapkan semua orang dengan skenario yang memungkinkan
bahwa orang tua atau anggota keluarga dibekuk oleh ICE atau dideportasi.



Ambil keputusan sebagai seorang keluarga.



Mainkan peran dan diskusikan skenario yang berbeda:
 Apa yang akan terjadi jika ibu dibekuk oleh ICE? Apa yang akan
terjadi jika ayah dibekuk oleh ICE? Apa yang akan terjadi jika ayah dan ibu
dibekuk oleh ICE?
 Siapa yang akan merawat anak-anak jika salah satu dari orang tua atau
keduanya ditahan?
 Apa yang akan terjadi jika salah satu dari orang tua atau keduanya dideportasi? Di mana anak Anda
akan tinggal? Siapa yang akan merawat mereka?



Pilih seseorang yang Anda percaya untuk merawat anak-anak Anda. Status imigrasi pengasuh ini tidak
bermasalah.
 Pertimbangkan hubungan anak Anda dengan orang ini. Apakah anak Anda menyukai orang ini? Apakah
anak Anda dapat hidup bersama orang ini? Apakah anak Anda mempercayai orang ini? Apakah anak
Anda nyaman dengan orang ini? Apakah anak Anda tahu cara menghubungi orang ini jika terjadi
keadaan darurat?
 Apakah orang ini tahu prosedur merawat anak Anda? Pertimbangkan pengobatan apa pun yang
dikonsumsi anak Anda, kunjungan dokter, aktivitas ekstrakurikuler, aktivitas harian, teman-teman, dll.

LANGKAH 2: KUMPULKAN DOKUMEN

LANGKAH 3: TETAP TERHUBUNG

Setelah Anda memiliki rencana, kumpulkan semua dokumen
penting dan ganti dokumen apa pun yang hilang (akta kelahiran,
surat nikah, riwayat medis, paspor, kewarganegaraan ganda, dll.)
dan satukan semua dokumen tersebut, di tempat yang aman.

Hadiri sesi informasi Kenali Hak Anda yang
dipimpin komunitas dan klinik hukum.



Jika anak Anda berkewarganegaraan AS, segera ajukan
paspornya. Jika memungkinkan, hubungi konsulat Anda
dan ajukan kewarganegaraan ganda untuk anak Anda.



Bicaralah dengan seorang pengacara
tentang kasus khusus Anda dan
bekerja samalah dengan pemimpin
komunitas untuk membuat sebuah
paket pertahanan deportasi.

Meski para pengacara, penyedia layanan, pemimpin komunitas, dan pakar dapat memberikan
informasi dan rekomendasi yang bermanfaat, Anda tetap sepenuhnya berhak dan bertanggung
jawab untuk memutuskan apa yang paling baik bagi Anda dan anggota keluarga Anda.
The Pennsylvania Immigration and Citizenship Coalition (PICC) (Koalisi Imigrasi dan Kewarganegaraan Pennsylvania)
adalah koalisi yang beragam dari 50 organisasi anggota lebih di seluruh negara bagian, yang didedikasikan untuk
mengadvokasi hak imigran dan pengungsi.

www.paimmigrant.org | 215-832-0636

