Sabe o que vai acontecer com o seus filhos
se você for detido ou deportado?
PASSO 1: FALE COM SEUS FAMILIARES
O passo mais importante para você é sentar-se com seus familiares e discutir a possibilidade de um
membro da família ser preso ou detido.


Crie um espaço seguro.



Deixe claro o propósito da sua conversa: A conversa não é para assustar os membros da família,
especialmente as crianças, mas para preparar todos para o cenário possível de que um pai ou uma mãe,
ou um membro da família, seja apanhado pelo ICE (Controle de imigração e alfândega ) ou deportado.



Tome decisões como uma família.



Esgote os diferentes cenários discutindo-os exaustivamente:
· Que vai acontecer se mamãe for apanhada pelo ICE? Que vai acontecer se
papai for apanhado pelo ICE? O que vai acontecer se ambos os pais forem
apanhados pelo ICE?
· Quem vai cuidar das crianças enquanto um ou ambos os pais estiverem
detidos?
· O que acontece se um ou ambos os pais forem deportados? Onde seus filhos viverão? Quem cuidará
deles?



Escolha alguém em quem você confia para cuidar de seus filhos. O status de imigração do escolhido para
tomar conta não importa.
· Leve em consideração o relacionamento de seu filho (ou filha) com essa pessoa. Seu filho gosta dessa
pessoa? Seu filho se dá bem com essa pessoa? Seu filho confia nessa pessoa? Seu filho se sente
confortável próximo dessa pessoa? Seu filho sabe como entrar em contato com essa pessoa em caso de
uma emergência?
· Essa pessoa conhece os procedimentos para cuidar de seu filho? Considere qualquer medicação que
seu filho tome, consultas médicas, atividades extracurriculares, rotina diária, amigos etc.

PASSO 2: REÚNA DOCUMENTOS

PASSO 3: MANTENHA-SE CONECTADO

Uma vez que você tenha um plano, reúna todos os documentos
importantes e providencie quaisquer documentos que estejam
faltando (certidões de nascimento, certidão de casamento,
história médica, passaportes, dupla cidadania etc.) e guarde-os em
um único local seguro.
· Se seu filho é cidadão dos EUA, inicie imediatamente o
procedimento para emitir seu passaporte. Se possível, entre
em contato com o consulado e solicite dupla cidadania
para seu filho.

Participe de uma sessão de informações
do tipo Conheça seus Direitos e de um
programa de assistência jurídica
conduzidos pela comunidade.
· Fale com um advogado sobre o seu
caso particular e trabalhe com um líder
da comunidade para criar um pacote
de defesa contra deportação.

Embora advogados, prestadores de serviços, líderes comunitários e especialistas possam
fornecer informações e recomendações úteis, no final das contas é seu direito e sua
responsabilidade decidir o que faz mais sentido para você e seus familiares.
A Pennsylvania Immigration and Citizenship Coalition (PICC) (Coalizão de cidadania e emigração da Pensilvânia) é
uma coalizão diversificada de mais de 50 organizações afiliadas em todo o estado, dedicada à defesa dos direitos de
imigrantes e refugiados.
www.paimmigrant.org | 215-832-0636

