Quý vị có biết điều gì sẽ xảy ra với con của quý
vị nếu quý vị bị giam giữ hoặc trục không?
BƯỚC 1: TRAO ĐỔI VỚI CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH
Bước quan trọng nhất là quý vị cùng ngồi xuống với các thành viên trong gia đình và thảo luận về khả
năng một thành viên trong gia đình bị bắt giữ hoặc giam giữ.


Tạo một không gian an toàn.



Giải thích rõ mục đích của cuộc trò chuyện: Cuộc trò chuyện không nhằm làm cho các thành viên
gia đình hoảng sợ, nhất là trẻ em, mà là để mọi người sẵn sàng cho những trường hợp có thể xảy ra,
đó là cha hoặc mẹ hoặc một thành viên trong gia đình bị ICE bắt hoặc trục
xuất.



Cùng gia đình có quyết định.



Cùng chơi và thảo luận về những tình huống khác nhau:
 Điều gì sẽ xảy ra nếu ICE bắt mẹ? Điều gì sẽ xảy ra nếu ICE bắt cha?
Điều gì sẽ xảy ra nếu ICE bắt cả cha mẹ?
 Ai sẽ chăm sóc trẻ trong khi cha hoặc mẹ hoặc cả cha mẹ đều bị giam giữ?
 Điều gì xảy ra nếu cha hoặc mẹ hoặc cả cha mẹ đều bị trục xuất? Con của quý vị sẽ sống ở
đâu? Ai sẽ chăm sóc cho trẻ?



Chọn một người mà quý vị tin cậy để chăm sóc cho con của quý vị. Tình trạng nhập cư của người
chăm sóc này không quan trọng.
 Cân nhắc mối quan hệ của trẻ với người này. Con của quý vị có thích người này không? Con
của quý vị có hòa hợp với người này không? Con của quý vị có tin tưởng người này không? Con
của quý vị có thoải mái khi ở với người này không? Con của quý vị có biết cách liên lạc với
người này trong trường hợp khẩn cấp không?
 Người này có biết cách chăm sóc con của quý vị không? Cân nhắc các loại thuốc của con quý vị,
thăm khám bác sĩ, các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt hàng ngày, bạn bè, v.v.

BƯỚC 2: THU THẬP HỒ SƠ

BƯỚC 3: GIỮ LIÊN LẠC

Sau khi quý vị đã có kế hoạch, hãy thu thập tất cả giấy tờ
quan trọng và bổ sung những giấy tờ còn thiếu (giấy khai
sainh, giấy chứng nhận kết hôn, hồ sơ y tế, hộ chiếu, tình
trạng hai quốc tịch, v.v.) và cất vào một nơi an toàn.

Tham dự buổi thông tin về Biết về
Quyền Của Quý Vị do cộng đồng tổ
chức và phòng tư vấn pháp lý.



Nếu trẻ là công dân Hoa Kỳ, nộp đơn xin hộ chiếu
ngay lập tức. Nếu có thể, liên lạc với lãnh sự quán và
nộp đơn xin hai quốc tịch cho con của quý vị.



Trao đổi với luật sư về trường hợp
cụ thể của quý vị và làm việc với
trưởng cộng đồng để tạo gói thông
tin bảo vệ trục xuất.

Mặc dù luật sư, nhà cung cấp dịch vụ, trưởng cộng đồng, và các chuyên gia có thể cung
cấp thông tin hữu ích và đề xuất, nhưng cuối cùng quý vị có quyền và trách nhiệm quyết
định xem điều gì phù hợp với quý vị và các thành viên trong gia đình quý vị nhất.
The Pennsylvania Immigration and Citizenship Coalition (PICC) (Liên Minh Nhập Cư và Quốc Tịch Pennsylvania)
là liên minh đa dạng với hơn 50 tổ chức thành viên trên toàn tiểu bang, chuyên ủng hộ quyền
của người nhập cư và người tị nạn.
www.paimmigrant.org | 215-832-0636

