Como Minha Família e eu Podemos estar Encontre um Advogado Experiente!
Preparados em Caso de Prisão Pelo ICE? EVITE FRAUDES!


Certifique-se de que todas as informações e contatos de
emergência de seus filhos estejam atualizados na escola e
consultório médico, incluindo quem pode e não pode
buscar os seus filhos.
o Certifique-se de que os seus filhos sabem quem
pode e não pode buscá-los e quem vai cuidar
deles
o Se você tem uma ordem de proteção contra
alguém, certifique-se de dar uma cópia à escola
o Redija instruções caso seu filho tenha problemas
médicos e/ou faça uso de medicações e dê uma
cópia à escola de seu filho e ao adulto que você
designar

 Se você precisa de aconselhamento jurídico
sobre imigração, certifique-se de que a pessoa
que está lhe ajudando esteja autorizada a fazer
isso
 Apenas um advogado ou representante
acreditado pelo Conselho de Apelações de
Imigração (BIA) podem fazer aconselhamento
jurídico
 Ser um “notário público” não autoriza
ninguém a oferecer aconselhamento
jurídico
 Se você possui histórico criminal, certifiquese de que seu advogado tenha conhecimento
especializado e experiência em consequências
de crimes em caso de imigração
 Há muita desinformação na comunidade; não
confie em boatos ou falsas promessas

Consultas Grátis Sobre
Imigração com Advogados
Para caso de asilo ou dúvidas sobre um
detido, ligue para o PAIR no 617-742-9296







Consulte-se com seu advogado para designar e
documentar uma pessoa de confiança com uma
Procuração para tomar decisões financeiras, legais, ou
relacionadas ao cuidado de seus filhos em sua ausência
Certifique-se de que todos os seus filhos têm passaportes
o Você pode obtê-los no consulado
Converse com um amigo ou membro da família que
tenha status legal nos Estados Unidos sobre como acessar
dinheiro para pagar a fiança da imigração
o Fiança significa que um juiz definirá uma quantia
de dinheiro a ser paga para a sua liberação até que
você precise apresentar-se à corte
o Economize dinheiro caso a fiança seja concedida.
Fiança costuma variar entre $7,000-$15,000
Talvez você possa fazer apenas uma ligação caso seja
detido – mas memorize todos os telefones importantes.
o Quando fizer sua ligação, certifique-se de dizer à
pessoa:
 Em qual cadeia você está detido
 Seu número de ID
 Seu número de A
 Sua data de nascimento
o Peça que a pessoa ligue para o seu advogado.
o Familiares podem usar o localizador de detidos
pelo ICE: ttps://locator.ice.gov/odls/homePage.do

Para outras dúvidas:
Prefeitura de Boston, 1 City Hall Plaza, 12h14h toda 1ª e 3ª quartas-feiras do mês, (617)
635-2980
Centro Irlandês de Imigração Internacional,
Ligue (617) 542-7654 para saber se há uma
clínica perto de você
Conheça Seus Direitos!
Se você for parado pela imigração ou pela polícia:



Entregue este cartão ao policial e fique em
silêncio.
O cartão explica que você está exercendo o seu
direito de se recusar a responder quaisquer
perguntas até ter conversado com um advogado.

To Immigration or Other Officer
Right now I am choosing to exercise my legal rights.




I will remain silent, and I refuse to answer your
questions.
If I am detained, I have the right to contact an
attorney immediately.
I refuse to sign anything without advise from an
attorney.
Thank you.

98 North Washington
Street, Suite 106 Boston
MA 02114

Conheça Seus Direitos

(p)(617)742-9296
(f) (617)742-9385

Seus Direitos – Na Sua Casa
Você tem o direito de:
 Não abrir a porta
 Manter-se em silêncio e não responder perguntas
 Passar seu cartão “Conheça Seus Direitos” por debaixo
da porta
 Pedir para ver um mandado por debaixo da porta ou
através de uma janela
 Certifique-se de que o mandado esteja assinado por
um JUIZ
Como se preparar se for preso pelo ICE
 Você pode se recusar a permitir que o ICE entre em
 Você tem o direito de não dar nenhuma
sua casa sem um mandado assinado por um juiz.
informação aos agentes do ICE,
 Ligue para um amigo ou familiar cidadão dos EUA e
principalmente sobre sua naturalidade
conte o que aconteceu
 Se você tem familiares sem documentação,
 Ligue para um advogado experiente em imigração
aconselhe-os a não visitar você
PARE E PENSE DUAS VEZES QUANDO ALGUÉM
BATER NA SUA PORTA
Normalmente, você não precisa abrir a porta para
ninguém. A Imigração ou a polícia não podem
entrar em sua casa sem um mandado assinado por
um juiz.

Seus Direitos – Fora de Sua Casa
Em um carro, na rua, em um espaço público, no trabalho, você
tem o direito de:


Manter-se em silêncio. Isso significa que você tem o direito
de não responder nenhuma pergunta
o Não minta. É melhor não dizer nada do que mentir.
 Pergunte se você está sendo preso ou livre para sair. Se está
livre para sair, peça para ir embora
 Um advogado. Peça para ligar para seu advogado.
 Você pode se recusar a fornecer impressões digitais.
Fique calmo. Não corra ou resista à prisão. Mantenha suas mãos
onde o policial possa ver.
Ficar em silêncio não significa que você não será preso, mas é seu
direito não fornecer nenhuma informação que pode ser usada contra
você pelo ICE.
- O ICE precisa de informação sobre sua naturalidade para
colocá-lo na corte de imigração.
- Seu passaporte é evidência suficiente para provar ao ICE
quem você é e de onde você vem. Se você não tem status
de imigração, considere onde manter documentos
estrangeiros de identificação incluindo passaporte,
carteira de motorista, documento de identidade, etc.

 Ligue para um advogado de imigração e se
você tiver histórico criminal certifique-se de
conversar com um advogado especializado

Se Você Tem Uma Data na Corte
de Imigração: VÁ À CORTE
 Se você não comparecer a uma data marcada,
você será considerado foragido e será emitido
um mandado de prisão. Você perderá o
direito à fiança.
 Ser ordenado deportado é algo que sempre
ficará conectado com você, mesmo que tenha
sido há 10 anos.
 Se você não tiver um advogado na primeira
audiência, você pode solicitar mais tempo
para encontrar um.
 Na corte de imigração, você tem o direito de
ter um advogado presente para
representá-lo, mas você precisa encontrar
seu próprio advogado e isso não costuma ser
de graça. Peça pela lista de advogados
gratuitos ou de assistência legal de baixo
custo.

