পিরবােরর সদসয্েদর আটক বা
িনবর্ াসেনর েkেt
জ রী পিরকlনা
আপিন eকা নন। সবেচেয় ভােলা uপায় হেc psত থাকা!
eকিট পিরকlনা ৈতির ক ন:
1. বাসায় আপনার sামী/stী eবং aনয্ানয্ বয়sেদর সােথ eকিট তািলকা ৈতির ক ন যােত pেতয্েকi
বnু বাnব o পিরবােরর সদসয্েদরেক েদখেত পারেবন, পিরবােরর eকজন সদসয্ আটক হেয় যাoয়ার
েkেt eিট সাহাযয্ করেত পাের।
2. eমন কাuেক খুঁেজ িনন িযিন যখন আপনােক বা আপনার sামী/stীেক িনবর্াসন েদয়া হেব তখন
আপনার সnানেদর েদখােশানা করেত পারেবন। আপনার সnানেদর েদখােশানা করার দািয়েtর বয্াপাের
েলাকিটর সােথ কথা বলুন। সmব হেল আটককৃ ত বয্িkিটর বয্য় িনবর্ােহর জনয্ eবং আয় বয্াহত
হoয়ার kিত েমটােনার জনয্ িকছু টাকাপয়সা িদেয় রাখুন।
3. আটককৃ ত বয্িkিটর বয্য় িনবর্ােহর জনয্ eবং আয় বয্াহত হoয়ার kিত েমটােনার জনয্ সmব হেল
জ রী তহিবেল টাকা স য় ক ন।
4. আপনার িশ র sু েল বয়sেদর (েযমন পিরবােরর সদসয্, বnু বাnব, েবিব-িসsার, pিতেবশী বা sু েলর
aনয্ানয্ িশ র িপতামাতার) নাম o েটিলেফান নmর যুk কের জ রী েযাগােযােগর তথয্ সরবরাহ
করেত সময় িদন যােত আপনার aনুপিsিতেত তারা আপনার িশ েক িনেয় েযেত পাের। আপনার sু ল,
িp-েক, চাilেকয়ার েpাgাম eবং আপনার িশ aংশgহণ কের eমন েযেকােনা sু ল-পরবতর্ী েpাgােম
ei কাজিট ক ন।
5. আপনার যিদ eমন িশ েথেক থােক েয আেমিরকা যুkরাে র নাগিরক, তেব িনি ত েহান েয তােদর
কােছ আেমিরকা যুkরাে র পাসেপাটর্ রেয়েছ, আপনার িনবর্াসেনর েkেt তােদর আেমিরকা যুkরাে র
বাiের যাoয়ার pেয়াজন হেত পাের। আেমিরকা যুkরাে র সকল ডাকঘের ফরম uপলভয্ রেয়েছ।
6. আপনার aিভবাসন সmিকর্ ত সব েলা কাগজপেtর ফেটাকিপ বা aনুিলিপ রাখুন। আপনার সব েলা
কাগজপেtর eকিট কের aনুিলিপ আপনার আsা আেছ eমন eকজন বnু বা পিরবােরর সদেসয্র হােত
রাখুন।
7. িশ েদর যখন মেন হেব তােদর িপতামাতা বাসায় িফরেছন না তখন তারা যা যা করেব তার eকিট
তািলকা ৈতির কের রাখুন।
8. িনবর্াসন বা আটেকর েkেt িপতা/মাতা বা aিভভাবকরা যা যা করেবন তার eকিট তািলকা ৈতির
ক ন।
a. eকিট কিমuিনিট সংsােক কল ক ন যারা aিভভাসেনর আiনগত সহায়তা pদান কের।
b. যিদ পিরবােরর eকজন সদসয্ বা বnু আটক হয় eবং তার েকােনা uিকল না থােক, তেব েসi
বয্িk বা পিরবােরর eকজন সদসয্ িলগয্াল eiড েসাসাiিটর aিভবাসন হটলাiেন কল করেত পােরন:
844-955-3425
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যিদ েকu আটক হয় eবং আপিন না জােনন তারা েকাথায় রেয়েছ, আপিন ICE েত কল করেত
পােরন 212.264.5085 নmের বা aনলাiেন aনুসnান করেত পােরন www.ice.gov/locator
 পিরবােরর সদসয্ o তােদর নmেরর eকিট তািলকা আপনার sেদেশ রাখুন যােত জ রী aবsায়
কল করা যায়।
9. আiনী েসবা pদানকারীেদর o পিরবােরর সদসয্ যারা আপিন আটক হেয় যাoয়ার েkেt আপনােক কল
করেত পাের তােদর েটিলেফান নmেরর তািলকা সবর্দা আপনার সােথ রাখুন।
10. মেন রাখেবন, আপনােক যিদ ICE pিতিনিধ কতৃর্ ক তু েল িনেয় যাoয়া হয় আপনার নীরব থাকার
aিধকার রেয়েছ! আপনােক aবশয্i আপনার নাম o বতর্ মান পিরচয় pদান করেত হেব িকn
aিফসারেদর aনয্ানয্ pে র utর েদয়ার বা আপিন েবােঝন না eমন েকােনা কাগজপেt sাkর করার
pেয়াজন েনi।
11. যিদ eকজন aিফসার আপনার বাসায় আেসন, তারা ধুমাt eকিট সাচর্ oয়ােরn সােথ িনেয় aথবা
বািড়র েকu তােদরেক pেবেশর aনুমিত িদেলi বাসায় pেবশ করেত পারেবন। যিদ আপনার সেnহ
হয় েয আপনার বাসায় আসা ICE pিতিনিধর সাচর্ oয়ােরn েনi, তাহেল দরজা খুলেবন না।
12. আপিন যিদ দুi বছেরর েবিশ সময় ধের আেমিরকা যুkরাে েথেক থােকন, ei aিবরত uপিsিতর
pেয়াজনীয় কাগজপt eকt ক ন o সােথ রাখুন।
আপনার aিধকার েলা জানুন! আপনার পিরবার আkাn হবার পূেবর্ i আপনার সমs aিধকার সmেকর্
aবিহত েহান।
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