Plano emergencial em caso de
detenção ou deportação de
membros da família
Você não está sozinho. A melhor resposta é estar preparado!
Prepare um plano:
1. Juntamente com o seu cônjuge e outros adultos da casa, faça uma lista de amigos e membros da família
que todos possam ver e que possam ajudar se um membro da sua família for detido.
2. Encontre alguém que irá cuidar dos seus filhos se você ou seu cônjuge for deportado. Fale com a pessoa
sobre as responsabilidades do cuidado com os seus filhos. Se possível, deixe uma quantia em dinheiro
guardada para ajudar com as despesas e a perda de receita de uma pessoa detida.
3. Se possível, economize dinheiro em um fundo emergencial para ajudar com as despesas e a perda de
receita se alguém for detido.
4. Reserve um tempo para atualizar as informações de contato de emergência na escola do seu filho para
acrescentar nomes e números de telefone de adultos (por exemplo, membros da família, amigos, babás,
vizinhos ou outros pais de amigos da escola) que possam busca a criança em sua ausência. Faça isso com
o seu programa escolar, pré-primário e de cuidado infantil e com qualquer programa pós-escolar que o
seu filho participe.
5. Se os seus filhos forem cidadãos americanos, certifique-se de que eles tenham passaporte americano no
caso da sua deportação exigir que eles viajem para fora dos Estados Unidos. Os formulários estão
disponíveis em todos os correios americanos.
6. Tire cópias de todos os documentos de imigração. Deixe uma cópia de todos os seus documentos com
um amigo e membro da família de sua confiança.
7. Faça uma lista de coisas que as crianças devem fazer se os pais não voltarem para casa, como de costume.
8. Faça uma lista de coisas que o pai ou guardião pode fazer em caso de deportação ou detenção.
a. Ligue para uma agência comunitária que ofereça auxílio jurídico de imigração.
b. Se um membro da família ou um amigo for detido e não tiver um advogado, essa pessoa ou um
membro da família poderá ligar para a linha direta de imigração do The Legal Aid Society:
844-955-3425


9.
10.
11.
12.

Se alguém estiver detido e você não souber onde ele está, você pode ligar para o ICE através do
212.264.5085 ou procurar on-line através do www.ice.gov/locator
 Tenha em mãos uma lista de membros da família e seus números de telefone em seu país de origem,
em caso de emergência.
Sempre tenha em mãos números de telefone de prestadores de serviços jurídicos e membros da família
para quem você possa ligar se for detido.
Lembre-se, se você for levado pelos agentes do ICE, você tem o direito de permanecer calado! Você
deve fornecer o seu nome e apresentar identificação, mas não precisa responder aos oficiais outras
perguntas nem assinar documentos que você não entenda.
Se um oficial chegar em sua casa, ele só poderá entrar com a apresentação de um mandado de busca
OU se algum residente permitir a sua entrada. Se você suspeitar que os agentes do ICE estão em sua
casa e não tiverem um mandado de busca, NÃO abra a porta.
Se você estiver morando nos Estados Unidos há mais de dois anos, reúna e guarde os documentos que
comprovam a sua presença contínua.
Conheça os seus direitos! Informe-se dos seus direitos antes que a sua família seja afetada.
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