ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱ ਸਾਂ ਦੀ ਿਹਰਾਸਤ ਜਾਂ ਦੇਸ਼
ਿਨਕਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ ਸੰ ਕਟਕਾਲੀਨ
ਯੋਜਨਾ
ਤੁਸ ਇਕੱ ਲੇ ਨਹ ਹੋ। ਸਭ ਤ ਚੰ ਗੀ ਪ੍ਰਤੀਿਕਿਰਆ ਹੈ ਿਤਆਰ ਰਿਹਣਾ!
ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਿਤਆਰ ਕਰੋ:
1. ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਦਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉ, ਿਜਸ ਨੂੰ
ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਸਕੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱ ਸ ਦੀ ਿਹਰਾਸਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ।
2. ਿਕਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਿਨਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣ ‛ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਦੀ ਿਜੰ ਮ੍ਹਵ
ੇ ਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਸੰ ਭਵ
ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਖਰਿਚਆਂ ਅਤੇ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱ ਚ ਿਲੱਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਿਵੱ ਚ ਹੋਏ ਘਾਟੇ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ
ਕਰਨ ਲਈ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱ ਖੋ।
3. ਜੇਕਰ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰ ਕਟਕਾਲੀਨ ਫੰ ਡ ਿਵੱ ਚ ਬਚਤ ਕਰੋ ਤਾਂਿਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱ ਚ ਿਲੱਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਰਿਚਆਂ ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਿਵੱ ਚ ਘਾਟੇ ਦੇ ਸਮ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ।
4. ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਸੰ ਕਟਕਾਲੀਨ ਸੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਲਗਾਂ (ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ‛ਤੇ, ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਦੱ ਸ,
ਦੌਸਤ, ਬੇਬੀਸੀਟਰਸ, ਪੜੋਸੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਮਾਪੇ) ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜੋੜ ਕੇ ਨਵਪੂਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮੇੱ
ਿਨਕਾਲੋ , ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰਹਾਜਰੀ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਪਕ-ਅੱ ਪ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ, ਪ੍ਰੀ-ਕੇ,
ਚਾਈਲਡਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਿਕਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਕਰੋ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਦਾ
ਹੈ।
5. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਯੂਐਸ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਿਨਕਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ ਯੂਐਸ ਤ ਬਾਹਰ
ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਯੂਐਸ ਪਾਸਪੋਰਟਸ ਹੋਣ। ਫਾਰਮ ਯੂਐਸ ਪੋਸਟ
ਆਿਫਿਸਸ ਿਵੱ ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।
6. ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਕਾਪੀਆਂ ਿਤਆਰ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਿਕਸੀ ਦੋਸਤ ਜਾਂ
ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਦੱ ਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਰੱ ਖੋ।
7. ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱ ਕ ਸੂਚੀ ਿਤਆਰ ਕਰੋ ਜੋ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਸ ਸਮ ਘਰ ਨਾ
ਮੁੜਣ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ।
8. ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰ ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਤਆਰ ਕਰੋ ਜੋ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੇਸ਼ ਿਨਕਾਲੇ ਜਾਂ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱ ਚ ਿਲੱਤੇ ਜਾਣ ਸਮ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
a. ਕਮਉਿਨਟੀ ਏਜੰ ਸੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਮਦਦ ਿਦੰ ਦੀ ਹੋਵੇ।
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b. ਜੇਕਰ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਸਦੱ ਸ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱ ਚ ਿਲੱਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਵਕੀਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ
ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਸਦੱ ਸ ਦ ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਾਟਲਾਈਨ (The Legal Aid
Society Immigration Hotline) ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:
844-955-3425


ਜੇਕਰ ਿਕਸੀ ਨੂੰ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱ ਚ ਿਲੱਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਚਲੇ ਿਕ ਉਹ ਿਕੱ ਥੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸ ICE ਨੂੰ
212.264.5085 ‛ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ www.ice.gov/locator ‛ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।



ਸੰ ਕਟਕਾਲੀਨ ਸਮ ਿਵੱ ਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱ ਸਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ
ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖੋ।

9. ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱ ਸਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰੱ ਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱ ਚ ਿਲੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਣ।
10. ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ICE ਦੇ ਏਜੰ ਟ ਪਕੜ ਲੈ ਣ ਤਾਂ ਚੁੱ ਪ ਰਿਹਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ! ਤੁਸ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ
ਮੌਜੂਦਾ ਪਛਾਣ ਜਰੂਰ ਿਦਉ ਪਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ‛ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ
ਕੋਈ ਜਰੂਰਤ ਨਹ ਹੈ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸ ਸਮਝਦੇ ਨਹ ।
11. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਿਸਰਫ ਸ੍ਰਚ ਵਾਰੰ ਟ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਘਰ ਿਵੱ ਚ
ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰ ਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇਵੇ ਤਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱ ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ICE ਏਜੰ ਟ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਹਨ
ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਕੋਲ ਸ੍ਰਚ ਵਾਰੰ ਟ ਨਹ ਹਨ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜਾ ਨਾ ਖੋਲੋ ।੍ਹ
12. ਜੇਕਰ ਤੁਸ ਯੂਐਸ ਿਵੱ ਚ ਦੋ ਸਾਲ ਤ ਿਜਆਦਾ ਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ ਇਕੱ ਠੇ
ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱ ਖੋ।
ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ! ਇਸ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਰਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਿਵਤ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਰੱ ਖੋ।
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