فيملی ممبران کی گرفتاری يا ملک بدری کی
صورتحال ميں ہنگامی منصوبہ
آپ اکيلے نہيں ہيں .بہتر جواب تيار کيا جا رہا ہے!
ايک منصوبہ بنائيے:
 .1اپنی بيوی اور گھر کے دوسرے بالغ العمر لوگوں کی لسٹ بنائے کہ ہر ايک ان دوستوں اور فيملی ممبران کو جان سکے کہ وه
آپ کی فيملی کے کسی ممبر کی گرفتاری کے وقت مدد کر سکتا ہے.
 .2ايسے کسی شخص کو تالش کرو جو آپ کے بچوں خيال کر سکے اگر آپ يا آپ کی بيوی کو ملک بدر کيا جاتا ہے .اس شخص
سے اپنے بچوں کا خيال کرنے کی ذمہداريوں کے بارے ميں بات کرو .اگر ممکن ہو تو کچھ پيسے اخراجات اور گرفتار کئے گئے
شخص کی آمدنی کے نقصان ميں مدد کے لئے الگ سے رکھ دو.
 .3اگر ممکن ہو ،تو ہنگامی فنڈ ميں کچھ پيسے اخراجات اور آمدنی کے نقصان ميں مدد کے لئے محفوظ کرنا اگر کوئی گرفتار کيا
جاتا ہے.
 .4ہنگامی رابطہ کی معلومات کو اپنے بچے کے اسکول ميں اپ ڈيٹ کرنے کے لئے وقت لينا تاکہ بالغ العمر لوگوں کے نمبر اور نام
کا اضافہ کيا جا سکے )مثال کے طور پر ،فيملی ممبران ،دوست ،پﮍوسی ،يا اسکول کے دوسرے سرپرست( جو آپ کی غير
موجودگی ميں آپ کے بچے کو لے سکيں .يہ سب آپ اپنے بچے کے لئے ،چائلڈ کيئر پروگرام اور کوئی بھی اسکول کے بعد ہونے
والے پروگرام کے لئے جس ميں آپ کا بچہ حصّہ ليتا ہے.
 .5اگر آپ کے بچے امريکا کے شہری ہيں تو اس بات کو يقينی بنائيے کہ ان کے پاس امريکا کا پاسپورٹ ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کی
ملک بدری انہيں امريکا سے بہار سفر کرنے پر مجبور کر دے .فارم تمام امريکی پوسٹ آفس ميں مہيا ہيں.
 .6اپنے تمام اميگريشن دستاويزات کی فوٹو کاپی لے لو .ايک کاپی اپنے تمام دستاويزات کی اپنے دوست يا فيملی ممبر کو دے دو جس
پر آپ يقين کرتے ہو.
 .7ان چيزوں ايک لسٹ بناؤ جو آپ کے بچے کرتے ہيں اگر انکے والدين اس وقت گھر نہيں آتے ہيں جس وقت ان کے آنے کی توقع
ہے.
 .8ان چيزوں کی لسٹ بناؤ جو والدين يا سرپرست گرفتاری يا ملک بدری کی صورتحال ميں کر سکتے ہيں.
اے .کميونٹی اجنسی سے رابطہ کرو جو اميگريشن ميں قانونی مدد دے سکتی ہے.
بی .اگر فيملی ممبر يا دوست گرفتار کر ليا جاتا ہے اور کوئی اس کے پاس کوئی وکيل نہيں ہے اس وقت يہ آدمی يا فيملی ممبر ليگل
ايڈ سوسائٹی اميگريشن کے نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے:



844-955-3425
اگر کوئی گرفتار کر ليا جاتا ہے اور آپ نہيں جانتے کہ وه کہاں ہيں تو آپ آئ سی ای کو  212.264.5085پر رابطہ کر
سکتے ہيں يا آن الئن  www.ice.gov/locatorپر تالش کر سکتے ہيں.
فيملی ممبر اور انکے ملک کے فون نمبر کی لسٹ بنا لو تاکہ ہنگامی صورتحال ميں ان سے رابطہ کيا جا سکے.

 .9ہميشہ قانونی مدد فراہم کرنے والوں کے ٹيلی فون نمبر اور فيملی ممبر کے فون نمبر اپنے ساتھ رکھو جن سے آپ رابطہ کر سکيں
اگر آپ گرفتار ہوتے ہيں.
 .10ياد رکھو ،اگر آپ آئ سی ای ايجنٹ سے ذريعے پکﮍ لئے جاتے ہيں تو آپ خاموش رہيں! آپ کو اپنا نام اور موجوده شناخت بتانی
چاہئے ،ليکن افسران کو سوالوں کے جواب کے عالوه کچھ جواب دينے کی ضرورت نہيں ہے يا ان دستاويزات پر دستخط کرنے کی
ضرورت نہيں ہے جن کو آپ نہيں سمجھتے ہيں.
 .11اگر کوئی افسر آپ کے گھر آتا ہے تو وه صرف تالشی وارنٹ کے ساتھ ہی داخل ہو سکتے ہيں يا اگر گھر ميں موجود شخص
داخل ہونے کی اجازت ديتا ہے .اگر آپ کو شک ہے کہ آئ سی ای ايجنٹ آپ کے گھر پر ہيں اور انکے پاس تالشی وارنٹ نہيں ہے
تو آپ دروازه نہ کھولئے.
 .12اگر آپ امريکا ميں دو سال سے زياده ره چکے ہيں ،تو ان دستاويزات کو جمع کريئے جو آپ کے امريکا ميں موجودگی کو بيان
کرتے ہوں.
اپنے حقوق کو جانو! اپنے تمام حقوق سے باخبر رہو قبل اس کے کہ آپ کی فيملی متاثر ہو.
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