អីែដល តវេធ េប បសិនជា សមាជិក គសាររបស់អកជាប់ឃុំឃាំង

- សាវ ជាវរកជនជាប់ ឃុំឃាំង េន https://locator.ice.gov ។ េប ពួកេគេនេ កមអាយុ ១៨ឆាំ ចូ រ
ទាក់ ទង ទី សាក់ ការ ICE ែដលេនជិ តជាងេគ េនអាស័ យដាន www.ice.gov/contact/ero ។ ម៉ ាង
េទ ត អកអាចទាក់ ទងសានទូ តរបស់ េគផងែដរ េន www.embassy.org/embassies ។
- េប អកទទួ លទូ រស័ ពពី សមាជិ ក គសារៃនជនជាប់ ឃុំ៖ តវយកពត៌ មានេអយបានេ ច ន ែដលអាច
េធ េទបាន អំ ពី លកណៈរូបរាង និ ង ការឃុំ ឃាំង។ េទះបី ជាយ៉ាងណា កិ ចសននាណាមួ យនឹ ង តវ
បានអាត់ សំេលងទុ ក េហតុ ដូេចះ ចូ រកុំ ពិភាក ាពី ពត៌ មានែដលរេស ប ដូ ចជា សានភាពអេន
បេវសន៍ ឬ បវតិ បទឧ កិ ដរបស់ ពួកេគ។
- ចូ ររកជំ នួយែផកច ាប់ ៖ ពួ កេគអាចេស សុំប ី ៃនេសវាកមច ាប់ ែដលឥតគិ តៃថ ឬ គិ តតៃមតិ ច
តូ ច។ ពត៌ មានសី ពី ធនធានច ាប់ អាចរកបានេន www.immigrationlawhelp.org/ ។
- ការសួ រសុ ខទុ កេនមនី រឃុំ ឃាំង៖ អក តវមានវតមានេពញច ាប់ េនសហរដអាេមរក
ិ (មានស ាតិ
អាេមរក
ិ ាំង, កាន់ គី នខាត-ប័ ណពណ៌ៃបតង- ឬ មានល័ កណ៍ខ័ ណ សបច ាប់ ដៃទេទ ត) េដ ម ីេទ
សួ រសុ ខទុ កបាន។
- ការជំ នុំជំរះសុំ េនេ កឃុំ េដយការដាក់ បាក់ ប ាំ៖ ពួ កេគអាចេស សុំការជំ នុំជំរះេដ ម ីេនេ កឃុំ
េដយការដាក់ បាក់ ប ាំ កុ ងអំ ឡុងេពលៃនការេធ សវនាការដំ បូងរបស់ ពួកេគ ឬ េដយការេស សុំជា
លាយលកណ៌អក រេទេច កម េដ ម ីបង់ “ បាក់ ប ាំ” (ជាលុ យជាក់ លាក់ មួយចំ នួន) េដ ម ីសុំ
េអយមានការេដះែលង កុ ងខណៈេពលែដលករណីរបស់ ពួកេគ កំ ពុងបនេក តមាន។
េបអកមានសំណួរេផ ងៗ សូមអុីែម៉ល អក សី េចន លូ
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