យល់ដឹងព
 ីសិទរ្ធបស់អ្នកក
 ្នុងអ
 ំឡុងពេល

វាយឆ្មក់ ឬ
ជួបជា
 មួយនឹងម
 ន្ត្អ
រី ន្តោប្រវេសន៍ / ICE
ប្រភព៖ ការិយាល័យច្បាប់ Mai N. Moua
នៅផ្ទះ...
ប្រសិនប�ើមា
 នភ្នាក់ងារប៉ូលីស ឬ មន្ត្អ
រី ន្តោប្រវេសន៍មកដល់ផ
 ្ទះ
អ្នក ពួកគេត្រូវបង្ហាញអ្នកន
 ូវដិការ(ដ�ើម្បីចា
 ប់ខ្លួនអ្នកចេញដោយ
ICE ឬក៏ដ�ើម្បីចុះឆែកឆេរផ្ទះអ្នកដែលចេញដោយតុលាការ)។សូម
សួរមន្ត្ដែ
រី លមកនោះឲ្យបញ្ជាកអ
់ ត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេទីភ្នាក់
ងារដែលពួកគេធ្វើការនិង ឲ្យពួកគេហុចជ
 ូនអ្នកន
 ូវដ
 ិការតាមរយៈ
ក្រោមទ្វារ។ ប�ើអ្នកប�ើកទ្
 វារ គ
 េអាចចាត់ថានេះជាការអនុញ្ញាតិ
ដោយស្ម័គ្រចិត្ត ដ�
 ើម្បីឲ
 ្យពួកគេចូលម
 កក្នុងផ
 ្ទះអ្នកបាន។
ដិការនេះ ត្រូវតែមានហត្ថលេខាពចីៅក្រមឬ ត្រាពទ
ី ីភ្នាក់ងារ
រដ្ឋាភិបាលណាមួយ។ ដិការនេះ ត្រូវតែ
 មានបញ្ជាកឈ់្មោះបុគ្គល
ដែលគេកំពុងស្វែ
 ងរកនិង/ឬកន្លែងដែលត្រូវឆែកឆេរ។ ប�ើប
 ៉ូលីស
ឬ មន្ត្អ
រី ន្តោប្រវេសន៍នោះ មិនមានដិការទេ អ្នកមា
 នសិទ្ធប្រាប់ឲ្យ
ពួកគេចាកចេញទៅវិញបាន។ ប�ើប
 ៉ូលីសឬ មន្ត្អ
រី ន្តោប្រវេសន៍
នោះមានដិការ សូមអានបទបទបញ្ជាដែ
 លមានចែងក្នុងដ
 ិការនោះ
ឲ្យបានច្បាស់លា
 ស់ ដ�
 ើម្បីឲ
 ្យដឹងថា
 គេកំពុងតែ
 រកនរណានិង អាច
ឆែកឆេរកន្លែងណាបានខ្លះ។
គ្រប់គ្
 នា មានសិទរ្ធ ក្សាភាពស្ងបស្
់ ងាត់។
នៅកន្លែងធ្
 វើការ...
ប៉ូលីស ឬ មន្ត្អ
រី ន្តោប្រវេសន៍អាចចូលក
 ន្លែងធ្វើការរបស់អ្នកបាន 
ដោយប្រើលិខិតប
 ញ្ជាព
ត
ី ុលាការឬ ការអនុញ្ញាតព
ិ ន
ី ិយោជក
របស់អ្នក។ សូមរក្សាភាពស្ងប់ស្ងៀម ហ�ើយសូមក
 ព្
ុំ យាយាមរត់គេច
ពីព្រោះវាន
 ឹងធ្វើឲ្យគេអាចចោទអ្នកបា
 នថាអ្នកមា
 នអម
្វី ួយដែលអ្នក
ចង់លា
 ក់ល�
 ៀម។ សូមបញ្ជាកអ
់ ត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកជ
 ូនដ
 ល់ម
 ន្ត្រី
រូបនោះ ប្រសិនប�ើត្រូវបានគេសួរ។ កុំផ្តលព
់ ័ត៌មានខុសកា
 រពិតឬ
ប្រើប្រាស់ឈ្មោះក្លែងក្លាយ។ ប៉ុន្តែ សូមរក្សាភាពស្ងបស្
់ ងាត់ និង កុំ
ឆ្លើយតបន
 ឹងស
 ំណួរអបន្ថែ
ី មទាល់តែសោះ

។
ប្រសិនប�
 ើអ្នកត្
 រូវឃាត់ខ
 ្លួន...
• សូមក
 ឆ្ល
ុំ ើយតបន
 ឹងស
 ំណួររបស់មន្រី្តអន្តោប្រវេសន៍ទាល់តែ
  សោះ។

• សូមក
ច
ុំ ុះហត្ថលេខាល�ើឯកសារអទា
្វី ំងអស់ ដោយមិនបា
 ន
  ប្រឹក្សាជាមួយមេធាវីជាមុនស
 ិន។
• ត្រូវសុំរកឯកសារចម្លងនៃរាល់ឯកសារអន្តោប្រវេសន៍របស់
  អ្នកជានិច្ច។
• សូមទ
 ូរស័ព្ទរកសមាជិកគ្រួសា

ររបស់អ្នក ដ�
 ើម្បីឲ
 ្យពួកគាត
 ដ
់ ឹង
  ថាអ្នកក
 ំពុងត្រូវបានគេឃាត់ខ
 ្លួននៅទីណា ហ�
 ើយកភ្លេច
ុំ ផ
 ្តល់
  ជូនព
 ួកគាត
 ន
់ ូវឈ្មោះពេញ ឈ្មោះផ្សេងដែលអ្នកធ្
 លាបប់្រើ ថ្ងៃខែ
  ឆ្នាំកំណ�ើត និង លេខសំគាល់អេល�ៀនរបស់អ្នក។

វិធីស្នើសុំកំណត់ត្រាអន្តោប្រវេសន៍និង
បទល្មើសព្រហ្មទ័ណ្ឌ& ការយល់ដឹង
អំពីសិទរ្ធ បស់អ្នកពេលជួបជា
 មួយICE

សម្រាប់គ្រួសារដែលប៉ះពាល់នៅក្នុងស្រុក
រ៉ែមស៊ី (RAMSEY COUNTY)
នៅពេលបុគ្គលណា
 មួយត្រូវបានគេឃាត់ខ
 ្លួន ហ�
 ើយមានការបាត់
បង់ច
 ំណូល ក្រុមគ្រួសារភាគច្រើនអាចមានសិទទ
្ធ ទួលបា
 ននូវ
ជំនួយព
ក
ី ម្មវិធជ
ី ំនួយអា
 ហារូបត្ថម្ភ (Supplemental Nutrition
Assistance Program ឬហៅកាត់ថា
 SNAP) ឬ ជំនួយផ្នែ
 ក
សុខាភិបាល(Medical Assistance ឬហៅកាត់ថា
 MA)។
ដ�ើម្បីដា
 ក់ពាក្យសូម
 ប�ើកគេហទំព័រ applymn.dhs.mn.gov។
រាល់បុគ្គលនិង សមាជិកក្រុ
 មគ្រួសារដែលប៉ះពាល់ទាំងអស់អាច
ជួបប្រទះនូវផលវិបាកផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្ត ដោយសារការឃុំខ្លួន
ដែលអាចនឹងក�ើតឡ�ើងឬ បានក�ើតឡ�ើង។
ដ�ើម្បីស
 ិក្សាបន្ថែមពសេ
ី វាសុខភាពផ្លូវចិត្ត និង ឥរិយាបទរបស់
រដ្ឋបាលស្រុករែមស៊ី សូមប�ើកគេហទំព័រ
ramseycounty.us/residents/health-medical/
clinics-services/mental-health

រ�ៀបរ�ៀងដោយ

ឧបត្ថមដ្ភោយ រដ្ឋបាលស្រុករែមស៊ី

ការប្រើប្រាស់ធនធានព័ត៌មាន
សេចក្តីណៃនាំនេះ គឺសម្រាប់ជាព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះ។ វាមិនមែនជាការផ្តល់យោបល់ផ្នែកផ្លូវច្
 បាប់ឡ�ើយ។ ប្រសិនប�ើអ្នកអា
 ចនឹង
ត្រូវគេឃាត់ខ
 ្លួនសា
 ជាថ្មីនិងនិរទេសចេញសូមមេត្តាទា
 ក់ទាងមកReleaseMN8 ឬ សម្ព័នច្
្ធ បាប់អាស៊ីនៃអង្គការស្វែងរក
យុត្តិធម៌អា
 ស៊ីអាមេរិកាំង ឬក៏មេ
 ធាវីអន្តោប្រវេសន៍ណាមួយជាបន្ទាន។
់

ការស្នើសុំកំណត់ត្រាអន្តោប្រវេសន៍ និង បទល្មើសព្រហ្មទ័ណ្ឌ
ប្រភព៖ អង្គការស្វែងរកយុត្តិធម៌អា
 ស៊ីអាមេរិកាំង

អំពីអង្គការRELEASEMN8
ReleaseMN8 គឺជា
 បណ្តាញអ្នកតស៊ម
ូ តិថ្
 នាកម
់ ូលដ្ឋាន
មួយក្រុម ដែលធ្លាប់បានជួបកា
 រប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល ដែ
់ ល
បង្កឡ�ើងដោយគោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍ដែល
អយុត្តិធម៌។ ពួកយ�
 ើងជ�
 ឿថាអ្នកទាំងអស់ដែ
 លបានរងផល
ប៉ះពាល់ខ្លាំងប
 ំផុត ត
 ្រូវមានអំណាច សម្លេង និង ធនធាន
ដ�ើម្បីឲ្យការផ្លាស់ប្តូរអាចក�ើតមា
 នឡ�ើងបាន។
បេសកកម្មរបស់ReleaseMN8 គឺផ្តលកា
់ រគាំទ្រដោយ
ផ្ទាល់ដល់ក្រុ
 មគ្រួសារប្រជាជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍យ�ើង
ដែលបានរងការប
 ៉ះពាល់ពកា
ី រឃុំខ្លួន និង ការនិរទេសខ្លួន
តាមរយៈការរ�ៀបចំចលនាសហគមន៍ និង ការអភិវឌ្ឍន៍   

សមត្ថភាពជាអ្នកដ
 ឹកនាំ ដ�
 ើម្បីបង្កើតបា
 ននូវការផ្លាស់ប្តូរផ្នែ
 ក
សង្គម និង ផ្នែកនយោបាយ។
សូមទាក់ទងមកយើងតាមរយៈ
 releasemn8.org
 montha@releasemn8.org
 releasemn8
 releasemn8

សេចក្ណែនា
តី
ំសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមានដិការឲ្យ
និរទេសខ្លួនចេញព
 ីប្រទេស
ជនអន្តោប្រវេសន៍ខ្លះ អាចមានលក្ខណៈសម្បត្គ្រប
តិ គ្រា
់ ន់
ក្នុងកា
 រដាក់ពាក្យ ស្នើសុំឲ្យមានការប�ើកស
 ំណរ�
ុំ ឿងសាជាថ        
្មី
ពាក់ព័ន្ធនឹងក
 រណីនិរទេសខ្លួនចេញពបី្រទេសរបស់ពួកគេ។ ប្រសិន
ប�ើតុលាការផ្តល់ឱកាសឲ្យអ្នកប�ើកស
 ំណុំរ�ឿងឡ�ើងវិញ  អ្នកន
 ឹង
មិនស
 ្ថិតនៅក្រោមដិការនិរទេសខ្លួនចេញនេះតទៅទ�ៀតទេ។ បញ្ហា
នេះ គឺជាការដំណ�ើរកា
 រផ្លូវច្បាប់ដស
៏ ្មុគស្មាញមួយដ
 ូច្នេះវាមាន
សារសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលអ្នកធ្វើការតែជាមួយមេ
 ធាវីអន្តោប្រវេន៍
ដ៏គ
 ួរឲ្យទុកចិត្តនិង មានសមត្ថភាពតែប៉ុណ្ណោះ។ មេធាវីរូបនោះ 
ចាំបាច់ត្រូវពិនិត្យរាល់ឯកសារពាក់ព័នន
្ធ ឹងប្រវត្អ
តិ ន្តោប្រវេសន៍
និង បទល្មើសព្រ
 ហ្មទ័ណរ្ឌបស់អ្នក ដ�
 ើម្បីអា
 ចផ្តលដ
់ ំបូន្មានបាន
ត្រឹមត្រូវថា
 ត�ើអ្នកអាចប�ើកស
 ំណរ�
ុំ ឿងរបស់អ្នកសា
 ជាថបា
្មី នដែរ
ឬទេ។ ជំហានដំបូងប
 ំផុតដែ
 លអ្នកត្រូវធ្វើ ប�ើទោះបីជាអ្នកនៅ
មិនទាន់មា
 នមេធាវីនៅឡ�ើយក គ
្តី ឺស្នើសុំនូវរាល់សំណក
ុំ ំណត់ត្រា
 
អន្តោប្រវេសន៍ និង បទល្មើសព្រហ្មទ័ណរ្ឌបស់អ្នក។
ស្នើសុំកំណត់ត្រាអន្តោប្រវេសន៍របស់អ្នក
យោងតាមច្បាប់សេរីភាពព័ត៌មាន (Freedom of Information
Act ឬហៅកាត់ថា
 FOIA) អ្នកអា
 ចស្នើសុំកំណត់ត្រា             


អន្តោប្រវេសន៍របស់អ្នកបា
 នពទ
ី ីភ្នាកងា
់ រអន្តោប្រវេសន៍នានា។
FOIA បានចែងថាអ្នកមា
 នសិទ្ធអាចទទួលបា
 ននូវរាល់ស
 ំណុំ
កំណត់ត្រា
 ដែលរដ្ឋាភិបាលមានអំពអ
ី ្នក។ នៅអមជាមួយនឹងសេច

ក្តី
ណែនាំនេះមានលិខិតច
 ំនួនពីរ។ សូមប
 ំពេញលិខិតទាំងនេះ
ហ�ើយផ្ញើរទៅអាស័យដ្ឋានដែលមានចែងនៅផ្នែកខាងល�ើនៃលិខិត
នីមួយៗ។ អ្នកន
 ឹងទ
 ទួលសំណឯ
ុំ កសាររបស់អ្នកជា
 CD ក្នុងរយៈ
ពេលពីរប
 ីខែក្រោយមក។ រាល់កា
 រស្នើសុំនេះនឹងត្រូវផ្តលជ
់ ូនដោយ
មិនគ
 ិតថ្លៃ និង មិនមានបង្កបញ្ហានានា

ដល់អ
 ្នកឡ�ើយ។ សរុបឲ្យ

ខ្លីមកការស្នើសុំនេះនឹងម
 ិនធ្វើឲ្យឱកាសដែលអ្នកត្រូវបានគេ
និរទេសខ្លួនចេញពបី្រទេសរឹតតែខ្ពសជា
់ ងមុនឡ�ើយ។
ស្នើសុំកំណត់ត្រាប
 ទល្មើសព្រហ្មទ័ណរ្ឌ បស់អ្នក
អ្នកអា
 ចស្នើសុំកំណត់ត្រា
 ប
 ទល្មើសព្រហ្មទ័ណរ្ឌ បស់អ្នកបា
 នពី
តុលាការដែលអ្នកត្រូវបានគេកា
 ត់ទោ
 ស។ ប្រសិនប�ើអ្នកធ្
 លាប់ត្រូវ
បានគេកាត់ទោសពត
ី ុលាការស្រុកឬ ខោនធីល�
 ើសពីមួយ អ្នកន
 ឹង
ត្រូវទាក់ទងការិយាល័យតុលាការនីមួយៗ។ សូមឆែកវែបសាយ
របស់តុលាការទាំងនោះឬ ក៏ទា
 ក់ទ
 ងស្មៀនតុលាការនីមួយៗ
ដ�ើម្បីទ
 ទួលបា
 ននូវការណែនាំជាក់លាក់អ
 ំពបែបប
ី
ទនៃការស្នើ
សុំនេះ។ ជាទូទៅ ស្មៀនអាចស្វែងរកសំណរ�
ុំ ឿងរបស់អ្នកបា
 ន
ដោយប្រើឈ្មោះ និង ថ្ងៃខែ
 ឆ្នាំកំណ�ើតរបស់អ្នក។  អ្នកគ
 ួរសុំនូវ
សំណបែបប
ុំ
ទទាំងអ
 ស់ដែលគេមានពាក់ព
 ័នន
្ធ ឹងរ�ឿងកន
្តី ីមួយៗ
។ ប្រសិនប�ើទំហឯ
ំ កសារទាំងនោះធំ ហ�ើយអាចនឹងអ
 ស់ល
 ុយ
ច្រើនពេ
 កសូមស
 ុំឲ្យស្មៀនចម្លងជ
 ូនអ្នកតែ
 ឯកសារទាក់ទ
 ងនឹងកា
 រ
សម្រេចក្តី (chargingdocument) និង ការរ�ៀបចស
ំ ំណុំរ�ឿង
(disposition) ដែលមានចែងថាអ្នកត្រូវបានកាត់និង ដាក់
ទោសអ្វីខ្លះបានហ�ើយ។ អ្នកមិនចា
 ំបាច់ធ្វើការបញ្ជាកឯ
់ កសារចម្លង
ទាំងនេះទេ
 ។
ដ�ើម្បីម�ើលពា
 ក្យសុំFOIA សូមប�ើកវែបសា

យដូចខា
 ងក្រោម៖  
bit.ly/FOIArequest (វាយអក្សរអោយដូចបា
 នបង្ហាញ)
ដ�ើម្បីទា
 ក់ទ
 ងសម្ព័នច្
្ធ បាប់អាស៊ីនៃអង្គការស្វែងរកយុត្តិធម៌អា
 ស៊ី
អាមេរិកាំង សូមទូរស័ពម
្ទ កលេខ (415) 952-0413 ឬប�ើក
គេហទំព័រ searaids.org។ ការិយាល័យរបស់អង្គការនេះស្ថិត
នៅអាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ55 Columbus Ave.,
San Francisco, CA 94111។

