
Stay calm, plead the 5th and remain silent.  
“I plead the 5th and choose to remain silent.” 

Do NOT sign anything! You have the right to 
consult with an attorney before answering 
any questions or signing any documents. 

You do NOT need to show ID or immigration 
documents to the officers. If requested, reply 
by saying “I wish to speak to an attorney.” If 
you have a valid green card or work permit, 
carry it with you.

No law enforcement agent has the right to  
enter your home without a proper warrant 
signed by a judge with your correct name 
and address. Do NOT open the door without 
having them first show you a signed warrant. 

Whether you are at work, home or in your community,  
the labor movement wants you to 

Know Your Rights
and be prepared when interacting with law enforcement, 

including immigration agents.

1

KNOW YOUR RIGHTS!
If you are stopped by law enforcement:

• Hand this card to the officer and remain silent.

• The card explains that you are exercising your  
right to refuse to answer any questions until  
you have talked with a lawyer.

For more information and resources to know and defend your 
rights, please visit go.aflcio.org/ immigrationresources.

NOTE: These general principles are not meant to 
serve as legal advice. 

I am exercising my right to remain silent 
and my right to refuse to answer your 
questions. If I am detained, I request to 
contact an attorney immediately. I also 
am exercising my right to refuse to sign 
anything until I consult an attorney.  
Thank you. 

DETACH HERE

4

3

2

Stay calm, plead the 5th and remain silent.  
“I plead the 5th and choose to remain silent.” 

Do NOT sign anything! You have the right to 
consult with an attorney before answering 
any questions or signing any documents. 

You do NOT need to show ID or immigration 
documents to the officers. If requested, reply 
by saying “I wish to speak to an attorney.” If 
you have a valid green card or work permit, 
carry it with you.

No law enforcement agent has the right to  
enter your home without a proper warrant 
signed by a judge with your correct name 
and address. Do NOT open the door without 
having them first show you a signed warrant. 

Whether you are at work, home or in your community,  
the labor movement wants you to 

Know Your Rights
and be prepared when interacting with law enforcement, 

including immigration agents.

1

KNOW YOUR RIGHTS!
If you are stopped by law enforcement:

• Hand this card to the officer and remain silent.

• The card explains that you are exercising your  
right to refuse to answer any questions until  
you have talked with a lawyer.

For more  information and resources to know and defend your 
rights, please visit go.aflcio.org/ immigrationresources.

NOTE: These general principles are not meant to 
serve as legal advice. 

I am exercising my right to remain silent 
and my right to refuse to answer your 
questions. If I am detained, I request to 
contact an attorney immediately. I also 
am exercising my right to refuse to sign 
anything until I consult an attorney.  
Thank you. 

DETACH HERE

4

3

2



នៅស្ងៀម, ឆ្លើយតបបទចោទចំពោះ 
5th។ «ខ្ញំុឆ្លើយតបបទចោទចំពោះ 5th និង 
ជ្រើសយកការនៅស្ងៀម»។

កំុចុះហត្ថលេខាអ្វីទាំងអស់! អ្នកមានសិទ្ធិទៅ ពិ
គ្រោះយោបល់ជាមួយមេធាវីមុនពេលឆ្លើយ សំណួរ
ណាមួយឬការចុះហត្ថលេខាលើឯកសារណាមួយ។

អ្នកមិនត្រូវបង្ហាញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
ឬឯកសារអន្តោប្រវេសន៍ ទៅមន្រ្តីឡើយ។ 
ប្រសិនបើមានការស្នើសំុ សូមឆ្លើយតប
ដោយនិយាយថា“ខ្ញំុចង់និយាយទៅកាន់មេធាវី
មួយ។ “ ប្រសិនបើ អ្នកមានកាតបៃតងត្រឹមត្រូវឬលិខិ
តអនុញ្ញាតការងារ, កាន់វាមកជាមួយអ្នក។

គ្មានភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ណាមានសិទ្
ធិ ចូលផ្ទះរបស់អ្នកដោយមិនមានដីកាត្រឹមត្រូវ 
ចុះហត្ថលេខាដោយចៅក្រមឡើយ។ កុំបើកទ្វារ
ឱ្យពួកគេបើមិនមានការបង្ហាញអ្នកនូវដីកាមាន
ចុះហត្ថលេខា ជាមុននោះ។

ទោះបីអ្នកនៅកន្លែងធ្វើការ ផ្ទះ 
ឬនៅក្នុងសហគមន៍របស់អ្នកក៏ដោយ 

ចលនាកម្លាំងពលកម្មចង់ឱ្យអ្នក
ដឹងថាសិទ្ធិរបស់អ្នក

និងត្រូវបានរៀបចំពេលចូលរួមជាមួយនឹងការអនុវត្តច្បាប់
រួមទាំងភ្នាក់ងារអន្តោប្រវេសន៍ផងដែរ។

1

ស្គាល់សិទ្ធិរបស់អ្នក!
ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានបញ្ឈប់ដោយការអនុវត្តច្បាប់:

• កាន់កាតនេះទៅមន្រ្តីនិងសូមនៅឱ្យស្ងៀម។

•  កាតនេះបានពន្យល់ថាអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់
អ្នក ក្នុងការបដិសេធមិនឆ្លើយសំណួរណាមួយរហូតដល់ 
អ្នកបាននិយាយជាមួយមេធាវី។

សម្រាប់ព័ត៌មាននិងធនធានបន្ថែមទៀតដើម្បីដឹងនិងការការពា
រសិទ្ធិរបស់អ្នក សូមទៅមើល  

go.aflcio.org/ immigrationresources.
សម្គាល់: ព័ត៌នេះមិនត្រូវបានន័យដើម្បី ប្រើប្រាស់សម្រាប់ដំបូន 

្មានផ្នែកច្បាប់ឡើយ។

ខ្ញំុកំពុងប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្ញំុក្នុងការនៅស្
ងៀម សិទ្ធិរបស់ខ្ញំុក្នុងការបដិសេធមិនឆ្លើយសំ
ណួររបស់អ្នកនិង សិទ្ធិរបស់ខ្ញំុក្នុងការបដិសេធការចុះ
ហត្ថលេខាលើអ្វីមួយរហូតដល់ខ្ញំុបានពិគ្រោះយោ
បល់ ជាមួយនឹងមេធាវី។ ប្រសិនបើខ្ញំុត្រូវបានឃំុខ្លួន 
ខ្ញំុស្នើសំុដើម្បីទាក់ទង មេធាវីនេះ/អង្គភាពភ្លាមៗ។ 
អរគុណ។

លេខទូរស័ព្ទ: _______________________________

ផ្ដាច់នៅទីនេះ
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