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and be prepared when interacting with law enforcement,
including immigration agents.
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Stay calm, plead the 5th and remain silent.
“I plead the 5th and choose to remain silent.”
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Do NOT sign anything! You have the right to
consult with an attorney before answering
any questions or signing any documents.
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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.
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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.
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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.
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For more information and resources to know and defend your
rights, please visit go.aflcio.org/ immigrationresources.
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NOTE: These general principles are not meant to
serve as legal advice.
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DETACH HERE

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.
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Cho dù quý vị đang ở nơi làm việc, ở nhà hay trong cộng
đồng của mình, phong trào công đoàn muốn quý vị
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Biết Quyền Của Mình
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và chuẩn bị sẵn sàng khi làm việc với nhân viên thực thi
pháp luật, bao gồm cả các đại lý dịch vụ di trú.
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Hãy bình tĩnh, dựa vào tu chánh án thứ năm.
“Tôi dựa vào tu chánh án thứ năm và chọn
quyền im lặng.”
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KHÔNG ký vào bất kỳ thứ gì! Quý vị có quyền
tham vấn với một luật sư đại diện trước khi trả
lời bất kỳ câu hỏi hay ký vào bất kỳ giấy tờ nào.

2

KHÔNG ký vào bất kỳ thứ gì! Quý vị có quyền
tham vấn với một luật sư đại diện trước khi trả
lời bất kỳ câu hỏi hay ký vào bất kỳ giấy tờ nào.

3

Quý vị KHÔNG cần đưa giấy tờ tùy thân hoặc
giấy tờ di trú cho những nhân viên này. Nếu
được yêu cầu, trả lời bằng cách nói “Tôi muốn
được nói chuyện với một luật sư.” Nếu quý
vị có thẻ xanh hay giấy phép làm việc hợp lệ,
mang nó với quý vị.
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Không đại lý thực thi pháp luật nào có quyền
vào nhà quý vị mà không có lệnh khám nhà
thích đáng được một thẩm phán ký. KHÔNG
mở cửa khi họ chưa cho quý vị xem lệnh khám
nhà có chữ ký.
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Nếu quý vị bị dừng lại bởi nhân viên thực thi pháp luật:
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Đưa thẻ này cho nhân viên đó và giữ im lặng.
Thẻ này giải thích rằng quý vị đang vận dụng
quyền của mình trong việc từ chối trả lời các câu
hỏi cho đến khi quý vị nói chuyện với một luật sư.
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Để biết thêm thông tin và nguồn lực bảo vệ các
quyền của quý vị, vui lòng truy cập
go.aflcio.org/ immigrationresources.
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LƯU Ý: Thông tin này không đóng vai trò là những lời khuyên
manh tính pháp lý.
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TÁCH RỜI Ở ĐÂY
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Tôi đang thực hiện quyền của mình trong việc duy
trì sự im lặng, quyền từ chối của tôi trong việc trả
lời các câu hỏi của quý vị và quyền từ chối của tôi
trong việc ký vào bất kỳ giấy tờ nào, cho đến khi tôi
tham vấn với một luật sự đại diện. Nếu tôi bị giam
giữ, tôi yêu cầu được liên lạc với luật sư/tổ chức
này ngay lập tức. Xin cảm ơn.
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