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INTRODUCERE 

Ați fost cazat la un centru de detenție operat sau 

contractat de U.S Immigration and Customs 

Enforcement (ICE) și Enforcement and Removal 

Operations (ERO) 

ACCES LA LIMBA DVS. 

Dacă nu știți să vorbiți sau să scrieți în 

limba engleză, vi se va pune la dispoziție gratuit un 

interpret pentru probleme medicale, probleme care țin de 

ICE sau legate de detenție. Asistența poate fi oferită de un 

membru al personalului care cunoaște limba dvs. sau de un 

interpret profesionist. Toate materialele scrise puse la 

dispoziție trebuie, de asemenea, să fie traduse sau explicate 

oral de un interpret. Adresați-vă unui membru al 

personalului de la centrul de detenție sau unui ofițer ICE 

dacă aveți nevoie de ajutor ca să înțelegeți informațiile din 

acest manual sau oricare altă informație. 

SOSIREA DVS. ÎN CENTRUL DE 

DETENȚIE 

Majoritatea centrelor de detenție au aceleași etape atunci 

când deținutul sosește în centru.  Consultați Tabelul 1 de pe 

pagina următoare pentru etapele și procedurile de 

procesare. 

Veți fi cazat la centru până când: 

• Vi se aprobă cauțiunea sau sunteți eliberat din

custodie;

• Cazul de imigrare a fost încheiat;

• Ați primit ordin de deportare din țară; sau

• Sunteți transferat la un alt centru.

Aveți responsabilitatea să citiți acest manual ca să aflați 

despre: 

• Responsabilitățile și drepturile în calitate de deținut;

• Programele și serviciile de care puteți beneficia;

• Regulile pe care trebuie să le respectați;

• Procedurile în situațiile obișnuite; și

• Cum să raportați probleme sau plângeri.

Acest manual furnizează doar un sumar al informațiilor 

importante și nu acoperă toate drepturile și cerințele cazării 

în centru. 

Veți primi de asemenea alt manual de la centru în care se 

explică regulile centrului local. Este important să înțelegeți 

și să respectați regulile din ambele manuale. Dacă pierdeți 

manualul, aveți dreptul să primiți doar o singură dată o  

copie. Copii vor fi puse la dispoziție pentru lectură la 

biblioteca legală și în unitățile de cazare sau pot fi solicitate 

de la personalul centrului. 

Dacă aveți nevoie să înțelegeți manualul, adresați-vă unui 

membru al personalului din centrul de detenție sau unui 

ofițer ICE. 

Dacă nu știți să citiți, scrieți, vorbiți sau să înțelegeți limba 

engleză, aveți dreptul să primiți  informații importante într-o 

limbă sau format pe care să-l înțelegeți sau cineva să vă 

explice oral în limba pe care o cunoașteți. Spuneți ofițerului 

dacă aveți nevoie de asistență. 

RESPONSABILITĂȚILE ȘI 

DREPTURILE 

Pe lângă faptul că regulile ICE cer ca deținuții să fie tratați 

cu demnitate și respect și să păstreze centrul în siguranță și 

securitate, aveți de asemenea responsabilități și drepturi. 

RESPONSABILITĂȚILE DVS. 

Una din responsabilități este să cunoașteți și să respectați 

regulile centrului, regulamentele și instrucțiunile. Dacă nu 

respectați regulile centrului puteți fi pedepsit. 

De asemenea, trebuie să respectați personalul, alți deținuți și 

toate bunurile și să fiți curat și să păstrați curățenia locului 

unde vă aflați și a camerei unde locuiți. 

Aveți de asemenea responsabilitatea să: 

• Cooperați cu personalul;

• Folosiți titlul membrilor personalului cum ar fi

domnule, doamnă, doctor, ofițer și numele de familie;

• Fiți politicos cu ceilalți deținuți; și

• Să urmați instrucțiunile și programul de folosire a

dușurilor și a spălătoriei de rufe.

DREPTURILE DVS. 

Aveți dreptul să vă mențineți bunăstarea, igiena și îngrijirea 

medicală. 

În timp ce sunt deținuți în centrul de detenție, aveți dreptul 

la mâncare nutrițională, haine curate și posibilitatea de a 

face în mod regulat duș/baie și să spălați rufele (vi se vor da 

produse în acest scop). Aveți dreptul să locuiți în locuri cu 

circulație a aerului sau căldură adecvată și să aveți acces la 

îngrijire medical sau mentală, dacă aveți nevoie. 
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TABELUL 1. ETAPELE DE PROCESARE A DEȚINUTULUI 

ETAPA PERSOANA PROCEDURA 

1 Ofițerul de 

recepție 

Preia hainele, banii și bunuri personale pentru a le pune la păstrare și vă dă o chitanță detaliată. 

Efectuează o percheziție personală, ca parte a procedurii ca să se asigure că împreună cu ceilalți 

deținuți veți trăi și munci într-un mediu în siguranță și disciplinat. 

2 Deținut Este important să păstrați chitanța cu bunurile dvs. Veți primi înapoi bunurile când veți fi 

eliberat. 

3 Ofițerul de 

recepție 

Face o listă a tuturor documentelor dvs. de identificare (ex. pașaport, certificat de naștere) și apoi 

le dă unui ofițer ICE care le va pune în dosarul dvs oficial de imigrare, numit A-File (Dosarul A) 

4 Deținut Documentele dvs. personale vi se vor da înapoi când se rezolvă cazul.a 

5 Deținut Veți primi un A-Number (număr de identificare) folosit ca să vă identifice în timpul petrecut în 

centrul de detenție. Să dați acest A-Number membrilor de familie și avocatului ca aceștia să vă 

găsească în sistemul Online Detainee Locator System. 

6 Ofițerul de 

recepție 

Vă va spune ce obiecte aveți sau nu aveți voie să le dețineți în centrul de detenție. Deciziile 

ofițerului se bazează pe motive de siguranță și securitate. 

7 Deținut 

În funcție de regulile specifice centrului de detenție, puteți să păstrați anumite obiecte religioase, 

cum ar fi vălul religios și medalioanele, verighete simple, fotografii și broșuri religioase sau cărți 

personale necopertate, documente legale și alte documente (inclusiv chitanța cu bunurile) și alte 

obiecte mici (menționate în manualul centrului local de detenție). 

8 Ofițerul de 

recepție 

Vă dă așternuturi de pat, cum ar fi cearșafuri, fețe de pernă și o pătură. 

9 Deținut Citiți regulile și procedurile centrului de detenție în legătură cu schimbul de așternuturi, care în 

mod obișnuit se schimbă o dată pe săptămână. 

10 Ofițerul de 

recepție 

Vă dă produse de îngrijire personală acceptate cum ar fi săpun, perie de dinți, pieptene, etc. 

Puteți să cereți ofițerului de cazare mai multe produse dacă aveți nevoie. 

10 Deținut Puteți să faceți duș și să primiți haine curate potrivite climei unde se află centrul de detenție. 

11 Ofițerul de 

recepție 

Stabilește nivelul de clasificare și vă repartizează la o unitate de cazare cu alți deținuți care au 

același nivel de clasificare.b 

12 Cadrul 

medical 

Pune întrebări legate de sănătatea fizică și mentală și ce medicamente luați în mod obișnuit. 

13 Deținut Spuneți asistentei medicale despre problemele de sănătate, dizabilități sau nevoi de adaptări 

pentru dizabilități, probleme urgente sau toate medicamentele pe care le luați sau de care aveți 

nevoie. 

14 Cadrul medical Un cadru medical va efectua un examen medical complet în interval de 14 zile de la sosire.c 

a. Dacă aveți nevoie de copii ale documentelor la înfățișări la tribunal, puteți să le cereți în avans de la ofițerul ICE.

b. Pentru informații suplimentare legate de aceasta, consultați manualul centrului local de detenție și nivelele de

clasificare.

c. Informațiile medicale sunt protejate și păstrate confidențial. Dacă aveți nevoie de copii ale acestor documente, puteți

să cereți formularul de la personalul medical, ofițerul ICE sau funcționar din centrul de detenție
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Dacă sunteți o persoană cu dizabilități, aveți dreptul să 

solicitați posibilități de acces în funcție de dizabilitate. 

Dacă sunteți o persoană cu dizabilitate, cum ar fi 

limitare în deplasare, vorbire, respirație, vedere, auz sau 

să vă îngrijiți singură, aveți dreptul să cereți și să primiți 

posibilități rezonabile de acces care să vă ofere aceleași 

drepturi de acces, de participare sau să beneficiați de 

programele oferite de centrul de detenție, activitățile și 

serviciile aflate la dispoziția celorlați deținuți. De 

asemenea, aveți dreptul să obțineți ajutor sau servicii 

care să vă ajute să comunicați, să vedeți sau să auziți. 

Centrul de detenție este obligat să comunice cu dvs. 

într-un fel în care să înțelegeți și să ia în considerare 

preferințele dvs. Centrul de detenție este obligat să vă 

informeze cum se poate face o cerere pentru a obține 

acces pentru pesoane cu dizabilități cât și cum se poate 

face o reclamație și centrul este obligat să vă pună la 

dispoziție aceste proceduri. 

Dacă doriți să faceți o plângere sau o reclamație oficială 

cu privire la accesul special pentru persoane cu 

dizabilități, puteți urma procedurile menționate pe 

pagina 37 din acest manual. 

De asemenea, aveți dreptul: 

• Să vi se ofere o posibilitate rezonabilă și echitabilă să

practicați credința dvs. cu limitări (cum ar fi îngrădire

sau respingere) numai din motive de siguranță, și

administrarea funcțională a centrului de detenție.

Dacă practicarea unei credințe religioase trebuie să fie

limitată sau respinsă, aveți dreptul să cereți o metodă

alternativă ca să practicați sincer religia dvs. fără a

pune în pericol siguranța și ordinea din centru.

• Să faceți o reclamație la Department of Homeland

Security (DHS) cu privire la condițiile de cazare;

• Să nu fiți subiectul discriminării din oricare motiv,

inclusiv din cauza rasei, etniei, religiei, cetățeniei,

sexului, orientării sexuale, identitatea sexuală,

dizabilitate fizică, dizabilitate mentală sau opiniei

politice;

• Să nu fiți abuzat sau neglijat;

• Să raportați orice agresiune, inclusiv orice incident de

agresiune sau abuz sexual, personalului centrului sau

la DHS; și

• Să aveți acces la biblioteca juridică și la sistență

legală. Citiți manualul centrului local cu privire la

programele de asistență juridică gratuită cât și

prezentările lor, regulile procedurile și orele de

operare.

CAZUL DE IMIGRARE 

Aveți dreptul să obțineți un avocat sau un reprezentant 

legal, la alegerea dvs, care să nu fie pe cheltuiala 

guvernului SUA. Este responsibilitatea dvs. să obțineți 

serviciile unui avocat. Acestă persoană trebuie să 

semneze Formularul G-28 ca să anunțe centrul de 

detenție, ICE și DHS că vă reprezintă. 

În funcție de cazul dvs., s-ar putea să aveți dreptul să vă 

prezentați la o înfățișare în fața unui judecător de 

imigrare. Este obligația dvs. și a avocatului să prezinte 

cazul în fața judecătorului de imigrare. 

Dacă legea permite, guvernul SUA poate să hotărască 

statutul dvs. de imigrare prin proceduri alternative care 

nu implică un judecător de imigrare. De asemenea se 

poate să se autorizeze eliberarea dvs. pe cauțiune (bond) 

până la înfățișare. Dacă vi se aprobă liberarea pe 

cauțiune, este obloigația dvs. să plătiți cauțiunea. 

Aveți dreptul să cereți să nu fiți trimis înapoi în baza mai 

multor motive legale, dacă credeți că vă calificați. 

Printre acestea se numără anularea expulzării (trimiterii 

înapoi), schimbarea statutului, acordarea azilului, 

suspendarea expulzării sau o soluționare în baza 

Convenției împotriva torturii și alte pedepse cu cruzime, 

inumane sau tratament degradant. 

De exemplu, aveți dreptul să cereți azil ca să rămâneți 

în SUA dacă ați fost (sau vă este frică că veți fi) 

persecutat în țara de origine sau în țara unde ați locuit 

ultima dată, din cauza rasei, etniei, religiei, 

naționalității, opiniei politice sau pentru că faceți parte 

dintr-un grup social deosebit. 

Aveți dreptul să plecați voluntar din Statele Unite dacă 

vă calificați din punct de vedere legal. 

Acest lucru se numește plecare voluntară. Dacă cererea 

dvs. este aprobată, este posibil să pierdeți dreptul de a vă 

prezenta cazul în instanță. Dacă doriți să plecați în mod 

voluntar, trebuie să anunțați ofițerul ICE sau pe 

judecătorul de imigrare. 

Dacă aveți întrebări cu privire la procedura de expulzare, 

vorbiți cu ofițerul dvs. ICE. De asemenea puteți să sunați 

un avocat sau un reprezentat juridic de pe lista cu 

organizații care vă oferă consultanță gratuită, dată de ICE. 

În plus, biblioteca din centrul de detenție ar putea să aibă 

materiale care să explice aceste informații. 

Dacă credeți că vă calificați pentru una din posibilitățile 

de soluționare a cazului de imigrare, recomandăm să 

discutați cu un avocat sau reprezentant juridic. De 

asemenea sunt și anumite restricții de timp când puteți să 

faceți aceste cereri de azil, de aceea este important să 

completați cerea în timp util ca să nu pierdeți ocazia ca 

cererea să fie analizată de un judecător. Este 

responsabilitatea dvs. să completați și să depuneți cererea 

necesară, ca să beneficiați de soluționarea cazului. 
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COMUNICARE CU FAMILIA, 

PRIETENI ȘI REPREZENTANȚI 

LEGALI  

Această parte din manual explică cum trebuie să 

comunicați cu alte persoane care nu se află în centru, 

inclusiv apeluri telefonice, vizitatori și corespondență prin 

poștă. 

IMPORTANT! În timp ce sunteți deținut, membrii de

familie, reprezentanți legali și alte persoane vor încerca să 

vă localizeze. Ei pot afla unde sunteți  prin sistemul Online 

Detainee Locator System, la www. ice.gov/locator. Cea 

mai bună modalitate de căutare de persoane prin sistemul 

Online Detainee Locator System se face prin folosirea 

numărului A-Number al deținutului și țara unde s-a născut. 

APELURI TELEFONICE 
Întâi, când sosiți la centru, vi se va da acces la telefon. 

Ulterior, puteți să folosiți telefonul de la unitatea de cazare. 

Toate apelurile pot fi monitorizate cu excepția celor cu 

avocatul, reprezentantul legal sau tribunalul. Vă rugăm să 

rețineți că puteți să pierdeți sau să aveți acces limitat la 

telefon dacă nu respectați regulile centrului, dacă abuzați 

aparatul de telefon sau 

faceți apeluri legate de 

activități ilegale.  

Aveți responsabilitatea 

să vă familiarizați cu 

regulile centrului 

privind folosirea 

telefonului. Aveți 

dreptul să cereți să 

folosiți sistemul de 

telefonie ICE. Dacă nu 

vi se aprobă cererea de 

folosire a telefonului, spuneți unui ofițer ICE că doriți să 

faceți o cerere în scris ca să folosiți sistemul de telefonie. 

Consultați Tabelul 2 de la pagina 11 pentru informații 

suplimentare privind folosirea telefonului în timp ce vă 

aflați în centru. 

Ca să contactați un număr de telefon din Statele Unite 

folosind aparatul TeleType (TTY): 
• Folosind aparatul TTY din centru, întâi formați 711.

Acesta vă conectează la serviciul Telecomunications

Relay Service (TRS).

• Odată ce sunteți conectat cu un operator TRS, spuneți

operatorului numărul de telefon unde vreți să sunați.

• Operatorul TRS va face apoi conectarea la numărul

respectiv.

• Dacă aveți nelămuriri sau întrebări privind   folosirea

unui aparat TTY, vă rugăm să cereți sprijin din partea 

personalului de la centrul de detenție. 

TABLETE 
Centrul poate să aibă tablete electronice care vă permit să 

comunicați cu prieteni, familia sau avocați. Tabletele conțin 

unele subiecte gratuite și informații utile cum ar fi o copie a 

acestui manual, postări ale centrului și resurse religioase sau 

legale. Alte subiecte pot fi închiriate sau cumpărate, inclusiv 

divertisment, cum ar fi filme și muzică. Unele centre au 

activat alte funcții cum ar fi comunicații cu personalul ICE 

și medical. Consultați manualul centrului local sau întrebați 

pe un membru al personalului privind detalii. 

FOLOSIREA TABLETELOR ESTE UN 

PRIVILEGIU NU UN DREPT și disponibilitatea poate fi 

limitată în timpul perioadei de folosire intensă. Folosirea 

tabletelor poate fi monitorizată și nu vă așteptați să fie private. 

Folosirea incorectă a tabletei sau alte acțiuni ale deținutului 

pot rezulta în sancțiuni disciplinare inclusiv pierderea 

dreptului de a folosi tableta. 

VIZITE 
Puteți să aveți vizitatori. Vizitatorii trebuie să respecte regulile 

și procedurile centrului. Aveți responsabilitatea să vă asigurați 

că vizitatorii cunosc regulile de vizitare. Regulile și 

procedurile se află în manualul centrului local. 

Toți vizitatorii trebuie să fie îmbrăcați corespunzător 

și să se poarte în mod disciplinat. Dacă dvs. sau 

dintre vizitatori sunt indisciplinați ei trebuie să plece 

iar centrul poate să limiteze în viitor numărul de 

vizite. Se pot percheziționa vizitatorii și tot ce aduc 

ei în incinta centrului. Li se poate cere să-și pună 

bunurile personale într-un fișet sau în mașina lor. 

Vizitatorii pot să aducă lucruri dar un ofițer trebuie 

mai întâi să le controleze și aprobe. Informați pe 

vizitatori să nu aducă cu ei multe pachete sau alte 

lucruri. 

Tot ce acceptați de la un vizitator, care nu a fost 

aprobat de un ofițer poate fi luat și confiscat drept 

contrabandă. De asemenea, puteți să fiți subiectul unor 

sancțiuni administrative sau penale pentru posesia de 

contrabandă. Informații privind vizitatorii se află în Tabelul 

3.  

CORESPONDENȚA PRIN POȘTĂ 
Puteți să trimiteți și să primiți corespondență, cu excepția 

cazului în care aceasta este o amenințare la adresa 

siguranței, securității sau ordinii din centru. Consultați 

regulile din acest manual și din manualul centrului local. 

Aveți responsabilitatea să cunoașteți și să respectați regulile 

privind corespondența și să explicați aceste reguli oricărei 
persoane care vă scrie. Dacă există motive să se creadă că 

nu respectați regulile privind corespondența, drepturile la 

corespondență pot fi limitate. Informații suplimentare 

privind corespondența se află în Tabelul 4. 
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TABELUL 2. INFORMAȚII PRIVIND APELURI TELEFONICE 

APEL TELEFONIC LA:a PERMIS? GRATUIT? MENȚIUNI 

Populația generală (prieteni, familie, 

firme) 

da depinde Vedeți regulile din centrul de detenție local. 

Pentru a găsi un avocat sau reprezentant 

legal (inclusiv avocat care nu e de 

imigrare)b    

da da Apelurile sunt limitate la 20 de minute pentru a 

permite tuturor accesul la telefon. 

Avocat sau reprezentant legal (inclusiv 

avocat care nu e de imigrare)c 
da depinde Apelurile sunt limitate la 20 de minute pentru a 

permite tuturor accesul la telefon. 

Situații de urgență ( cum ar fi deces în 

familie sau boală)d

da da Pentru telefoane de urgență, cereți ajutor de la un 

ofițer, șef de tură sau personalul ICE 

Reprezentanți ai Autorității tutelare 

da depinde Întrebați personalul din centrul de detenție, pe 

Ofițerul de Deportare, sau sunați la Detention 

Reporting and Information Line (DRIL) dacă aveți 

nevoie de ajutor ca să obțineți informații de contact 

pentru lucrătorul social sau avocatul care răspunde de 

cazul pentru bunăstarea copilului dvs.  

Biroul ambasadei sau consulatului din 

țara dvs în SUA 

da da Consulatul vă poate ajuta să găsiți un avocat, să ia 

legătura cu familia sau să vă viziteze în centru. 

Biroul Inspectorului General al DHS 
da da 1-800-323-8603 sau 1-844-889-4357 de la un aparat

TTY

ICE Detention Reporting and 

Information Line (DRIL) Linia DRIL 

da da 1-888-351-4024 sau 9116# sau 711 de la un aparat

TTY

Biroul ICE pentru resposabilitate 

profesională 

da da 1-877-2INTAKE (1-877-246-8253) sau 711 de la un

aparat TTY

Centrul de admitere (JIC) 
da da 1-877-2INTAKE (1-877-246-8253) sau711 de la un

aparat TTY

Tribunale, judecătorii da da 

Tribunale de imigrare și Curtea de Apel da da 

Grupuri de avocați și consultanță gratuită da da Aprobați de Executive Office of Immigration Reviewb 

Înaltul Comisar ONU pentru refugiați da da 

Birouri guvernamentale da da Apeluri pentru a obține documente pentru imigrare 

a Dacă nu puteți suna, sistemul nu funcționează cum trebuie sau nu vă oferă apel gratuit la persoanele de pe listă, rugați pe lucrătorul 

ICE să vă ajute 

b Pentru a găsi un avocat sau un reprezentant legal sau organizație din zona unde locuiți și care oferă servicii gratuite, căutați pe lista 

cu servicii voluntare de asistență legală. Un ofițer ICE vă poate da această listă care este actualizată de patru ori pe an. 

c Trebuie să puneți numărul avocatului sau a reprezentatului legal pe formularul Authorized Phone Numbers Form ca să fiți sigur că 

aceste convorbiri nu sunt monitorizate și înregistrate. 

d Apeluri obișnuite la avocat sau reprezentantul legal nu sunt considerate apeluri de urgență. 
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TABELUL 3. INFORMAȚII PRIVIND VIZITATORIIa 

FAMILIE ȘI PRIETENI 

ZILE DE VIZITĂ DURATA VIZITEI MENȚIUNI: 

Sâmbăta, duminică și zile de 

sărbătoare 

30 de minute sau timp 

suplimentar, dacă cereți, 

pentru vizitatori care au 

venit de la mare distanță 

Copiii sub 18 ani pot să viziteze dacă sunt 

însoțiți de un vizitator adult care îi 

supraveghează. Verificați în manual dacă centrul 

de detenție permite contactul cu vizitatori minori.  

ÎNTÂLNIRI CU AVOCAȚI ȘI CU ASISTENȚII AVOCAȚILOR 

De luni până vineri 8 ore pe zi (minimum) Puteți să cereți să vă întâlniți cu avocatul sau 

reprezentantul legal în timpul orelor de masă. 

Personalul centrului de detenție vă va oferi o tavă 

cu mâncare sau mâncare la pachet ca să mâncați 

în timpul întâlnirii cu avocatul. 

Sâmbăta, duminică și sărbători 4 ore pe zi (minimum) Dacă doriți să anulați o întâlnire, dvs trebuie să 

faceți acest lucru. Nu aveți voie să rugați pe un 

ofițer sau pe un alt deținut să o facă pentru dvs. 

a 
Verificați regulile din centrul de detenție local cu privire la orele de vizitare și alte informații specifice. 
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TABELUL 4. INFORMAȚII PRIVIND CORESPONDENȚA PRIN POȘTĂ 
CORESPONDENȚĂ LEGALĂ ȘI CORESPONDENȚA ESTE DE LA: 

• Avocați privați, reprezentanți legali și avocații guvernului (procurori) 

• Judecători, tribunale, ambasade și consulate 

• Președintele SUA, Vice-președintele SUA sau membrii Congresului SUA 

• U.S. Department of Justice (Ministerul de Justiție SUA), DHS (inclusiv ICE, DHS Office of Inspector General, DHS 

Biroul pentru drepturi civile și libertăți civile și Serviciul de Sănătate ICE) 

• Administratorii sistemelor de reclamații și plângeri 

• Reporteri și alți reprezentanți din partea media (radio, televiziune) 

PREGĂTIREA CORESPONDENȚEI LEGALE 

În colțul din stânga sus al plicului scrieți: 

• Numele complet 

• Numărul de identitate A-number sau numărul de identitate; numărul de identitate A-number trebuie să includă 

numai ultimile patru cifre (A-XXX-XX0-000) 

• Numele centrului de detenție și adresa centrului 

La mijlocul plicului scrieți: 

• Numele și adresa destinatarului 

• Titulatura sau organizația, cum ar fi avocat, birou de avocatură sau servicii legale 

Scrieți pe plic “Legal Mail” (Poștă legală) sau “Special Correspondence” (Corespondență specială); (comunicați 

avocatului sau reprezentantului legal că toată corespondența legală trebuie să aibă această mențiune). 

CONFIDENȚIALITATEA CORESPONDENȚEI PRIN POȘTĂ 

• Toate scrisorile care vin sau care ies vor fi inspectate pentru conținut și contrabandă. 

• Dacă primiți scrisori cu conținut legal, personalul centrului de detenție va deschide plicul în fața dvs și îl va 

controla pentru contrabandă, dar nu va citi documentele din plic. 

• Dacă doriți ca scrisoarea legală sau specială pe care o trimiteți să nu fie deschisă, permiteți personalului 

centrului de detenție să inspecteze conținutul, fără să-l citească după care să sigileze scrisoarea și să o eticheteze 

drept corespondență legală. 

• Puteți să sigilați cealaltă corespondență și să o depuneți în cutia poștală a  deținuților. 

SCRISORI TRIMISE  CĂTRE DVS. 
Toate scrisorile și corespondența prin poștă trebuie să aibă numărul dvs de A-number sau de ID pe: 

• Plic, ca parte a adresei destinatarului. 

• Prima pagină a scrisorii trebuie să includă ultimile patru cifre ale A-number (A-XXX-XX0-000). Dacă scrisoarea 

venită nu include A-Number sau numărul de ID, va fi trimisă înapoi expeditorului. Asta include și pachetele sau 

scrisorile cu conținut legal. 

Scrisorile pe care le primiți trebuie să aibă și aceste informații pe plic: 

• Numele și titlul expeditorului 

• Cuvintele “Legal Mail” sau “Special Mail” 

• Dacă scisorile cu conținut legal nu sunt marcate cum trebuie, centrul de detenție nu le va considera scrisori legale. 

IMPORTANT! Este obligația dvs. să explicați aceste reguli persoanelor care vă trimit scrisori. 

Centrul de detenție poate să refuze să livreze corespondența dacă: 

• Este considerată contrabandă 

• Arată, descrie sau poate să cauzeze violență sau dezordine 

• Explică cum să evadați, cum să faceți arme sau explozivi, incită la încălcarea legii, nerespectarea regulilor ICE sau 

cum să produceți alcool sau droguri 

• Fotografii explicite sau descrierea de sex sau material obscen 

• Conține amenințări, șantaj, mită, obscenitate sau limbaj vulgar 

• Conține orice este ilegal sau nu este permis, mesaje codificate sau orice care amenință sau pune în pericol siguranța 

centrului de detenție 

Continuare pe pagina următoare 
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TABELUL 4. INFORMAȚII PRIVIND CORESPONDENȚA PRIN POȘTĂ 
DOCUMENTE DE IDENTITATE ȘI ABONAMENTE LA REVISTE 

• Centrul de detenția va înainta ofițerului ICE documentele de identitate pe care le primiți prin poștă și veți fi 

înștiințat despre acest lucru. Dacă faceți o cerere în scris adresată ofițerului ICE, puteți obține o copie notarizată  

a documentului. 

• Personal, nu aveți voie să faceți abonamente la reviste, cataloage sau alte publicații, dar un prieten sau un 

membru de familie poate să vă trimită abonamentul. 

LIVRAREA POȘTEI 

• Centrul de detenție livrează corespondența în termen de 24 de ore de când au primit-o, dar poate să dureze mai 

mult dacă trebuie verificată special pentru motive de securitate (de examplu, personalul centrului poate să rețină 

corespondența legală până la 48 de ore ca să verifice dacă este corespondență legală). 

• Dacă corespondența ajunge după ce sunteți eliberat din închisoare, va fi trimisă înapoi la expeditor. 

REGULI PRIVIND BANII PRIN POȘTĂ 

• Dacă primiți bani prin poștă, ofițerul vă va da o chitanță pentru suma primită înainte ca banii să fie depuși în cont.  

• Puteți să trimiteți bani unei persoane care nu e închisoare. Nu se recomandă să se trimită numerar. Contactați șeful 

de schimb dacă vreți să cumpărați un ordin de plată. 

• Fiecare închisoare are reguli în scris privind banii în numerar, cecuri și alte fonduri. Citiți regulile centrului de 

detenție local. Dacă aveți nelămuriri, personalul de la centrul de detenție poate să vă dea explicații. 

PLATA PENTRU EXPEDIERE PRIN POȘTĂ 

• Dacă centrul de detenție consideră că nu aveți bani suficienți să plătiți pentru timbre sau pachete poștale, puteți să 

trimiteți anumită corespondență prin poștă fără plată, inclusiv corespondență legală, corespondență la consulat sau 

tribunale. 

• Puteți să primiți trei sau mai multe plicuri timbrate în fiecare săptămână pentru corespondență personală. Puteți să 

primiți hârtie, creioane și plicuri de la ofițerul unității de cazare. 

• Dacă centrul de detenție consideră că aveți bani suficienți ca să plătiți pentru expedieri prin poștă, atunci nu le mai 

primiți pe gratis. Puteți să cumpărați rechizite de la magazinul centrului de detenție. Citiți regulile locale din 

manualul centrului de detenție referitoare la corespondență. 
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ÎNTREBĂRI CU PRIVIRE LA 

CUSTODIA/ÎNCREDINȚAREA 

COPIILOR 

Ce se întâmplă dacă aflu că persoana cu care am lăsat 

copiii nu mai poate să-i îngrijească? 

Anunțați un ofițer ICE sau luați legătura cu Detention 

Reporting and Information Line (DRIL) la numărul     

1-888-351-4024 sau 9116#. ICE poate să vă dea 

posibilitatea să faceți aranjamente pentru îngrijirea 

copilului sau să reanalizeze hotărârea de a vă reține. 

Puteți să completați un formular de Delegation of 

Parental Authority (Delegarea autorității părintești) care 

poate fi găsit la biblioteca centrului de detenție. 

Cum pot să aflu unde se află copilul (copiii) care au 

fost separați de mine când am fost reținut la graniță? 

Anunțați un ofițer ICE sau luați legătura cu DRIL la 

numărul     1-888-351-4024 sau 9116# sau711 de la un 

aparat TTY. 

Ce se întâmplă dacă aflu că copilul meu a fost luat de 

un serviciu sau program pentru bunăstarea copiilor 

dintr-un anumit stat în timp ce eu sunt în detenție? 

Anunțați un ofițer ICE sau luați legătura cu DRIL. ICE 

poate să vă ofere posibilitatea să să luați legătura cu 

agenția pentru bunăstarea copiilor și să stabilească ce 

opțiuni aveți referitor la aranjamentele pentru îngrijirea 

copilului și/sau cum să participați în procedurile de 

autoritate tutelară. ICE poate, de asemenea, să 

reanalizeze hotărârea de reținere a dvs,. mai ales dacă 

prezentați noi informații cu privire la copil. 

Ce se întâmplă dacă sunt îngrijorată de sigurața 

copilului meu în SUA? 

Puteți să anunțați personalul centrului de detenție că 

vreți să raportați un caz potențial de abuz, neglijare sau 

abandonare a copilului. 

Ce se întâmplă dacă sunt în proceduri de judecată cu 

privire la custodia copiilor mei? 

Proceduri statale pentru bunăstarea copilului: dacă 

procedurile legale implică autoritatea tutelară dintr-un 

stat, ICE vă va da posibilitatea să luați legătura cu 

agenția și/sau cu avocatul autorității tutelare cu privire 

la copilul care se află în grija serviciului de protecție a 
minorilor. Dacă aveți nevoie de ajutor ca să aflați cine 

este lucrătorul de caz vorbiți cu un ofițer ICE sau sunați 

la DRIL. Autoritatea tutelară sau avocatul agenției vă va 

comunica ce puteți să faceți ca să participați la audierile 

în tribunal, ce aranjamente de îngrijire puteți să faceți, 

cum să participați la servicii și ce măsuri trebuie să luați 

ca să înlesniți contactul sau reunificarea cu copilul. 

Trebuie, de asemenea, să-i comunicați ofițerului ICE 

dacă este ceva ce puteți să faceți pentru cazul aflat la 

autoritatea tutelară statală. 

Proceduri în dreptul familiei: Dacă procedurile 

legale sunt între dvs. și o altă persoană (cum ar fi 

celălalt părinte al copilului sau alți membri de 

familie), ICE vă va oferi posibilitatea să luați 

legătura cu avocatul sau reprezentantul dvs. (dacă 

aveți unul), să participați la audierile în tribunal sau 

să participați la alte proceduri în cazul respectiv. 

Ce se întâmplă dacă am întrebări cu privire la 

autoritatea tutelară sau procesul în tribunalul pentru 

minori și familie ? 

Discutați cu avocatul dvs. sau cu lucrătorul de caz. 

Puteți urmări Detained or Deported:What About 

My Children?(Deținută sau deportată: ce se 

întâmplă cu copii mei?).Se găsește pe calculator în 

limba engleză sau spaniolă și conține informații 

pentru agenții din fiecare stat. 

 

RESURSE LEGALE 

PREZENTARE ÎN GRUP PRIVIND 

DREPTURILE LEGALE  

În unele centre de detenție membri din comunitate fac 

prezentări cu privire la legile și procedurile de 

imigrare în SUA. Aceste prezentări sunt disponibile 

pentru toți deținuții din centrele ICE. Centrul va 

anunța când sunt astfel de prezentări. Dacă nu puteți 

să citiți un anunț, cereți informații în limba română. 

Materiale cu subiect legal pot fi găsite la 

calculatoarele bibliotecii în mai multe limbi.   

Dacă sunteți în izolare administrativă sau disciplinară 

și doriți să vedeți prezentarea, centrul va face 

aranjamente ca să participați, dacă: 

• Se pot lua măsurile de siguranță necesare; 

• Prezența nu prezintă un risc de siguranță; și  

• Prezentatorul este de acord cu măsurile luate. 

Aviz: Nu toate centrele au prezentări cu privire la 

drepturile legale, fiindcă nu toate comunitățile le 

oferă. Deținuții ICE pot contacta personalul 

centrului sau să sune la DRIL pentru a afla mai 

multe despre prezentare legală sau video de 

informare Know Your Rights (Cunoașteți-vă 

drepturile). 
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LINIA DIRECTĂ PENTRU ÎNALTUL 

COMISARIAT ONU PENTRU 

REFUGIAȚI (UNCHR)  

UNHCR operează o linie telefonică directă de 

protecție pentru cei care doresc să ceară azil, în zilele 

de luni, miercuri și vineri, între orele 14:00 și 17:00 

EST cu posibilitatea de a avea un translator telefonic.  

Linia directă de protecție este accesibilă și formând 

#566 din incinta centrului de detenție. 

De asemenea, puteți să scrieți la UNHCR: 

UNHCR 

1800 Massachusetts Ave. NW Suite 500 

Washington, D.C. 20036 

BIBLIOTECA JURIDICĂ 

Toți deținuții ICE au dreptul să folosească biblioteca 

centrului de detenție pentru a accesa material juridic 

aprobat și echipament de birou (cum ar fi copiator, 

mașină de scris și calculatoare) pentru a copia și a 

scrie documente legale. Aceste materiale și 

echipamente nu sunt pentru comunicații personale. 

Dacă doriți să scrieți scrisori personale, rugați-l pe 

ofițerul de cazare să vă furnizeze hârtie, creioane și 

plicuri.  

Puteți să faceți copii după documentele legale. În 

unele centre de detenție puteți să faceți copii după 

plângeri, reclamații și scrisori cu privire la condițiile 

din centru, corespondență legală, cereri de vizită la 

doctor, hotărâri disciplinare, formulare pentru nevoi 

speciale, fotografii, articole din ziare sau alte 

documente care sunt relevante pentru cazul de 

imigrare. 

Care sunt orele de operare ale bibliotecii? 

Orele când este deshisă biblioteca sunt postate în 

toate unitățile de cazare. Aveți voie să lucrați cinci (5) 

ore pe săptămână la cazul dvs. 

Ce se întâmplă dacă am nevoie de mai mult timp? 

Puteți să completați o cerere a deținutului (detainee 

request form) și să o înaintați centrului. Explicați de 

ce aveți nevoie de mai mult timp. Centrul vă va oferi 

mai mult timp dacă este posibil. Au prioritate 

persoanele care au termene în tribunal, sau dacă este o 

altă nevoie urgentă sau circumstanțe speciale. 

Cum pot găsi materialele legale de care am nevoie? 

Biblioteca poate să aibă cărți și publicații sau biblioteca 

poate să aibă materiale legale încărcate în calculatorul 

bibliotecii. În bibliotecă sunt, de asemenea, materiale care 

să vă îndrume cum să procedați singur, care vă pot îndruma 

cum să : 

• Efectuați o căutare legală; 

• Pregătiți documente legale; și 

• Cum să folosiți materialele legale aflate în 

calculator. 

Ce trebuie să fac dacă materialele legale de care am 

nevoie nu sunt în biblioteca legală? 

• Completați o cerere a deținutului pe care trebuie să o 

înaintați centrului sau coordonatorului bibliotecii. 

• Dacă cererea dvs. nu este aprobată, veți primi o 

înștiințare în scris. 

Accesul la bibliotecă poate fi respins? 

Toți deținuții ICE, indiferent unde sunt cazați sau clasificați 

au dreptul să aibă acces la bibliotecă în mod regulat. Cu 

toate acestea, dacă sunt probleme de siguranță sau alte 

circumstanțe care justifică limitarea sau interdicția 

accesului la bibliotecă, puteți obține anumite materiale 

legale la cerere 

Ce fac dacă am nevoie de ajutor ca să folosesc biblioteca 

legală? 

Rugați personalul din centru dacă: 

• Aveți nevoie de ajutor ca să găsiți materiale; 

• Aveți nevoie de ajutor ca să accesați programe; 

• Aveți nevoie de ajutor ca să folosiți echipamentul; 

• Nu vorbiți sau citiți în limba engleză; sau 

• Sunteți o persoană cu dizabilități. 
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Puteți, de asemenea, să rugați un alt deținut să vă ajute cu 

cătarea și completarea documentelor legale. Un alt deținut 

poate să vă ajute dacă nu sunt riscuri de siguranță sau alte 

probleme și nu îl plătiți sau nu îi dați deținutului nimic de 

valoare. Solicitați în scris administratorului centrului.  

AVIZ: Centrul de detenție nu va plăti un deținut ca să 

folosească biblioteca legală. 

Dvs. trebuie să luați la cunoștință care sunt regulile 

privind biblioteca legală. Este recomandat să citiți 

manualul centrului de detenție local. Dacă nu respectați 

aceste regului, puteți să fiți sancționat disciplinar și să 

pierdeți privilegiul de a merge la bibliotecă. 

CLASIFICARE ȘI CAZARE 

NIVELE DE CLASIFICARE 

Când sosiți în centrul de detenție, un ofițer va stabili 

nivelul de clasificare și vă va repartiza la o unitate în care 

locuiesc și alți deținuți cu aceeași clasificare. Ofițerul va 

decide nivelul de clasificare în funcție de informațiile din 

dosar, inclusiv: 

• Antecedente penale, acuzări și condamnări; 

• Istoricul de imigrare; 

• Istoricul sancțiunler disciplinare; 

• Nivelul actual de imigrare; și 

• Alte informații pertinente. 

Ce se întâmplă dacă eu cred că nivelul meu de 

clasificare nu este corect? 

Aveți dreptul să faceți recurs (apel) referitor la nivelul de 

clasificare și plasarea într-o anumită unitate de locuit. 

Pentru a obține acest lucru, trebuie să completați o cerere 

de apel conform procedurilor înscrise în manualul 

centrului local. 

Cât de frecvent analizează centrul de detenție nivelul 

de clasificare al deținuților? 

Nivelele de clasificare se analizează în termen de 90 de 

zile după prima clasificare. După aceasta sunt reevaluate 

la fiecare 90 la 120 de zile după evaluarea cea mai 

recentă. Citiți manualul local pentru programul de 

evaluarea a clasificării. Dacă sunteți plasat în izolare, 

nivelul de clasificare va fi evaluat înainte de a vă 

reîntoarce la populația generală 

Poate centrul de detenție să îmi schimbe nivelul de 

clasificare în alte perioade?  

Da, centrul de detenție poate să schimbe nivelul de 

clasificare și plasamentul oricând din motive de siguranță 

sau când nu respectați regulile centrului. 

CAZARE ÎN UNITATEA 

ADMINISTRATIVĂ SPECIALĂ 

Câteodată deținuții sunt plasați în izolare, în unitatea 

administrativă specială (SMU). Această unitate este 

numită deseori ca „segregare” – izolare. În SMU 

locuiți întro celulă individuală, separat de ceilalți 

deținuți. Aici sunteți sub o supraveghere mai strictă 

care se bazează pe nevoia de mai multă siguranță, 

securitate sau alte motive. Dacă sunteți plasat în 

izolare, clasificarea dvs. va fi reanalizată înainte să vă 

întoarceți la populația generală din centru. 

Sunt două feluri de segregare/izolare: 

Izolare administrativă 

Izolarea administrativă nu este o pedeapsă. Sunteți 

plasat în izolare administrativă dacă: 

• Sunteți subiectul unei investigații sau urmează să 

aveți o audiere pentru motive disciplinare; 

• Urmează să fiți transferat sau eliberat în 

următoarele 24 de ore;  

• Aveți nevoie de protecție și nu puteți fi cazat în 

siguranță într-un mediu mai puțin restrictiv (acest 

lucru poate fi cerut de deținut sau de centru); sau 

• Este necesară o supraveghere mai strictă din motive 

medicale și/sau mentale, greva foamei, sau riscul să 

vă sinucideți. 

Izolare disciplinară 

Centrul de detenție poate să pedepsească pe orice 

deținut al cărui comportament nu se conformează 

regulilor centrului, și este necesară plasarea 

temporară în izolare disciplinară. Un deținut 

poate fi plasat în izolare disciplinară numai prin 

ordin dat de Comisia Disciplinară, sau 

echivalentul ei, după o audiere în care s-a ajuns la 

concluzia că deținutul a comis o faptă interzisă. 

Am accesul la servicii dacă sunt în izolare 

administrativă? 

Da. Aveți acces la aceleași servicii ca mai înainte. 

Cu toate acestea, accesul va fi mai limitat, în 

funcție de resurse și condițiile de siguranță. 

Accesul dvs la anumite servicii poate să fie mai 

limitat în anumite cazuri: 

• Dușuri; 

• Zone de recreere; 

• Biblioteca legală; 
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• Prezentări legale făcute de diverse grupuri; 

• Apeluri telefonice generale; 

• Vizite, în general; 

• Îndrumări religioase; și 

• Proprietate privată (inclusiv materiale legale, 

religioase și lectură personală). 

Co toate acestea, veți avea acces la: 

• Scrisori și corespondență; 

• Convorbiri telefonice legale; 

• Vizite de la avocat; și 

• Servicii de asistență medicală. 

Cât timp durează izolarea administrativă? 

Depinde de cazul dvs. Șeful serviciului de securitate 

evaluează toate hotărârile de izolare administrativă 

pentru a decide dacă rămâneți în acel plasament. 

Programul de evaluare este următorul: 

• Evaluarea plasării dvs în 72 de ore de la plasare, 

făcută de un șef al securității; 

• Evaluarea plasării dvs după șapte (7) zile de la 

plasare, făcută de un șef al securității; și 

• Evaluare săptămânală a plasării pentru primele 30 

de zile după a doua evaluare, și la 10 zile după 

aceea. 

Ce se întâmplă dacă eu nu sunt de acord cu 

plasarea mea în izolare administrativă?  

Aveți dreptul să faceți recurs la hotărâre. 

Cum pot să fac recursul? 

După șapte (7) zile consecutive în izolare 

administrativă, aveți dreptul să faceți recurs la oricare 

evaluare, și trebuie să fie făcut în scris și înaintat 

administratorului centrului de detenție. Puteți 

întreba personalul sau un interpret să vă ajute să 

scrieți recursul. După ce ați făcut recursul, 

administratorul va analiza cazul din 30 în 30 de 

zile. 

Dacă sunt plasat în izolare disciplinară beneficiez 

de servicii? 

Da. Aveți acces la aceleași servicii corespondență, 

telefoane legale, vizite de la avocat și îngrijire 

medicală. Cu toate acestea, în funcție de abaterea 

comisă, probleme de securitate și de resursele și 
condițiile de siguranță, accesul dvs la anumite 

servicii poate să fie mai limitat în anumite cazuri: 

• Dușuri; 

• Zone de recreere; 

• Biblioteca legală; 

• Prezentări legale făcute de diverse grupuri; 

• Apeluri telefonice generale; 

• Vizite, în general; 

• Îndrumâri religioase; și 

• Proprietate privată (inclusiv materiale legale, 

religioase și lectură personală). 

Centrul de detenție va evalua plasarea mea în izolare 

disciplinară? 

Cazul dvs va fi evaluat la fiecare șapte (7) zile pentru a 

urmări dacă respectați regulile, dacă beneficiați de 

serviciile corespunzătoare și dacă puteți fi plasat înapoi 

cu populația generală. 

Când un șef de securitate evaluează plasarea dvs. el va 

discuta cu dvs și va lua notițe în scris cu privire la 

interviu. După ce s-a luat o hotărâre privind plasarea 

dvs după evaluare, șeful securității trimite o hotărâre 

scrisă adminstratorului centrului de detenție ca acesta să 

aprobe sau să respingă propunerea. Vi se va da o copie a 

deciziei definitive dacă nu sunt probleme de siguranță 

care să împiedice centrul de detenție să vă dea copia. 

Citiți manualul centrului local pentru mai multe date. 

MESE, ACTIVITĂȚI ȘI SERVICII 

MESE 
Centrul de detenție servește trei (3) mese în fiecare zi. 

Aveți dreptul la o porție la fiecare masă. Mâncarea este 

echilibrată nutritiv, aprobată de un dietetician, servită 

într-un mediu curat și sigur și este servită împreună cu 

șervețele și tacâmuri care trebuiesc date înapoi la 

sfârșitul fiecărei mese. Mesele sunt servite în sala 

centrală de mese, sala de mese din unitatea de cazare sau 

din unitate specială de cazare. 
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Care este meniul? 

Centrul oferă un meniu standard. Meniurile și orele de 

masă sunt afișate la panoul din locul de cazare. 

Consultați manualul centrului local. 

 

Se pune carne de porc în mâncare? 

Majoritatea centrelor nu servesc carne de porc, dar ca să 

fiți siguri, verificați meniul zilnic. 

 

Ce se întâmplă dacă țin regim special? 

Ca să cereți un regim special pe motive religioase, 

informați pe preot sau pe Religious Services 

Coordinator (Coordonatorul Serviciilor Religioase) că 

aveți nevoie de un anumit regim datorită credinței 

religioase. Preotul sau Religious Services Coordinator 

poate să vă întrebe de ce aveți nevoie de un regim 

special și poate să vă ceară să completați și să semnați 

un formular. Această persoană vă va spune ce opțiuni de 

regim religios aveți în centru respectiv. 

 

Dacă aveți nevoie de regim special pe motive medicale, 

cereți personalului medical să vă evalueze cererea. 

Cererea pentru un regim special (pe motive religioase 

sau medicale) trebuie să fie aprobată înainte de a primi 

regimul special disponbil la acel centru de detenție. 

 

IMPORTANT! Dacă aveți nevoie de un regim 

alimentar special trebuie ca dvs. să solicitați aceasta. 

 

Voi primi mâncare diferită dacă sunt pedepsit 

disciplinar? 

Nu. Alimentele sunt furnizate conform programului de 

mese pentru populația generală și în mod obișnuit se 

servește același meniu. 

 

CHIOȘCUL SAU AUTOMATE  
Centrul are un magazin, numit commissary și automate. 

Dacă centrul are astfel de servicii, nu trebuie să cumpărați 

nimic dacă nu vreți. Dacă vreți să faceți cumpărături, 

consultați mai întâi manualul centrului local. 

 

Trebuie să cumpăr articole de îngrijire personală de la 

commissary (chioșc)?  
Nu. Centrul de detenție trebuie să vă ofere articole de 

îngrijire și igienă personală, cum ar fi săpun, șampon, 

tampoane și pastă de dinți. 

 

Ce se întâmplă dacă am cumpărat câteva articole dar am 

fost transferat sau deportat înainte ca ele să fie livrate? 

Centrul nu este obligat să vă trimită articolele sau să vă 

dea banii înapoi dacă sunteți transferat sau deportat. Dar 

centrul poate să vă dea banii înapoi înainte de plecare. 

Consultați manualul centrului local. 

 

RECREERE 
Aveți permisiunea la activități recreere în incintă sau în aer 

liber cel puțin o (1) oră în fiecare zi. Dacă centrul are un 

spațiu pentru activități de recreere în aer liber, vi se va 

permite accesul  cel puțin cel puțin o (1) oră pe zile, cinci 

(5) zile pe săptămână dacă vremea este bună. În unele 

centre vi se vor permite mai multe activități de recreere în 

aer liber. Consultați manualul centrului local pentru 

informații suplimentare. 

 

Ce activități de recreere sunt la dispoziție? 

Centrul de detenție poate să aibă televizoare, filme, jocuri 

și echipament de sală. 

 

Dacă activitățile recreere în aer liber sunt amânate sau nu 

sunt disponibile, pot să am mai mult timp pentru activități 

în incintă? 

Nu. 

Ce se întâmplă dacă centrul de detenție nu are spații de 

recreere în aer liber? 

Dacă centrul nu are spații de recreere în aer liber, puteți să 

cereți să fiți transferat la un alt centru cu spații în aer liber 

după un anumit număr de luni (întrebați ofițerul ICE). 

 

RELIGIA   
Veți avea posibilitatea să practicați 

credința dvs religioasă. Aceste 

posibilități vor fi limitate doar dacă 

practicile sau obiectele religioase 

reprezintă un anumit pericol 

documentat la securitatea sau 

ordinea în centrul de detenție 

sau dacă practicile religioase 

perturbă ordinea în centru. Toate centrele trebuie să 

vă ofere acces rezonabil la servicii religioase și lideri 

religioși. 

Personalul centrului vă va explica cum puteți să contactați 
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pe Preot sau pe Religious Services Coordinator al centrului 

și vă va da informații despre: 

• Servicii de rugăciuni;  

• Regim alimentar special, religios; 

• Adaptări la necesitățile dvs. religioase pentru 

sărbători religioase sau zile sfinte;  

• Vizite de la un reprezentant religios; 

• Văl religios sau alte obiecte religioase permise la 

centru; și 

• Acces la resurse, servicii, educație și consultanță 

religioasă. 

 

Deținuții ICE pot în mod obișnuit: 

• Să ia parte la practicile lor religioase; 

• Să poarte văl și alte articole de îmbrăcăminte 

religioase aprobate; și 

• Să dețină alte bunuri religioase aprobate. 

 

Centrul nu poate să limiteze acestea decât dacă 

reprezintă un anumit pericol la siguranța, securitatea 

sau ordinea în centru. 

IMPORTANT! Trebuie să cereți aprobare pentru 

cărți religioase cu copertă tare. În caz că nu primiți 

aprobarea, toate cărțile religioase trebuie să aibă 

coperte subțiri. 

PROGRAM DE MUNCĂ VOLUNTARĂ 
Dacă centrul are un program de muncă voluntară, 

puteți să vă oferiți să munciți ca voluntar. Deținuții 

ICE nu sunt obligați să muncească și multe centre nu 

permit deținuților ICE să participe în programe de 

muncă. Este responsabilitatea dvs. să vă informați 

despre programul de muncă din manualul centrului 

local și ICE. 

Am să fiu plătit pentru munca mea? 

 

Dacă participați la programul de muncă voluntară în 

cadrul centrului de detenție, veți primi cel puțin 1 dolar 

pe ziua de muncă, nu pentru fiecare sarcină. Veți fi plătit 

la sfârșitul zilei cu excepția cazului când centrul are o 

altă modalitate de plată a deținuților. De exemplu, unele 

centre de detenție plătesc tot ce vi se datorează înainte 

de a fi transferat sau eliberat. Consultați manualul 

centrului local. 

Cât de des am să fiu plătit? 

Majoritatea centrelor plătesc deținuții în fiecare zi. 

Centrul dvs. poate să folosească alt sistem în care 

primiți plata înainte de transfer sau eliberare. 

Câte ore pot să lucrez? 

Nu puteți lucra mai mult de opt (8) ore pe zi sau 40 ore 

pe săptămână. 

Care sunt cerințele pentru programul de lucru? 

Ca să participați în programul de muncă trebuie să: 

• Semnați o declarație pentru programul de muncă 

voluntară; 

• Să completați instructajul de muncă; 

• Să respectați cerințele de vestimentație, îngrijire, 

tunsoare legate de sarcina de lucru: 

• Să respectați programul de lucru care vi s-a dat; și 

• Să executați sarcina de muncă în mod 

corespunzător. 

Pot să fiu concediat de la Voluntary Work Program?  

Da, puteți să fiți dat afară din acest program dacă lipsiți 

fără permisiune sau nu executați sarcina de muncă 

corespunzător. 

Sunt plătit ca să păstrez curățenia în camera mea? 

Nu. Trebuie să păstrați curățenia în locurile pe care le 

folosiți, inclusiv în camera dvs. și în alte locuri de uz 

general comun. Dacă nu păstrați curățenia în locurile în 

care stați veți fi pedepsit. Este de datoria dvs. să 

cunoașteți regulile centrului de detenție pentru 

păstrarea curățeniei și a ordinii în locurile de uz comun 

ale deținuților. 

 

BIBLIOTECA 
Majoritatea centrelor au materiale în bibliotecă similare 

cu cele din bibliotecile școlare sau comunitare. Centrul 

de detenție ia în considerație necesitățile, interesele și 

aptitudinile deținuților în selectarea materialelor. 

 

Am voie să merg la bibliotecă oricând?  

Nu. Consultați manualul centrului de detenție local 

în legătură cu biblioteca. Fiecare bibliotecă a 
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centrului poate să aibă un program pentru folosirea 

și împrumutul materialelor. 

 

Vă rugăm să oferiți posibilitate și altor deținuți să 

citească materialele din bibliotecă. Aveți grijă să păstrați 

îngrijite materialele împrumutate și să le returnați la 

timp. 

PARTICIPAREA LA ÎNFĂȚIȘĂRI LA 

TRIBUNAL (NU IMIGRAȚIE) 
Pot să mă prezint la o înfățișare programată la tribunal 

pentru alt caz (adică fără legătură cu cazul de imigrație)? 

 

Dacă sunteți programat pentru o înfățișare în alt caz (de 

exemplu sunteți implicat într-o procedură penală sau 

custodie a unui copil) întrebați ofițerul ICE cum puteți să 

participați la înfățișare. Dacă aveți programată o înfățișare 

legată de dreptul familiei sau protecția copilului întrebați 

ofițerul ICE cum se poate facilita participarea dvs. Dacă 

ofițerul ICE nu poate să vă escorte la tribunal pentru o 

înfățișare în persoană, se pot face aranjamente pentru 

participarea dvs. prin sistem de conferință video sau prin 

telefon. Puneți la dispoziție o copie a documentației de la 

tribunal (dacă o aveți) ofițerului ICE cât mai curând posibil 

ca să se facă aranjamente pentru participarea dvs. 

CERERI DE CĂSĂTORIE 
Dacă vreți să vă căsătoriți în timp ce vă aflați în centru, dvs. 

(sau avocatul sau reprezentantul legal) trebuie să trimiteți o 

cerere în scris ofițerului de cazare sau ofițerului ICE, care o 

va înainta administratorului sau directorului biroului 

teritorial ICE. 

 

Cererea în scris trebuie să confirme că: 

• Îndepliniți condițiile legale să vă căsătoriți; 

• Sunteți competent mental să vă căsătoriți; și 

• Viitoarea soție va certifica că se vă căsători cu dvs. 

Anexați un document separat (semnat de viitoarea 

soție) în care se scrie că intenționează să se 

căsătorească cu dvs. 

 

Administratorul centrului de detenție trebuie să 

trimită cererea dvs. la directorul biroului teritorial 

ICE pentru aprobare. Dacă nu primiți aprobarea la 

timp, va trebui să amânați sau să anulați planurile de 

căsătorie. Dacă cererea este respinsă, vi se da dvs. și 

reprezentantului legal decizia și motivele, în scris. 

 

VESTIMENTAȚIA ȘI ÎNGRIJIREA 

PERSONALĂ 

UNIFORME 
Veți primi o uniformă (bluză, pantaloni și pantofi) și o 

brățară. În centrele de detenție ale ERO ICE și centrele de 

detenție contractate de aceasta, dar nu în toate închisorile, 

culoarea depinde de nivelul de securitate: 

• Albastră nivel redus de încarcerare;  

• Portocalie nivel mediu de încarcerare; și  

• Roșie nivel înalt de încarcerare. 

Dacă sunteți într-o închisoare, culorile uniformelor și 

regulile legate de uniforme pot fi diferite  

Trebuie să purtați întotdeauna uniforma corespunzătoare 

culorii nivelului dvs. de securitate. 

EXCEPȚIE: În funcție de regulile locale, lucrătorii din 

bucătărie pot purta o culoarea care este diferită față de 

nivelul lor de securitate (ex. uniformă albă, șorț și/sau 

salopetă) atunci când sunt de servici. 
 

 

Există  și alte reguli pentru îmbrăcăminte? 

 
Da. Trebuie să respectați de asemenea următoarele reguli: 

• Îmbrăcămintea nu trebuie să fie ruptă sau murdară; 

• Nu modificați sau folosiți necorespunzător uniforma 

(de exemplu, nu purtați camășa în jurul capului sau 

nu suflecați pantalonii lungi ca să-i faceți scurți); 
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• Nu purtați pălării sau basmale cu excepția cazului în 

care acestea fac parte din uniformă sau au fost 

aprobate de preot din motive religioase; și  

• Nu purtați șlapi de baie în afara incintei unității de 

cazare. 

Alte reguli 
Trebuie să purtați întotdeauna uniforma completă (bluză, 

pantaloni și pantofi) când: 

• Sunteți afară din incinta unității de cazare; 

• Sunteți în sala de mese; 

• În timpul vizitelor medicale (cu excepția faptului 

când vi s-a cerut); 

• Vă prezentați la tribunal; 

• În timpul serviciilor religioase; și 

• Primiți vizitatori. 

Tot în legătură cu îmbrăcămintea 

• Nu vă țineți betelia pantalonilor ca să se vadă chiloții 

sau fundul; 

• Nu țineți mâinile sub betelia pantalonilor chiar dacă e 

frig afară; și  

• Nu vă dezbrăcați să rămâneți numai în chiloți și 

maieu decât dacă sunteți în celulă sau la baie. 

Încălțămintea și îmbrăcămintea corespunzătoare 

• Purtați pantofii tot timpul; 

• Dacă purtați pantofi închiși, purtați șosete dacă aveți; 

• Purtați șlapi la duș; și 

• Purtați îmbrăcăminte adecvată vremii. 

ÎNGRIJIRE PERSONALĂ 
Veți locui într-un dormitor sau o unitate de cazare în comun 

încuiată, împreună cu alte persoane. O bună îngrijire 

personală ajută la menținerea sănătății tuturor. 
 

Când pot să fac duș? 

Verificați programul afișat în unitatea de cazare. Veți afla 

când puteți să faceți dușul zilnic. Trebuie să vă spălați 

regulat și să aveți părul curat. 
 

Ce trebuie să fac dacă am nevoie de șampon sau alte 

articole de igienă personală? 

Veți primi câteva produse de îngrijire personală când 

sosiți, inclusiv șampon și săpun, pastă de dinți și perie 

de dinți, pieptene sau perie și alte produse de igienă 

personală.  
 

Dacă le terminați, cereți de la ofițerul de cazare. Femeile 

pot cere de la ofițerul de cazare produse de îngrijire 

feminină când au nevoie de acestea. 

ÎNGRIJIRE PERSONALĂ 
Îngrijirea proastă și obiceiurile insalubre pot dăuna sănătății 

și siguranței în centrul de detenție. Dacă nu respectați 

regulile de îngrijire personală și îmbrăcăminte, aceasta 

poate provoca conflicte cu alți deținuți din centrul de 

detenție și personalul poate să vă admonesteze și să vă 

sancționeze disciplinar.  

 

Centrul de detenție poate să satisfacă preferințele religioase 

într-o anumită măsură. Trebuie să fiți îngrijit și să purtați 

tot timpul îmbrăcămintea și încălțămintea corespunzătoare. 

Pot să-mi aleg și să port tunsoarea/coafura pe care o 

doresc? 

Da. Puteți purta orice tunsoare/coafură dacă părul este curat 

și nu prezintă riscuri. 

EXCEPȚIE: Dacă lucrați în bucătărie sau lucrați la o 

instalație, părul trebuie să fie curat și acoperit cu un fileu de 

păr. 

Pot să port barbă sau mustață? 

Da, cu excepția cazului când lucrați în bucătărie sau lucrați 

la o instalație. Din motive de siguranță, lucrătorii din 

bucătărie și deținuții care lucrează la o instalație trebuie să 

fie bărbieriți în timp ce muncesc. Când acceptați să lucrați 

în bucătărie sau să lucrați la o instalație, acceptați să 

respectați această regulă. Nu există excepții la această 

regulă. 

 

Pot să mă bărbieresc?  

Da, în majoritatea centrelor vi se dă un aparat de ras de 

unică folosință în fiecare zi. Trebuie să-l dați înapoi după 

ce v-ați bărbierit. Dacă aveți o înfățișare la tribunal, veți 

avea posibilitatea să vă bărbieriți în centrul de detenție 

înainte de a merge la tribunal. 

 

Pot să fiu tuns? 

Da, dacă vreți să vă tundeți trebuie să cereți acest lucru. 

Consultați manualul centrului de detenție local ca să vedeți 

cum puteți să cereți să fiți tuns. 

 

IMPORTANT!  Este datoria dvs. să vă interesați de 

regulile de tuns din centru. Consultați manualul centrului 

local. 

 

 Nu aveți voie să dați aparatul de ras altor deținuți. Aceste 
lucru este pentru sănătatea și siguranța dvs. Folosirea în 
comun a aparatelor de ras poate duce la contaminare cum 
ar fi SIDA și hepatită. Citiți regulile din manualul centrului 
local cu privire la aparatele de ras. 
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SPĂLAREA RUFELOR 
Ca să primiți haine curate trebuie să dați înapoi 

un articol de îmbrăcăminte murdar ca să obțineți 

altul la schimb. Puteți să schimbați articolele de 

îmbrăcăminte, cel puțin conform următorului 

program: 

• Șosete și chiloți – în fiecare zi; 

• Uniforma colorată – de două ori pe 

săptămână; 

• Cearșafuri, fețe de pernă și prosoape – o 

dată pe săptămână; 

• Uniforme albe de bucătărie – în fiecare zi. 

NOTĂ: În anumite centre, puteți să schimbați 

lenjeria mai des. Ca să se asigure că există haine 

curate pentru toată lumea, trebuie să păstrați haine 

în plus. Nu spălați haine, lenjerie de pat, pantofi 

sau alte lucruri în unitate de cazare decât dacă 

există mașini de spălat și uscătoare pe care aveți 

voie să le folosiți. Consultați manualul centrului 

local privind programul de spălare de rufe, 

schimbul de haine și uniformele de muncă 

voluntară. 

UN CENTRU DE DETENȚIE CURAT 

Este important să păstrați centrul de detenție curat 

pentru sănătatea și siguranța dvs.  

Trebuie să-mi fac patul singur? 

Da, trebuie să vă faceți patul în fiecare zi înainte de a 

începe activitățile zilnice sau munca. Trebuie să păstrați 

curat și ordonat locul unde stați și de asemenea trebuie să 

colaborați cu personalul de cazare și cu ceilalți deținuți cu 

care stați în comun ca să păstrați curățenia și ordinea. Nu 

atârnați cearșafuri, pături, prosoape sau alte articole de fire, 

cabluri, lumini, paturi sau de alte obiecte. Urmați regulile 

din manualul centrului de detenție local pentru instrucțiuni 

cum se atârnă prosoapele ude. 

Curățenia generală 

• Dacă vă periați părul deasupra chiuvetei, ștergeți părul 

căzut în chiuvetă; 

• Aruncați gunoiul în coșurile de gunoi nu pe podea; 

• Aruncați la gunoi produsele de igienă folosite; Nu le 

aruncați pe podea sau în closet; și  

• Nu lăsați resturi de mâncare în locul de cazare. Vor 

atrage furnici și alte insecte. 

Unde pot să-mi țin lucrurile personale? 

Trebuie să consultați manualul centrului local privind 

păstrarea obiectelor personale. O persoană din centru vă 

va arăta ce aveți de făcut. Obiecte personale care nu sunt 

păstrate corespunzător pot fi înlăturate. Dacă se întâmplă 

aceasta, este obligația dvs. să cereți de la șef să vi le dea 

înapoi. Nu puneți nimic în locuri nepermise cum ar fi 

ferestre, pervazuri, paturi, fișete sau sub saltea. 

REGULI ȘI PROCEDURI 

NUMĂRAREA EFECTIVULUI 
Numărarea efectivelor de deținuți se va desfășura cel 

puțin de trei (3) ori pe zi la ore care să nu afecteze 

activitățile zilnice. Trebuie să participați la numărarea 

efectivelor și să respectați procedurile de numărare. 

Consultați manualul centrului de detenție local. 

 

Puteți fi pedepsit (și toți din unitatea de cazare vor fi 

încuiați în camerele lor) dacă nu veți fi numărat, dacă nu 

respectați instrucțiunile ori dacă întrerupeți numărarea 

efectivelor. 
 

BUNURI AUTORIZATE ȘI 

CONTRABANDĂ 
Toate bunurile trebuie să fie autorizate, adică vizitatorii 

și deținuții trebuie să obțină permisiunea să aibă oricare 

obiect chiar dacă acesta este acceptat în mod normal în 

centru. 

NOTĂ: Centru poate să vă arunce obiectele, chiar și pe 

acelea care sunt aprobate dacă aveți prea multe, nu le-ați 

folosit cum trebuie sau le-ați dat la schimb fără a avea 

permisiune. 

 

Oricare obiect care nu a fost aprobat în mod concret de 

centru poate fi considerat ca fiind de contrabandă. 

Consultați manualul centrului local privind bunuri 

În timpul numărării efectivelor nu vă deplasați, nu 
vorbiți și nu faceți ceva care să împiedice numărarea. 
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neautorizate și contrabandă.   

Ce este contrabanda? 

Contrabandă este orice obiect care nu este permis în 

centru. Nu aveți voie să posedați nimic care nu este sigur 

sau care intervine în operațiunile normale ale centrului. 

Este responsabilitatea dvs. să cunoașteți regulile cu 

privire la ce este sau nu este permis în centru. Dacă aveți 

obiectele de mai jos sau oricare alt obiect care nu este 

permis în centru puteți fi pedepsit disciplinar. 

Obiectele de contrabandă includ fără a se limita la: 

• Tutun sau produse din tutun; 

• Alcool sau droguri ilegale; 

• Obiecte periculoase, arme de foc și explozivi; 

• Orice care poate deghiza sau schimba înfățișarea 

unui deținut sau poate fi folosit pentru evadare; 

• Orice fel de aparat de fotografiat, video, de 

înregistrare, telefoane mobile sau alte dispozitive 

care pot fi folosite să se fotografieze, înregistreze 

audio sau să filmeze pe deținuți, personalul sau 

bunuri deținute de guvern. 

Bunurile personale, inclusiv îmbrăcămintea și alte 

obiecte personale pot fi de asemenea considerate obiecte 

de contrabandă cu excepția cazului când au fost aprobate 

de administratorul centrului sau le-ați cumpărat de la 

chioșcul sau automatele din centru. 

 

PERCHEZIȚII ȘI OBSERVARE 
ICE percheziționează deținuții ca să păstreze siguranța 

tuturor, să controleze obiectele de contrabandă și să 

păstreze curățenia și caracterul sanitar al centrului de 

detenție. Aceste percheziții nu sunt pentru a vă pedepsi. 

Personalul nu vă va percheziționa sau examina fizic cu 

scopul unic de a determina caracteristici genitale. 

Când voi fi percheziționat? 

Percheziția corporală și a bunurilor se va face în 

următoarele situații: 

• Când sosiți în centrul de detenție; 

• Când există suspiciunea că ascundeți obiecte de 

contrabandă sau o armă; 

• Când intrați în unitatea de cazare; 

• Când părăsiți sala de vizită; și 

•  Din când în când se fac percheziții de rutină 

neanunțate.   

Pot să refuz să fiu percheziționat? 

Nu. Trebuie să permiteți ofițerului sau ofițerilor să vă 

percheziționeze. De asemenea trebuie să urmați 

instrucțiunile lor și să faceți tot ce vi se spune. 

 

Ce se întâmplă dacă refuz să fiu percheziționat? 

Puteți să fiți separat de ceilalți deținuți și ținut în 

izolare. Asta pentru siguranța dvs. și a celorlalți. 

Când sunt percheziționat trebuie să îmi scot 

hainele de pe mine? 

Dacă există un motiv justificat să fiți bănuit că ascundeți 

o armă sau alt obiect de contrabandă, se poate executa o 

percheziție corporală după ce vă dezbrăcați complet.  

Voi fi percheziționat de o persoană de același sex? 

În cazul perchezițiilor corporale complete (când trebuie să 

vă dezbrăcați complet): Veți fi percheziționat de un ofițer 

de același sex. Dacă nu este disponibil un ofițer de același 

sex, centrul va lua măsuri ca percheziția să se efectueze 

într-un spațiu privat în prezența a doi membri din personal 

sau o persoană de același sex cu dvs. care să fie prezentă. 

Are dreptul personalul să mă observe? 

Personalul de sex opus nu are voie să vă urmărească 

când faceți duș, când folosiți closetul sau când vă 

schimbați hainele, cu excepția unor situații critice 

sau când observarea este legată de controale de 

rutină a celulelor sau este considerată normală în 

cadrul funcțiilor oficiale, a examinării medicale sau 

a monitorizării deranjamentelor stomacale. 

Personalul de sex opus trebuie să-și facă prezența 

cunoscută când intră în zona unde este posibil să 

faceți duș, să folosiți closetul sau să vă schimbați 

hainele. 

DISCIPLINA ȘI DREPTURILE DVS. 
Ordinea și disciplina sunt esențiale pentru siguranța și 

bunăstarea deținiților și a personalului centrului. Unele 

probleme pot fi rezolvate neoficial prin consiliere sau 

Dacă nu urmați ordinele puteți fi sancționat disciplinar 



Manualul național pentru deținuți 

 

25 

 

 

discuție, dar altele necesită sancțiuni disciplinare. 

Toate centrele de detenție urmează niște proceduri bine 

stabilite pentru a asigura respectarea drepturilor dvs, 

inclusiv dreptul dvs. de a beneficia de: 

• Un proces echitabil, inclusiv de a avea cazul 

disciplinar procesat în timp util; 

• Servicii de traducere și interpretare, astfel ca să puteți 

înțelege și să comunicați cu alții; 

• Ajutoare sau servicii pentru persoanele cu dizabilități 

astfel ca să existe o comuncare efectivă între dvs. și 

personalul cetrului de detenție dacă aveți probleme cu 

auzul, vederea sau aveți necesități de comunicare. 

• Comunicații cu alte persoane și/sau organizații, cu 

excepția cazului când acele comunicații pun în pericol 

siguranța, securitatea sau ordinea în centrul de detenție. 

Cât timp sunteți reținut de ICE, aveți dreptul să: 

• Fiți protejat de abuz, pedeapsă corporală, folosirea 

nenecesară sau excesivă a forței, vătămare a persoanei, 

îngrijire medicală necorespunzătoare, distrugerea 

bunurilor personale și hărțuire; și 

• Nu fiți discriminat din cauza rasei, religiei, originei 

naționale, culoarea, sexul, orientării sexuale, 

identitatea sexuală, abilități fizice și mentale sau opinii 

politice. 

Aveți, de asemenea, dreptul să înaintați o plângere dacă 

credeți că drepturile dvs. au fost încălcate. Nu puteți fi 

pedepsit pentru că ați făcut o plângere. 

Cum am să cunosc regulile? 

Centrul de detenție trebuie să vă dea informații scrise cu 

privire la regulile, procedurile, programul și cu privire la 

toate subiectele conținute în acest manual. În plus, 

centrul de detenție vă va pune la dispoziție un manual 

local. Centru de detenție este obligat să vă comunice 

informațiile într-o limbă pe care o înțelegeți. Spuneți 

personalului centrului sau unui ofițer ICE ca aveți nevoie 

de ajutor ca să înțelegeți aceste informații.  

Ce se întâmplă dacă încalc regulile? 

Fiecare centru de detenție are regulile sale pe care dvs. și 

ceilalți deținuți trebuie să le respectați. Dacă sunteți 

învinuit că ați încălcat o regulă, personalul centrului va: 

• Rezolva încălcări minore prin discuții neoficiale; 

• Va începe o anchetă în termen de 24 de ore dacă o 

discuție neoficială a fost fără succes;   

• Pentru încălcări minore va anunța Unit Disciplinary 

Committee-Comitetul disciplinar al unității (UDC); și 

• Încălcări grave vor fi trimise spre analiză la 

Institutional Disciplinary Panel (IDP). 

Dacă cazul dvs. a fost trimis la UDC, în 48 de ore de 

la în primirea înștiințării va avea loc o audiere.   

Dacă cazul dvs. a fost trimis la IDP, în 24 de ore de la 

încheierea anchetei va avea loc o audiere.  

Este posibil să fiți plasat temporar în izolare 

administrativă înainte de audiere. Dacă IDP consideră 

că vă faceți vinovat de încălcarea regulilor centrului de 

detenție, este posibil să fiți plasat în izolare disciplinară 

sau pedepsit în alte feluri în funcție de gravitatea 

încălcării. De exemplu, este posibil să vi se impună o 

restricție temporară la activități, la permisiunea de a 

face comenzi la commissary (chioșc) sau restricții la 

alte privilegii. 

Ce este Institutional Disciplinary Plan (Planul disciplinar 

instituțional)? 

IDP este format fie dintr-un singur ofițer care conduce 

audierea disciplinară sau un complet format din trei 

persoane care va lua o hotărâre cu privire la încălcarea 

comisă de dvs. Una din aceste persoane va fi președintele 

completului. Anumite persoane din personalul centrului 

nu au voie să facă parte din IDP, inclusiv: 

• Ofițerul care a raportat încălcarea; 

• Ofițerul care a anchetat încălcarea; și 

• Oricare ofițer sau personal care a fost martor 

sau care a fost implicat direct cu, sau a făcut 

parte din unitatea care a raportat încălcarea. 

Ce face IDP ? 

IDP hotărăște cum să rezolve cazul dvs. Ei urmează 

standardele centrului de detenție care stabilesc ce fel 

de sancțiuni trebuiesc aplicate pentru diferite feluri de 

încălcări. Ei pot să reducă sau să retragă acuzațiile 

dacă se consideră că dvs. nu ați încălcat regulile 

centrului. Dacă nu sunteți de acord cu hotărârea IDP, 

aveți dreptul să faceți recurs. Citiți manualul local al 

centrului de detenție ca să vedeți cum puteți să faceți 

recurs (apel). 

Care sunte drepturile mele la audierea IDP? 

Înainte ca raportul cu incidentul să fie trimis la IDP, centrul 

de detenție trebuie să vă înștiințeze în scris cu privire la 

drepturile pe care le aveți la audierea IDP, inclusiv dreptul 

de: 

• A avea un membru al personalului, ales de dvs., care 

nu este implicat în caz, să vă ajute să pregătiți și să 

vorbească pentru dvs. la audierea IDP;  

• Să prezentați declarații și dovezi, inclusiv martori în 

fața completului IDP; 

• Să nu faceți nicio declarație. Nu sunteți obligat să 

vorbiți dacă nu doriți. Acest lucru nu poate fi folosit 
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împotriva dvs. 

• Puteți să fiți prezent la toate etapele audierii sau să 

renunțați la dreptul de a fi prezent; 

EXCEPȚIE: Veți fi prezent sau nu când IDP se 

întrunește ca să ia o hotărâre în cazul dvs. De 

asemenea, nu vi se va permite să fiți prezent dacă 

prezența dvs. prezintă un pericol pentru ordinea și 

siguranța centrului de detenție, dar puteți participa prin 

telefon sau în scris. 

• Să beneficiați de servicii de traducere și interpretare 

ca să puteți să înțelegeți procedurile și să puteți 

comunica cu ceilalți participanți; 

• Să primiți sprijin sau servicii pe care centrul de 

detenție vi le poate pune la dispoziție pentru a avea 

parte de o comunicare efectivă din cauza auzului sau 

vederii limitate sau alte dizabilități; 

• Să primiți hotărărea IDP și explicațiile cum s-a ajuns 

la această hotărâre, în scris; și  

• Să faceți recurs dacă nu sunteți de acord cu decizia. 

IMPORTANT! Recursul trebuie trimis prin procedura 

oficială pentru deținuți de a face reclamații. 

Poate IDP să amâne audierea?    

Da, dacă aveți motive întemeiate pentru amânarea audierii, 

sau dacă IDP dorește să ancheteze mai departe cazul, se 

poate amâna audierea. Cu toate acestea, dacă sunteți în 

izolare administrativă în așteptarea audierii, amânarea nu 

poate să depășească 72 de ore. 

FOLOSIREA FORȚEI ȘI IMOBILIZĂRI 

Ofițerii vor folosi numai forța necesară ca să poată 

controla pe deținut, să protejeze siguranța deținților, a 

personalului, să prevină distrugerea bunurilor și să 

asigure operarea normală a centrului. Ofițerii pot face us 

de forță dacă toate celelalte mijloace au eșuat. Uzul 

forței sau imobilizarea nu va fi folosită ca pedeapsă. 

SANCȚIUNI PENALE 

În timp ce vă aflați în centru, trebuie să respectați legile 

în vigoare. Dacă încălcați orice lege locală, statală sau 

federală veți fi înștiințat și inculpat de autoritățile locale, 

statale sau federale și judecat în tribunalele locale, 

statale sau federale. Acuzațiile locale, statale sau 

federale pot fi procesate la centru, separat de cazurile 

disciplinare. 

Ce se întâmplă dacă sunt inculpat? 

Veți primi o înștiințare că aveți dreptul la un avocat. 

Dacă nu aveți suficienți bani ca să vă angajați un avocat, 

judecătorul va desemna un avocat din oficiu care să vă 

reprezinte în procedurile penale. Aveți dreptul să 

discutați cu avocatul sau reprezentantul legal și aveți 

dreptul ca avocatul sau reprezentantul legal să apară 

alături de dvs. în fața instanței. 

Ce se întâmplă dacă am deja un caz penal local sau 

statal și doresc să mă apăr sau să urmăresc anularea 

acuzațiilor aduse împotriva mea? 

Dacă sunteți reținut de ICE și doriți să vă prezentați în 

instanța locală sau statală pentru a contesta învinuirea 

pe rol în cazul dvs, tribunalul local sau statal va trebui 

să solicite în scris la ICE ca să vă preia ei și astfel să 

puteți participa la judecarea cazului local sau statal.                                       

AVIZ: Simpla solicitare ca să fiți transferat nu va opri 

sau întârzia măsurile luate de ICE de a vă deporta. 

Solicitarea trebuie să fie adresată ICE, sau, cel puțin, 

autoritatea locală sau statală va trebui să-și manifeste 

intenția de a trimite o cerere în scris, înainte ca ICE să 

considere amânarea sau suspendarea măsurilor de 

deportare. 

INFORMAȚII GENERALE DE 

SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ 

EXERCIȚII DE EVACUARE 

În mod periodic, se vor executa exerciții de evacuare a 

centrului de detenție. Aceste exerciții pot ajuta în cazul 

unei situații reale de urgență cum ar fi, foc, gaze, 

dezastru sau alte pericole. În cele mai multe cazuri, nu 

veți știi dinainte despre exercițiul de alarmă. Exercițiile 

de alarmă nu sunt ca să vă deranjeze sau să vă sperie. 

Pentru siguranța dvs., este bine să cunoașteți procedurile 

de evacuare din clădire în caz de urgență și unde se află 

locurile de evacuare ale unității dvs. (ar trebui să fie o 

schemă de evacuare în unitatea dvs.) 

IMPORTANT! Trebuie să urmați instrucțiunile în 

timpul exercițiului de alarmă sau în cazul unei urgențe 

reale. Dacă nu urmați instrucțiunile date, este posibil să 

fiți sancționat disciplinar 

Folosirea WC-ului 

• Nu stați cu picioarele pe WC. Așezați-vă pe colac și 

trageți apa după folosire; 

• Hârtia igienică folosită trebuie aruncată în WC și 

trageți apa; 

• Nu folosiți apa din WC pentru spălare; și 

• Tampoanele vor fi plasate în coșul de gunoi și nu 

vor fi aruncate în WC. 
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Spălarea mâinlor 

Microbii vă pot îmbolnăvi și se pot 

transmite prin contact cu mâna. 

Spălați-vă cu grijă pe mâini ca să 

preveniți îmbolnăvirea: 

• Lăsați apa să curgă în chiuvetă și 

spălați-vă cu săpun; 

• Spălați fiecare deget și frecați-vă 

mâinile între ele, spălați dosul 

palmei cu apă și săpun, curățați-

vă sub unghii și spălați mâinile 

cel puțin pentru 20 de secunde, 

după care clătiți mâinile și le 

uscați;  

• Este necesar să vă spălați pe 

mâini înainte de a mânca, după 

ce ați fost la WC, după ce ați pus 

mâna pe gunoi, după ce v-ați 

jucat sau ați lucrat afară, sau 

după ce ați fost în contact cu o persoană bolnavă. 

Dușul și igiena personală 

• Se recomandă să faceți duș în mod regulat, folosind 

apă și săpun; 

• Faceți baie numai în cadă, NU în chiuvetă. Nu urinați 

(faceți pipi) sau treabă mare în duș sau în chiuvetă; 

• Folosiți chiuveta numai pentru a vă spăla pe mâini și 

pe față, pentru a vă rade sau pentru spălatul dinților; 

• Nu vă radeți pe cap sau în zona pubică; 

• Nu împrumutați altora aparatul de ras; 

• Nu împărțiți cu alții pieptene, perii de păr, sau alte 

articole de uz personal; 

• Nu faceți piercing la nicio parte a corpului; 

• Folosiți deodorant în fiecare zi; și 

• Nu vă lăsați hainele în baie. 

 

 

Îngrijire dentară 

• Spălați-vă pe dinți după fiecare masă, dacă este posibil, 

și înainte de culcare; 

• Țineți peria la un unghi de 45 de grade între dinți și 

gingie; 

• Mișcați peria în sus și în jos, nu înainte și înapoi, 

periați fiecare dinte timp de 10 secunde înainte de a 

trece la celălalt dinte; 

• Periați dinții din spate și periați ușor limba; 

• Curățați suprafele dinților de sus și de jos; 

• Pentru suprafețele pe care mușcați, frecați peria înainte 

și înapoi; și 

• Dacă este posibil, folosiți în fiecare zi floss (ața) ca să 

vă curățați dinții și gingiile 

Pentru o stare generală bună de sănătate 

• Mâncați trei mese bune pe zi. Mâncați fructe și 

legume. Nu mâncați prea multe dulciuri; 

• Încercați să faceți exerciții cel puțin 30 de minute în 

fiecare zi. Faceți sport, mergeți, alergați pe loc, sau 

faceți flotări. Dacă nu ați făcut mișcare mult timp, 

faceți o ușoară încălzire ca să preveniți accidentările. 

• Încercați să dormiți cel puțin 8-10 ore pe noapte; 

• Când tușiți sau strănutați, acoperiți-vă gura cu 

antebrațul și nu scuipați pe jos. Așa se împrăștie 

microbii care pot îmbolnăvi alte presoane. 

• Fumatul este interzis. Folosiți această ocazie ca să vă 

lăsați de fumat. Este cel mai bun lucru pe care puteți 

să îl faceți pentru sănătatea dvs. 

 

 

 

Cum pot să rămân sănătos în vreme de caniculă? 

Corpul are nevoie de multă apă ca să fie sănătos. Când este 

caniculă afară, transpirați și corpul elimină multă apă.   

Asta poate duce la următoarele: 

• Vă simțiți amețit; 

• Gura și limba sunt lipicioase; 

• Urina este închisă la culoare și urinați mai puțin. 

Beți multă apă în timpul zilei. Dacă vă simțiți însetat, 

însemnă că aveți nevoie de mai multă apă în corp. 

Tatuarea nu este permisă în centru. 
Fumatul este interzis în centrul de detenție 

(atât afară  cât și înauntru). 
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Beți apă când e caniculă chiar dacă nu vă este sete. 

Dacă urina este închisă la culoare însemnă că nu ați 

băut suficientă apă. Dacă faceți sport, beți mai multă 

apă. 

Când este caniculă afară: 

• Purtați haine lejere; 

• Stați la umbră în timpul zilei;  

• Nu stați prea mult la soare; și 

• Dacă începeți să simțiți amețeală, așezați-vă la 

umbră sau mergeți înăuntru. 

Anunțați cadrele medicale dacă: 

Vă simțiți slăbit sau amețit de fiecare dată când vă 

ridicați sau urinați foarte puțin. 

Siguranța patului 

• Nu săriți pe/de pe patul de sus; 

• Dați-vă jos cu grijă din pat. Asigurați-vă că stați 

cu piciorul pe o suprafață stabilă a podelei; 

• Dacă dormiți în patul de jos unde paturile sunt 

suprapuse, atenție la cap, să nu vă loviți; și 

• Dacă ați căzut din pat accidental, anunțați-l pe 

ofițerul de la dormitoare ca să fiți examinat la 

cabinetul medical. 

Fără violențe 

Centrul de detenție nu va permite niciun fel de abuz 

sexual sau fizic. Dacă vă agresează cineva fizic sau 

sexual, anunțați imediat un cadru medical sau pe un ofițer. 

Se vor lua măsuri disciplinare severe împotriva oricărei 

persoane care abuzează fizic sau sexual pe altcineva în 

centrul de detenție. 

Cum să vă înțelegeți cu ceilalți 

Veți împărți spațiul de locuit cu mulți alții. Este 

foarte important să respectați pe toți ceilalți și să 

aveți în vedere diferențele dintre voi. Nu vorbiți 

tare ca să-i deranjeze pe ceilați deținuți în 

activitățile lor. Stați liniștit noapte ca să nu-i 

deranjați pe ceilalți care doresc să doarmă. Evitați 

personele care caută ceartă sau bătaie cu alți 

deținuți. 

INSTRUCTAJ MEDICAL ȘI 

INFORMAȚII DE SĂNĂTATE 

Cabinetul medical al centrului de detenție vă va 

acorda îngrijire medicală dacă aveți nevoie. Cu 

excepția unor cazuri rare, personalul medical NU vă 

va procura articole de comfort sau articole cum ar fi 

pantofi, pături suplimentare, perne suplimentare, 

jachete sau deodorant. De asemenea, personalul 

medical nu poate să vă răspundă la întrebări privind 

situația cu cazul de imigrare sau cât stați în centru. 

Pentru răspunsuri întrebați ofițerul de deportare. 

O PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA 

SERVICIILOR OFERITE 

Cât sunteți deținut, aveți dreptul să primiți îngrijire 

medicală necesară, corespunzătoare și gratuită. Puteți să 

solicitați îngrijire medicală oricând, inclusiv când sunteți 

bolnav sau accidentat, aveți probleme medicale cronice, 

aveți nevoie de tratament medical sau trebuie să luați 

medicamente pentru a păstra sănătatea. 

Istoricul medical și admiterea în centrul de detenție 

Curând după ce ați ajuns în centru vi se vor pune întrebări 

medicale și veți face o radiografie la plămâni pentru a vă 

testa pentru tuberculoză. Acest lucru este important pentru 

toată lumea din centrul de detenție. 

Evaluarea sănătății 

În primele 14 zile de la sosire se va efectua o evaluare 

cuprinzătoare a sănătății dvs. În plus, veți beneficia de 

asistență medicală pentru probleme specifice vârstei și 

sexului, bărbați și femei. 

Îngrijire medicală pentru femei 

Femeile vor beneficia de îngrijire medicală de ginecologie 

și obstetrică corespunzătoare vârstei. Aveți dreptul să 

solicitați un test de sarcină, o examinare a sânilor, testul 

Papanicolau, analize pentru depistarea bolilor venerice, 

mamograme, sfaturi pentru anticoncepționale și sfaturi 
privind familia. Dacă sunteți însărcinată sau ați născut 

recent, vi se oferă acces la îngrijire prenatală și îngrijire 

specializată. 
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Sick Call ( „Sic col”- Cerere să mergeți la cabinetul 

medical) 

Dacă sunteți bolnav, puteți să cereți să mergeți la 

cabinetul medical să vă vadă un cadru medical. Ca să 

obțineți aceasta, trebuie să completați formularul de Sick 

Call (sic col) sau un cadru medical va veni să vă vadă în 

unitatea unde locuiți sau în alte locuri special desemnate. 

Dacă nu știți cum funcționează acest sick call, întrebați 

personalul. 

În 14 zile de la sosirea în centru, vi se va face un control 

dentar de către un dentist sau un cadru medical calificat. 

Dacă aveți dureri la dinți sau inflamație folosiți 

procedura de sick call ca să mergeți la cabinetul medical. 

Veți beneficia de îngrijire dentară de rutină, cum ar fi 

curățirea dinților, numai dacă vă aflați în centrul de 

detenție de mai mult de șase luni. 

Dacă vă simțiți copleșit, aveți de gând să vă faceți un rău 

sau intenționați să vătămați o altă persoană, anunțați 

imediat un cadru medical sau un ofițer, pentru a fi 

consultat imediat. 

SERVICII SUPLIMENTARE 

Dacă este necesar din punct de vedere medical, alte 

servicii pot include medicație, teste de laborator și de 

diagnosticare, radiografii, consiliere și programări regulate 

pentru condiții medicale serioase. 

Plângeri și reclamații medicale 

Dacă aveți vreo întrebare sau probleme cu îngrijirea 

medicală pe care o primiți, vorbiți cu cadrele medicale. 

Trebuie să aveți în vedere că anumite servicii medicale nu 

sunt la dispoziție. Dacă nu sunteți mulțumit cu răspunsul 

primit, puteți să completați un formular de plângere 

(grievance form). Dacă nu găsiți formularul la cabinet, 

cereți unui ofițer sau unui cadru medical să vă dea 

formularul. 

PROGRAMĂRI LA CABINETUL 

MEDICAL 

Asistența medicală gratuită este la dispoziție pentru toții 

deținuții din centrul de detenție 

Puteți obține o programare la cabinet pe două căi, dacă 

nu este o urgență medicală: 

1.) Trebuie să completați un formular pentru a cere o 

programare la cabinetul medical. Depuneți formularul 

în cutia poștală medicală din unitatea dvs. 

Formularele sunt ridicate în fiecare zi și verificate 

pentru a stabili cine trebuie să meargă la cabinet mai 

întâi. În majoritatea cazurilor, puteți fi văzut de un 

cadru medical a doua zi. Dacă vă înscrieți în weekend 

și nu este o urgență medicală, de regulă veți fi 

examinat în lunea următoare. Dacă vă înscrieți după 

orele de lucru și nu puteți să așteptați până în ziua 

următoare și este o urgență medicală, cumunicați 

ofițerului din unitate. El va lua legătura cu personalul 

medical de gardă. 

2.) În alte centre de detenție, în loc să completați 

formularul pentru vizita la doctor, vi se poate comunica 

că trebuie să mergeți într-un anumit loc, la o anumită 

oră, în fiecare zi, ca să vorbiți cu un cadru medical și să 

vă facă o programare la medic pentru o altă zi. 

Centrul de detenție vă va comunica care este procedura 

ca să beneficiați de îngrijire medicală. 

Vorbiți cu ofițerul, cu personalul sau cu orice altă 

persoană care vă poate ajuta. Dacă aveți nevoie de ajutor 

ca să vă înțelegeți cu cadrul medical, cereți un interpret 

sau pe cineva care poate să vă explice pe înțelesul dvs. 

A DOUA OPINIE MEDICALĂ 

Puteți să solicitați o a doua opinie medicală sau opinia 

unui medic din afară, dar trebuie să-l plătiți. Dvs. sau 

avocatul dvs sau reprezentantul legal trebuie să trimită 

cererea scrisă directorului centrului. Centrul de detenție va 

avea în vedere riscurile de siguranță când va lua o hotărâre 

dacă să vă permită să obțineți o a doua opinie medicală. 

Centrul de detenție poată să aibă alte informații cum să 

obțineți îngrijire medicală, cum să faceți recurs sau cum să 

anunțați situații de urgență medicală la centru de detenție. 

MEDICAMENTE 

Nu împărțiți medicamentele cu alte persoane. Încălcarea 

acestei reguli poate duce la sancțiuni disciplinare. Anunțați 

În caz de urgență medicală, veți fi îngrijit imediat. 
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imediat pe un ofițer sau cadru medical dacă aveți efecte 

secundare cum ar fi urticare, eczeme, mâncărimi, probleme 

de respirație sau diaree. Păstrați medicamentele cu dvs. ca 

să preveniți pierderea lor. 

SĂNĂTATEA MENTALĂ ȘI RISCUL DE 

SINUCIDERE 

Dificultăți emoționale 

Este normal să simțiți emoții cum ar fi tristețe, anxietate, 

supărare, furie și frică în acest mediu. Este, de asemenea, 

normal să aveți probleme cu somnul. Încercați să vă 

spuneți tot timpul că nu veți fi în detenție pentru 

totdeauna. Gândiți-vă cum să stați calm, preocupat de alte 

lucruri și cum să rămâneți sănătos. Citiți, vorbiți cu alții, 

jucați-vă, faceți exerciții, mergeți la activități religioase 

sau încercați tehnici de relaxare. Un cadru medical poate 

să vă dea informații cum să gestionați stresul.  

Dacă aveți vreo problemă de sănătate mentală, cum ar fi 

depresia sau prezentați risc de sinucidere veți fi tratat cu 

sensibilitate și veți fi programat la un specialist în probleme 

mentale. Anunțați-l imediat pe ofițerul de cazare din 

unitate dacă aveți depresie, aveți de gând să vă faceți 

rău, cineva a amenințat că-și va face rău sau dacă vreți 

să vorbiți cu cineva. Puteți să comuncați cu ICE prin linia 

de telefon Detention Reporting and Information Line 

(DRIL) la numărul1-888-351-4024 sau 9116#. Veți fi 

trimis la un specialist în domeniul medical. 

FIȘELE MEDICALE 

Aveți dreptul să cereți o copie a fișei medicale. Citiți 

manualul local ca să înțelegeți cum puteți obține o copie 

a fișei medicale în timp ce sunteți în detenție. 

Dacă doriți ca fișa medicală să fie furnizată altcuiva, 

trebuie să faceți o cerere scrisă adresată centrului de 

detenție prin care cereți ca centrul de detenție să dea 

informațiile personale de medicale altei persoane, 

organizații, iar cererea scrisă trebuie să includă următoarele 

informații și trebuie să îndeplinească alte condiții locale: 

• Adresa centrului de detenție care va furniza fișa 

medicală; 

• Numele persoanei sau al instituției care va primi 

informațiile dvs.; 

• Numele complet, A-Number (sau alt număr de 

identificare în centrul de detenție), data de naștere, și 

naționalitatea; 

• Ce informații pot fi furnizate împreună cu data 

tratamentului; și 

• Semnătura dvs. și data. 

După eliberarea informațiilor medicale, autorizarea scrisă 

va fi păstrată în fișa medicală. Pentru a cere o copie a 

fișei medicale după ce sunteți eliberat din centrul de 

detenție ICE, trebuie să completați un formular Freedom 

of Information Act (FOIA) pe care să-l trimiteți la ICE. 

Pentru instrucțiuni cum trebuie scrisă cererea FOIA 

vizitați site-ul to www.ice.gov/foia sau sunați la biroul 

ICE FOIA la numărul 1-866-633-1182. 

Dacă sunteți deținut într-un centru de detenție cu personal 

medical din partea ICE Health Service Corps puteți să aveți 

acces la fișa medicală prin internet. Cereți ajutor și 

instrucțiuni cum să procedați de la personalul medical.  

AVIZ CUM SUNT CULESE 

INFORMAȚIILE DVS. MEDICALE 

PENTRU ASISTENȚA MEDICALĂ 

Care este temeiul legal prin care ICE poate să culeagă 

aceste informații? 

ICE este autorizat să culeagă informații medicale în 

baza legii 8 U.S.C. § 1222 și 1232; și 42 U.S.C. § 

249. Informațiile privind sănătatea medicală, sănătatea 

mentală și fișa dentară sunt păstrate de  ICE la 

Department of Homeland Security/U.S. Immigration 

and Customs Enforcement – 013 Alien Health 

Records System of Records. Consulțați 80 Fed. Reg. 

239 (5 ianuarie, 2015), în conformitate cu Privacy Act 

din1974, cu modificări (5 U.S.C. § 552a). 

De ce se culeg aceste informații? 

ICE se angajează să protejeze și să încurajeze 

sănătatea dvs. Pentru a vă putea oferi îngrijirea 

medicală necesară și corespunzătoare, personalul 

medical din ICE va culege informații despre dvs. și 

despre istoricul medical, inclusiv problemele de 

sănătate, medicamentele pe care le luați și nevoile 

speciale de care aveți nevoie datorită stării sănătății. 

Aceste informații sunt culese în mai multe moduri, 

inclusiv prin formulare pe care le completați sau prin 

discuțiile pe care le aveți cu personalul medical din 

centrul de detenție. 

Cum vor fi folosite aceste informații și cui vor fi 

împărtășite?  

ICE folosește aceste informații pentru a vă oferi o îngrijire 

mai bună cât sunteți deținut într-un centru ICE, și ca să vă 

ofere o îngrijirea medicală necesară și corespunzătoare în 

funcție de nevoile dvs. Informațiile medicale pot fi folosite 

sau împărtășite de către ICE cu respectarea procedurilor 

menționate în DHS/ICE Alien Health Records System of 

Records, 80 Fed. Reg. 239 (5 ianuarie, 2015). De exemplu, 
dacă aveți nevoie de un anumit tratament pe care ICE nu 

poate să îl furnizeze, s-ar putea ca ICE să vă trimită la un 

furnizor de servicii medicale (doctor) din afară și va 

împărtăși aceste informații cu doctorul respectiv ca acesta 

http://www.ice.gov/foia
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să poată să vă trateze corespunzător. Un alt 

exemplu este dacă sunteți transferat la un alt centru 

de detenție sau în custodia unei agenții interne sau 

externe sau sunteți deportat în altă țară, toate 

aceste informații medicale pot fi împărtășite cu 

acel centru de detenție, agenție sau țară ca să se 

poată continua tratamentul medical de care aveți 

nevoie. 

Informațiile dvs. pot fi de asemenea, împărtășite cu 

agențiile federale și statale pentru supravegherea și 

controlul bolilor și care au acreditat centrele de 

detenție ale ICE. Îngrijirea medicală a dvs. este pe 

cheltuiala contribuabililor din Statele Unite. 

Centrul serviciul financiar are nevoie de 

informațiile medicale pentru a plăti personalul 

medical care vă îngrijește. În final, aceste 

informații pot fi împărtășite cu Ministerul de 

Justiție sau cu tribunale în cadrul procedurilor de 

imigrare, civile sau penale. Pentru mai multe informații 

privind împărtășirea sau manipularea informațiilor de 

îngrijire medicală, vă rugăm să consultați DHS/ICE 

Alien Health Records System of Records, 80 Fed. Reg. 

239 (5 ianuarie, 2015). 

Sunt obligat să furnizez aceste informații? 

Furnizarea acestor informații este voluntară. Cu toate 

acestea, dacă alegeți să nu furnizați aceste informații 

solicitate, acest fapt ar putea avea un impact negativ 

asupra îngrijirii medicale fiindcă ICE nu va avea 

informațiile necesare ca să vă acorde asistență medicală. 

AVIZ: Acest aviz este cerut de legea Privacy Act of 1974, 

cu modificările din (5 U.S.C. § 552a) și este valabil numai 

pentru informațiile cu caracter medical culese de personalul 

medical al ICE și care sunt păstrate în fișa medicală de la 

ICE. În cazul în care ați primit îngrijire medicală în centre 

medicale care nu aparțin de ICE, acele informații nu sunt 

protejate conform legii Privacy Act of 1974 dar sunt 

protejate prin alte legi. 

CONȘTIENTIZAREA ABUZULUI 

SEXUAL ȘI  AL AGRESIUNII  

Cât timp vă aflați reținut de ICE, aveți dreptul să fiți 

protejat față de abuz sexual și de agresiune sexuală. ICE și 

centrul de detenție au o politică de zero-toleranță față de 

abuzul și agresiunea sexuală asupra oricărui deținut din 

centrul de detenție. ICE cere ca toate centrele de detenție să 

implementeze un program de prevenire a abuzului și 

agresiunii sexuale(SAAPI), care include proceduri de 

raportare și anchetare al tuturor incidentelor de abuz și 

agresiune sexuală în centrul de detenție, cât și asistență 

medicală și alte servicii pentru victime. 

CENTRUL DE DETENȚIE ESTE UN 

MEDIU DE SIGURANȚĂ 

Cât timp sunteți deținut, nimeni nu are voie să vă forțeze 

să aveți relații sexuale sau să acceptați un comportament 

sexual nedorit. Indiferent de vârstă, constituție, rasă, 

etnie, orientare sexuală sau identitate sexuală, aveți 

dreptul să fiți protejat de avansuri și acte sexuale 

nedorite. Dacă nu vă simțiți în siguranță în centru din 

cauza unor amenințări de abuz sau agresiune sexuală, 

sau dacă sunteți abuzat și agresat sexual, trebuie să 

cereți imediat sprijin. Vi se va oferi imediat protecție 

față de agresor și dacă este cazul, veți fi trimis la un 

doctor pentru un examen medical. Vi se oferă, de 

asemenea, servicii de asistență pentru sănătate mentală 

și servicii oferite în afara centrului pentru victimele 

abuzului sexual. Unele victime vor fi sfătuite să ceară un 

examen medico-legal pentru asalt sexual, care va ajuta 

la urmărirea penală a agresorului. Citiți cu atenție 

secțiunea „Raportarea incidentelor de abuz, agresiune 

sexuală sau de hărțuială sexuală” din acest manual, 

pentru a afla mai multe informații cu privire la modul 

cum trebuie să procedați. 

DEFINIȚII 

Abuzul și agresiunea sexuală de la deținut-la-deținut 

Toate formele de abuz și agresiune sexuală comise de un 

deținut împotriva altui (altor) deținut (ți) sunt interzise și 

sunt pedepsite de lege. Dacă un alt deținut încearcă sau vă 

forțează să aveți un act sexual, vă atinge părțile intime sau 

vă forțează să le atingeți părțile intime, sau folosește 

amenințări sau intimidări ca să încerce sau să vă forțeze să 

aveți contact sexual, sau nu sunteți de acord sau nu ați putut 

să refuzați sau să vă dați consimțământul, se numește abuz 

sexual. 
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Agresiune sau abuz sexual din partea personalului asupra 

unui deținut 

Toate formele de abuz și agresiune sexuală comise de un 

membru al personalului centrului de detenție (inclusiv 

gardieni, cadrele medicale și voluntari) împotriva unui 

deținut sunt interzise și sunt pedepsite de lege. Dacă un 

membru al personalului face sex cu dvs., cu intenție vă 

atinge părțile intime sau vă forțează să le atingeți părțile 

intime, sau folosește amenințări sau intimidări ca să încerce 

sau să vă forțeze să aveți contact sexual, sau se uită la dvs 

când sunteți la baie sau când vă îmbrăcați, se numește abuz 

sexual. 

Exemple de abuz sexual și agresiune: 

• În timp ce discută cu dvs, un membru al personalului 

sau un alt deținut vă atinge sau vă mângăie pe fund; 

• Un membru al personalului sau un alte deținut vă 

prinde de sâni când sunteți în camera frigorifică; 

• Cineva vă amenință că o să vă violeze când dormiți; 

• Cineva vă forțează să faceți sex cu el sau cu o altă 

persoană ca să achitați o datorie; 

• Cineva vă oferă protecție în schimbul sexului; sau 

• Un membru al personalui sau un alt deținut vă oferă 

anumite privilegii în schimbul sexului. 

FAPTE INTERZISE 

Un deținut sau un membru al personalului centrului de 

detenție care încearcă să comită sau comite un abuz sau 

agresiune sexuală va fi pedepsit adminstrativ și este 

posibil să răspundă penal pentru faptele comise. Un 

deținut care comite astfel de fapte, poate fi acuzat 

conform prevederilor din Prohibited Acts conform 

Detainee Disciplinary Policy (DDP) (Acte interzise 

conform Regulamentului de disciplină pentru deținuți): 

• Cod 101: Agresiune sexuală 

• Cod 207: Propuneri sau amenințări cu caracter  

          sexual 

• Cod 404: Folosirea unui limbaj abuziv sau obscen 

• Cod 206: Comiterea de acte sexuale 

• Cod 300: Expunere indecentă 

Relații cu personalul și voluntarii centrului 

Personalul, contractorii, cadrele medicale și voluntarii 

nu au voie să aibă relații sexuale sau contact sexual cu 

deținuții. Sunt înterzise, de asemenea, relații sexuale de 

comun acord. Membrii personalului centrului de 

detenție și voluntarii nu au voie să vă solicite orice fel 

de favoruri sexuale sau să aibă discuții cu dvs. care ar 

putea să ducă la activități sexuale. 

Dacă vreun membru al personalului, un contractor, 

cadru medical sau voluntar vă spune că puteți să 

rămâneți în Statele Unite în schimbul relațiilor sexuale 

sau dacă vă spune că refuzul de a avea relații sexuale vă 

afectează șansele de a rămâne în Statele Unite, acesta vă 

minte și ar trebui să raportați acest lucru. Membrii 

personalului centrului de detenție răspund penal dacă 

încearcă sai aibă sau dacă au relații sexuale de comun 

acord cu deținuții în centrul de detenție. 

IMPORTANT! Relații sexuale de comun acord între 

deținți sunt, de asemenea, interzise. Deși o relație sexuală 

de comun acord între deținuți nu este considerată abuz sau 

agresiune sexuală, este totuși o încălcare a regulilor din 

centrul de detenție și poate duce la sancțiuni 

administrative sau disciplinare. 

CUM SĂ EVITAȚI ABUZUL SEXUAL ȘI 

AGRESIUNEA  

Agresiunea și abuzul sexual nu este niciodată vina 

victimei. Cu toate acestea, sunteți mai bine protejat(ă) 

dacă vă comportați ca o persoană cu multă încredere în 

sine. Mulți dintre agresori își aleg victimele dintre 

persoanele care par că nu vor opune rezistență sau 

despre care cred că sunt slabe din punct de vedere 

emoțional. Nu acceptați cadouri sau favoruri de la alții. 

Multe cadouri sau favoruri sunt urmate de anumite 

pretenții sau limite pe care cel ce vă face cadoul se 

așteaptă să le acceptați. Dacă vă este teamă pentru 

siguranța dvs., raportați imediat unui membru al 

personalului. 

De asemenea: 

• Raportați personalul de sex opus care nu se anunță 

când intră în baie sau în alte locuri; 

• Raportați personalul care vă escortează SINGUR în 

anumite zone izolate ale centrului de detenție; 

• Nu acceptați oferta de a vă proteja, venită de la alt 

deținut; 

• Căutați un membru al personalului din centrul de 

detenție sau un cadru medical în care aveți 

încredere cu care să împărtășiți temerile  și 

preocupările dvs privind această problemă; 

• Nu beți alcool și nu folosiți droguri. Acestea 

slăbesc simțul de protecție și capacitatea de a 

judeca lucid; 

• Fiți clar, explicit, direct și ferm. Să nu vă fie frică să 

spuneți „NU” sau „Oprește acum” („No”, „Stop”) 

• Alegeți-vă cu înțelepciune asociații. Căutați să vă 

împrieteniți cu persoane care sunt implicate în 

activități pozitive, cum ar fi programe educative, 

posibilități de muncă sau grupuri de consiliere. 

Implicați-vă în aceste activități dacă sunt 

disponibile în centru dvs. de detenție; și 

• Bazați-vă pe instinctul dvs. Feriți-vă de situații care 
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vă fac să vă simțiți neconfortabil. Dacă vi se pare că 

nu este corect sau nu vă simțiți în siguranță, părăsiți 

sau cereți ajutor.  

RAPORTAȚI TOATE ABUZURILE ȘI 

AGRESIUNILE SEXUALE 

Dacă vă este teamă că o să fiți abuzat sau agresat 

sexual, sau dacă ați fost victima unei agresiuni sau 

abuz sexual, discutați această problemă imediat cu 

cineva. Numai dacă abuzul este raportat, făptașul poate 

fi tras la răspundere și sancționat disciplinar sau 

pedepsit penal. 

Raportați incidentul cât de curând posibil 

Raportarea imediată a incidentului vă oferă 

posibilitatea să furnizați amănunte care sunt încă 

proaspete în minte. Chiar dacă raportarea are loc 

după câteva zile sau câteva luni, este foarte 

important ca raportul să fie precis și să cuprindă 

toate detaliile cunoscute dvs, cum ar fi: 

• Secvența cronologică a evenimentelor, 

perioada/durata evenimentelor; 

• Ce s-a spus în timpul agresiunii fizice sau rănirii; 

• Dacă s-au folosit arme; 

• Lichide corporale văzute sau simțite; și 

• Alte detalii 

AVIZ: Puteți să raportați verbal sau în scris un incident de 

abuz sexual sau agresiune unui membru al personalului din 

centru, personalul ICE/ERO, la sediul central al DHS sau 

ICE sau unui oficial de la consulatul dvs. Puteți să raportați 

și anonim sau printr-o terță persoană (cum ar fi un avocat, 

rudă sau prieten). Mai jos, sunt menționate câteva 

posibilități de a raporta un abuz sexual sau o agresiune: 

Raportați la centrul de detenție 

Discutați problema cu un membru al pesonalului din 

centrul de detenție în care aveți încredere (de exemplu, 

ofițerul pe unitate, preotul, un șef de palier, ofițerul de 

serviciu, cadru medical, managerul desemnat SAAPI 

Compliance Manager etc.). Manualul local vă poate oferi 

mai multe amănunte pe cine puteți să contactați. 

Depuneți o plângere la centrul de detenție (inclusiv o 

plângere de urgență) 

Deținuții pot depune plângeri cu privire la abuz sexual sau 

agresiune printr-o plângere oficială. Nu este vreo limitare 

în timp pentru depunerea plângerii privind abuzul sexual. 
La pagina 37 din acest manual găsiți informații cu privire la 

modul cum se depune o plângere. Ofițerul din unitate sau 

un șef poate să vă explice care este procedura de urmat. 

Depuneți o plângere scrisă sau o plângere oficială la 

ICE/ERO 

În centrul de detenție sunt căsuțe poștale încuiate pentru 

cereri adresate ICE. Dacă aveți nevoie de ajutor ca să aflați 

unde sunt localizate aceste căsuțe poștale întrebați pe 

ofițerul din unitate. Numai ICE are acces la materialele din 

aceste căsuțe poștale. Puteți să scrieți o scrisoare prin care 

să raportați abuz sexual sau agresiune la ICE ERO Field 

Office Director. Pentru a asigura confidențialitatea, urmați 

procedurile speciale ( consultați secțiunea “Mail” – 

„Corespondența prin poștă”). Centrul de detenție vă poate 

pune la dispoziție informațiile de contact ale biroului local 

ICE. 

Raportare la sediul central DHS sau ICE 

Luați legătura cu ICE Detention Reporting and Information 

Line (DRIL) prin apel gratuit la numărul de telefon 1-888-

351-4024 sau 9116#. 

Puteți contacta DHS Office of Inspector General (OIG) prin 

apel gratuit la numărul de telefon 1-800-323-8603 sau 

518#, sau în scris prin scrisoare trimisă la:  

 DHS Office of Inspector General/Mail Stop 

 0305   Attn: Office of Investigations Hotline                                

 245 Murray Lane, SW  

 Washington, D.C.  20528-0305 

Raportați la consulatul dvs. 

Sunați sau scrieți la consulatul dvs. Centrul de detenția vă 

poate da numărul de telefon al consulatului. 

Raportare printr-un terț 

Rugați o terță parte (o rudă, un prieten, avocat etc.) să 

contacteze ICE sau DHS în numele dvs..  

Raportare anonimă 

Nu trebuie să vă dați numele când raportați un abuz 

sexual sau o agresiune, dar cu cât puteți să dați mai multe 

informații cu atâta va fi mai ușor de anchetat ce s-a 

întâmplat. Personalul este obligat să păstreze secret 

informațiile raportate și nu le vor discuta decât cu 

autoritățile oficiale care trebuie să aibă cunoștință. 

Confidențialitate 

Dacă raportați un abuz sau agresiune sexuală, vă vom 

proteja identitatea și detaliile din raport, și le vom 

împărtăși numai cu cei care au nevoie de acele 

informații ca să ia o hotărâre cu privire la bunăstarea dvs 

și pentru agenții de aplicare a legii ca să ancheteze 

cazul. Persoanele care trebuie să ia la cunoștință includ: 
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• Personalul care ia hotărâri cu privire la îngrijirea 

dvs. 

• Agenții de aplicare a legii; 

• Achetatorii din centrul de detenție; 

• Sexual Assault Nurse Examiner (SANE) sau Sexual 

Assault Forensic Examiner (SAFE) – sora medicală 

sau medicul legist; 

• Serviciile locale pentru victime. 

Dacă credeți că această confidențialitate a fost încălcată 

de către personalul centrului, puteți să raportați acest 

lucru pe aceeași cale cum ați raportat abuzul sexual, 

agresiunea sau răzbunarea. 

Măsuri ca să nu fiți victima răzbunării 

Aceasta înseamnă că nu se poate lua o măsură disciplinară 

împotriva dvs, nu veți fi mutată, scoasă din programele 

centrului sau alte acțiuni negative fiindcă ați raportat. 

Raportarea abuzului sau agresiunii sexuale nu va afecta 

negativ procedurile de imigrare 

În urma abuzului și agresiunii sexuale sunt multe 

provocări fizice și emoționale, dar raportarea crimei este 

un pas important să vă recâștigați încrederea și să 

obțineți dreptate. Dacă cineva se răzbună pentru că ați 

raportat abuzul și agresiunea sexuală, pentru că ați 

participat la o anchetă privind abuzul și agresiunea 

sexuală sau că ați participat la activități sexuale fiindcă 

ați fost forțată, constrânsă sau amenințată, puteți să 

raportați acest lucru la fel ca abuzul sexual. 

ÎNGRIJIRE MEDICALĂ, CONSILIERE 

ȘI SERVICII PENTRU VICTIME 

Centrul de detenție vă va ajuta să obțineți îngrijire 

medicală, consiliere și servicii pentru victime. 

Vi se va oferi imediat protecție față de făptași și vi se oferă 

examinare medicală și evaluare clinică pe gratis. Nu trebuie 

să-l numiți pe deținutul sau persoana care v-a agrasat ca să 

primiți îngrijire medicală, dar informații concrete sunt 

folositoare pentru personalul medicale să vă ajute mai ușor. 

Veți continua să fiți protejată față de agresor, chiar dacă     

l-ați identificat sau nu pe autor sau dacă acceptați să 

depuneți mărturie împotriva lui. 

Păstrați intact orice articol care ar putea să conțină ADN-ul 

(DNA) autorului                

Dacă sunteți o victimă a abuzului sau agresiunii sexuale 

trebuie să aveți grijă să păstrați intact orice care ar putea să 

conțină ADN-ul autorului. 

De asemenea, nu vă periați dinții, nu fumați, nu beți și 

nu mâncați după incident. Dacă v-ați schimbat hainele, 

este important să nu spălați hainele și chiloții pe care le-

ați purtat în timpul agresiunii, aduceți-le cu dvs. la 

examinarea medicală. 

Acordarea de îngrijire medicală     
Imediat după un incident de abuz sau agresiune sexuală, 

este foarte important să primiți îngrijire medicală, indiferent 

dacă vreți să participați sau nu la o anchetă penală. Pentru 

sănătatea și protecția dvs. este foarte important să fiți 

examinată și tratată pentru posibile răniri, chiar dacă unele 

nu sunt vizibile. Aveți dreptul să acceptați sau să 

refuzațiorice parte a evaluării medicale sau a tratamentului. 

Asta include testare pentru SIDA și alte boli venerice (STI) 

cât și tratamente preventive cum ar fi medicamente pentru 

prevenirea bolilor venerice, sarcină (dacă este cazul) și 

protecție față de transmiterea HIV (SIDA). De asemenea, 

aveți dreptul la tratamentul medical necesar. Aveți dreptul 

să aveți o persoană de sprijin pentru victime în timpul 

evaluărilor și tratamentelor medicale ca urmare a 

incidentului de abuz sau agresiune sexuală. Consultați 

secțiunea de mai jos „Sănătatea mentală și servicii pentru 

victime” pentru mai multe informații. 

Examinarea medico-legală în caz de agresiune sexuală 

În afară de îngrijire medicală, unele victime sunt sfătuite 

să obțină o examinare medico-legală pentru agesiune 

sexuală. Această examinare este importantă pentru că 

prezervarea dovezilor este foarte importantă la urmărirea 

penală a autorului. Aveți dreptul să acceptați sau să 

refuzați această examinare. 

Este important să rețineți că dovezi importante pot fi 

pierdute dacă nu sunt culese și analizate la timp. Este 

important să aduceți hainele și chiloții pe care i-ați purtat 

când a avut loc agresiunea. Dacă personalul centrului le 

are, spuneți-i examinatorului.  

Examinarea medico-legală în cazurile de agresiune 

sexuală 

Examinarea medico-legală se va efectua la un spital sau la 

un alt centru medical, de către SANE, SAFE sau un alt 

Nimeni nu poate să se răzbune pe dvs. fiindcă ați 
raportat abuzul sau agresiunea sexuală, că ați participat 
la o anchetă privind abuzul sau agresiunea sexuală sau 
că ați participat la activități sexuale fiind forțată, 
constrânsă sau amenințată.  

Nu faceți duș sau baie, nu folosiți closetul, nu vă 
schimbați hainele, nu vă pieptănați, nu curățați locul 
faptei și nu atingeți nimic care a fost atins de agresor. 
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cadru medical. Personalul medical SANE sau SAFE este 

format din cadre medicale specializate să examineze și să 

trateze persoane care au fost agresate sexual. Această 

examinare este complexă și poate dura de la trei (3) la patru 

(4) ore. 

La început, cadrul medical va scrie istoricul medical. După 

aceea va efectua o examinare amănunțită de la cap la 

picioare, va efectua o examinare detaliată a corpului 

(inclusiv cavitățile). Va colecta probe de sânge, urină, păr și 

alte secreții, va documenta cu fotografii rănile și alte 

vătămări corporale și va colecta îmbrăcămintea. În final, 

examinatorul va discuta despre tratamentul bolilor venerice 

la care este posibil să fi fost expusă victima în timpul 

agresiunii iar pentru victimele femei se va discuta despre 

riscul sarcinii și tratamentele necesare. Centrul de detenție 

sau centrul medical va urmări dacă sunt necesare și alte 

tratamente, consiliere sau servicii pentru victime. 

Sănătatea mentală și serviciile pentru victime 

Aveți dreptul la servicii pentru sănătate mentală și îngrijire 

medicală continuă, corespunzătoare, inclusiv consiliere și 

acces la servicii auxiliare pentru victime. La cererea dvs., 

centru vă va pune în legătură cu o persoană de sprijin 

pentru victime. Persoanele de sprijin pentru victime și 

servicii de intervenție în caz de criză sunt disponibile să vă 

ajute să vă adaptați și să vă pregătiți pentru un proces pe 

termen lung. Astea ar putea să includă anchetă penală, 

examinare medico-legală, reacții emoționale și fizice după 

o agresiune etc. și să fie prezentă în timpul examinării 

medico-legale sau interviuri de investigație. Un specialist 

vă ajuta să vă reveniți și să identificați rețelele de sprijin, să 

vă ajute să rezolvați diverse probleme, să comunice 

centrului de detenție trimiteri suplimentare necesare la 

(psihologi, medic, legale), pentru sprijin suplimentar și 

informații, sprijin cu problemele de imigrare specifice 

cazului și să vă ajute după ce ați fost eliberată din centrul 

de detenție ICE. 

ÎNȚELEGEREA PROCEDURILOR 

PENALE ÎN JUSTIȚIE 

Când raportați un incident de abuz sexual sau agresiune, 

centrul și/sau un agent de aplicare a legii va începe o 

anchetă. Raportarea abuzului sexual sau al agresiunii este 

un pas important. Vă poate ajuta cu colectarea probelor 

(cum s-a discutat mai sus) și a recuperării. Prin raportarea 

incidentului ați făcut un pas înainte spre recuperare și 

simțământul că aveți control asupra vieții. Aveți dreptul să 

aveți cu dvs. o persoană de sprijin pentru victime în timpul 

anchetei penale. Cu toate că nu puteți schimba cu nimic 

ceea ce s-a întâmplat, puteți să cereți dreptate și să preveniți 

ca autorul faptei să comită alte abuzuri sexuale sau 

agresiuni. Raportarea abuzului sexual și a agresiunii nu 

afectează cu nimic cazul de imigrare. 

Scopul invetigației 

Scopul centrului de detenție și/sau al anchetei penale 

este să se stabilească natura și gravitatea incidentului de 

abuz sexual sau agresiune. Ofițerul de aplicare a legii 

sau anchetatorul centrului de detenție va documenta 

totul printr-un raport scris și va da un număr de 

înregistrare a plângerii. 

Interviul (urile) 

Interviul poate să dureze mai multe ore în funcție de 

circumstanțele cazului. Unele întrebări pot părea a fi 

foarte intime și ofițerul sau anchetatorul ar putea să vă 

audieze de mai multe ori. Întrebările repetate sau ample 

nu înseamnă că ofițerul sau anchetatorul nu vă crede; este 

datoria lor să obțină un raport detaliat despre ce s-a 

întâmplat. La cerere puteți avea cu dvs. o persoană de 

sprijin cu în timpul audierilor. 

Raportarea incidentului/doriți să învinuiți agresorul 

S-ar putea să doriți să nu îl învinuiți pe agresor imediat 

după ce centrul a trimis raportul la agenții de aplicare a 

legii. Deși nu este o interzis să raportați incidentul, chiar 

după luni de zile, informarea centrului și începerea 

anchetei cât mai curând posibil va permite aducerea la 

lumină a celor mai puternice dovezi. De asemenea, va 

ajuta centrul de detenție să protejeze pe ceilalți deținuți 

care ar putea fi în pericol de a fi abuzați. Dacă doriți 

aducerea în fața instanței a agresorului, dosarul va fi trimis 

la procuratură. Nu toate cazurile sunt acceptate de 

procuratură, în funcție de probele din dosar și de resurse. 

În plus, sunt anumite circumstanțe în care procurorul va 

continua urmărirea penală numai în baza dovezilor 

prezente în dosar. De exemplu, cazurile care implică 

incidente de abuz sexual sau agresiune pot fi continuate 

de către procuror indiferent de hotărârea dvs. de a 

participa la anchetă. În general, dacă cazul ajunge la 

proces în instanță, vi se va cere să depuneți mărturie. Este 

foarte important să discutați aceste aspecte cu procurorul, 

avocatul  sau persoana de sprijin pentru victime. 

Terminarea anchetei 

Când o anchetă s-a încheiat cazul se va închide ca un caz 

dovedit, nedovedit sau neîntemeiat. Vezi primi o 

înștiințare în scris de la ICE cu rezultatul anchetei și ce 

măsuri s-au luat. 

• Substantiated (dovedit) înseamnă că faptele și 

probele dovedesc că incidentul a avut loc; 

• Unsubstantiated (nedovedit) înseamnă că faptele și 

probele au fost insuficiente pentru a se lua o hotărâre 

dacă incidentul a avut loc sau nu; și 

• Unfounded (neîntemeiat) însemnă că faptele și 

probele dovedesc că incidentul nu a avut loc. 
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Înțelegând reacțiile dvs. 

Faptul că ați căzut victimă afectează sensul dvs de 

siguranță și încredere. Vă simțiți șocată, supărată, și 

anxioasă și este normal să aveți un simțământ de rușine, 

furie, vinovăție, panică, depresie și să vă fie frică timp de 

mai multe luni sau chiar ani după ce ați căzut victimă. Este 

normal să suferiți o varietate de reacții fizice de la luatul 

meselor și dormit până la coșmaruri și retrăirea 

incidentului. Aceste reacții se pot manifesta prin faptul că 

deveniți retrasă. Este foarte comun să vă simțiți fără putere 

și deprimată. Oricare ar fi reacțiile și temerile, este 

important să înțelegeți că nu este vina dvs și că aceste 

reacții sunt normale.  

Aveți la dispoziție ajutor 

Centrul de detenție și ICE vă vor ajuta să obțineți sprijin și 

vă vor oferi resurse în funcție de nevoile dvs. specifice. 

Sprijin emoțional este disponibil la centrul de detenție din 

partea personalului medical pentru sănătate mentală, 

personalul medical în general, și a preotului. 

De asemenea, la cerere, centrul de detenție vă va pune în 

legătură cu serviciile comunitare locale sau persoane de 

sprijin pentru victime (pentru mai multe informații vedeți 

„Sănătate mentală și servicii pentru victime”). 

Abuzul sexual și agresiunea poate să i se întâmple oricui. 

Abuzul sexual și agresiunea nu este despre sex: este 

despre putere și control. Toate plângerile sunt luate în 

serios. Preocuparea noastră principală este siguranța dvs. 

și a celorlalți. Pentru siguranța tuturor, vă recomandăm să 

raportați toate incidentele, amenințările sau agresiunile. 

TRAFICUL UMAN 

Dvs. sau cineva pe care cunoașteți poate să fie victima 

traficului uman dacă sunteți forțată sau constrânsă să vă 

prostituați și/sau pașaportul sau un alt act de identitate v-a 

fost luat și ținut de altcineva și ați fost amenințată dacă 

încercați să părăsiți locul de muncă și/sau vi s-a spus că nu 

puteți părăsi locul de muncă până nu vă achitați „datoria” 

și că trebuie să lucrați pentru ei. Locul de muncă poate să 

fie legal sau ilegal, cum ar fi în fabrici, construcții, 

agricultură, restaurante, cămine, saloane de masaj, 

curățenie, servicii de gunoi sau prostituție. Chiar dacă ați 

intrat în țară ilegal, tot puteți să fiți o victimă a traficului 

uman.  

Dacă credeți că sunteți o victimă a traficului uman, 

cunoașteți pe cineva care poate fi victimă sau cunoașteți 

pe cineva care forțează pe alții să se prostitueze, guvernul 

SUA vrea să vă ajute și să protejeze victimele traficului 

uman și să-i oprească pe traficanți. 

Raportați traficul uman 

Puteți să raportați informații despre traficul uman, 

inclusiv informații despre traficul uman în afara 

centrului de detenție.  

Mai jos sunt câteva modalități de raportare: 

La ICE ERO 

Vorbiți cu un ofițer ICE, sau trimiteți o cerere în scris la 

ICE. Puteți să scrieți cererea pe o foaie albă sau să cereți 

ofițerului din unitate să vă dea o cerere a deținutului. 

Către personalul medical al centrului de detenție 

Vorbiți cu personalul medical din centrul de detenție. 

La sediul central ICE 

Contactați prin linia de telefon direct ICE Detention 

Reporting and Information Line (DRIL), la numărul gratuit 

1-888-351-4024 sau 9116# sau 711 de la un aparat TTY. 

La Homeland Security Investigations Tip Line (Linia 

telefonică directă la Homeland Security Investigation) 

1-866-DHS-2-ICE (1-866-347-2423) sau711 de la un 

aparat TTY. 

La linia directă National Human Trafficking   

National Human Trafficking Hotline (Linia directă pentru 

raportarea traficului uman) este operată de o organizație 

neguvernamentală (ONG) și este finanțată de guvernul 

federal:1-888-373-7888 sau 711 de la un aparat TTY. 

ÎNTREBĂRI, CERERI ȘI PLÂNGERI 

Această secțiune din acest manual vă explică ce trebuie să 

faceți dacă aveți vreo întrebare, o cerere sau o problemă; vă 

explică cum trebuie să completați o plângere; și ce se va 

întâmpla după ce ați depus plângerea. 

ÎNTREBĂRI, CERERI ȘI RECLAMAȚII 

Dacă aveți o întrebare, o cerere, o preocupare, o plângere 

sau dacă doriți mai multe informații cu privire la 

regulamentul centrului de detenție, puteți să întrebați pe un 

membru al personalului din centrul de detenție, să vorbiți 

cu un ofițer ICE, sau să trimiteți direct o cerere la ICE. 

Cum pot să fac o cerere în scris? 

Puteți să scrieți cererea pe o foaie albă sau puteți să 

cereți ofițerului din unitate să vă dea o cerere pentru 

deținuți. 
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Ce este cererea deținutului? 

Este un formular pe care îl completați sau prin care faceți 

o cerere adresată personalului centrului sau de la ICE. 

Dacă aveți nevoie de ajutor ca să completați cererea 

deținutului, puteți să rugați pe un alt deținut să vă ajute, pe 

ofițerul din unitate sau pe orice membru al personalului 

centrului de detenție. 

IMPORTANT! Cererea deținutului este o cerere 

obișnuită, neoficială. Nu este același lucru ca o plângere 

sau reclamație oficială. Dacă vreți să depuneți o plângere 

oficială, trebuie să completați o reclamație. 

Cererea mea rămâne confidențială? 

Da, puteți să puneți cererea într-un plic și să-l sigilați. Numai 

personalul – nu alți deținuți -  îl poate livra imediat. Personalul nu 

va citi sau modifica cererea. 

Cine va citi cererea mea? 

Dvs. hotărâți cui vreți să adresați cererea. Scrieți pe plic 

numele, titlul sau biroul unde vreți să fie trimis plicul. 

Cum pot trimite cererea mea? 

Puneți cererea în cutia încuiată din centrul de detenție. 

Centrul va trimite prin fax sau va înmâna aceste cereri 

ofițerului de la ICE care răspunde de cazul dvs, cel puțin 

de două ori pe săptămână. 

Când va răspunde ICE la cererea mea? 

În mod normal, ICE va răspunde la cererea dvs în trei 

(3) zile lucrătoare. 

CUM PUTEȚI SĂ COMPLETAȚI O 

PLÂNGERE SAU O RECLAMAȚIE 

OFICIALĂ 

Dacă aveți o problemă, încercați întâi să vorbiți cu un 

ofițer sau cu un membru al personalului centrului. El sau 

ea va încerca să vă rezolve problema în mod neoficial. 

Dacă nu vă simțiți confortabil să discutați cu un ofițer sau 

cu un membru al personalului, sau discutând numai, nu 

ați rezolvat problema, aveți dreptul să completați o 

plângere oficială. Unele centre vă permit ca în același 

timp să faceți o plângere oficială și să rezolvați problema 

pe cale neoficială. Verificați care sunt regulile locale și 

consultați manualul centrului de detenție local. 

Pentru a înainta o plângere oficială trebuie să urmați 

aceste etape : 

1) Rugați pe ofițerul din unitate să vă dea un formular 

pentru o plângere oficială; 

2) Completați plângerea oficială și înmânați-o  

ofițerului din unitate; 

3) Puteți păstra plângerea oficială confidențială, 

prin sigilarea plicului primit de la ofițerul din 

unitate;  

4) Plângera oficială va fi trimisă ofițerului 

însărcinat cu plângeri și reclamații (GO); și 

5) GO vă va da un răspuns în scris sau oral în 

termen de cinci (5) zile de la primirea 

plângerii sau a reclamației. 

EXCEPȚIE: La unele centre, dacă plângerea este despre 

o problemă medicală, plângerea va fi transmisă direct la 

cabinetul medical și se va păstra confidențialitatea. 

Consultați manualul centrului de detenție local. 

Dacă nu sunt de acord cu răspunsul, pot să fac recurs la 

hotărârea luată de GO? 

Puteți să faceți un recurs în scris la un comitet de apel, 

numit Grievance Appeal Board (GAB) sau Detainee 

Grievance Committee (DGC). GAB sau DGC se vor 

întruni pentru a analiza plângerea dvs. Niciunul din 

membrii comitetului nu poate să fie un ofițer sau personal 

numit în plângerea dvs., o persoană care a analizat deja 

plângerea sau una care v-a ajutat să scrieți pângerea. 

Cînd se întrunește GAB sau DGC ei vor audia martori, se 

vor uita la dovezi și vor strânge informații cu privire la 

fapte necesare luării unei hotărâri. 

GAB sau DGC vă va ruga să mergeți la întâlnire ca să 

aveți posibiliatea să vă spuneți versiunea; să răspundeți la 

întrebări și să replicați la orice dovezi sau mărturii care 

sunt în conflict cu ce ați declarat dvs. Este posibil ca GAB 

sau DGC să vă permită să comunicați cu ei prin telefon. 

Veți primi o hotărâre în cinci (5) zile după ce au primit 

cererea de apel. Prin hotărâre vi se va explica motivele 

pentru care s-a ajuns la această hotărâre. 

Dacă nu sunt de acord, pot să fac recurs la hotărârea 

luată de GAB sau DGC? 

Dacă ați pierdut apelul la GAB sau DGC, veți avea 

posibilitatea să atacați această decizile la administratorul 

centrului de detenție. Consultați manualul local pentru mai 

multe informații. 

Pot face o plângere pentru altcineva? 

Nu, dar un alt deținut sau un membru al personalului 

centrului de detenție poate să vă ajute să scrieți și să 

depuneți plângerea. 

IMPORTANT! Chiar dacă aveți nevoie să vă ajute 

cineva, trebuie să respectați toate termenele. 
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Voi fi tratat diferit dacă fac o plângere? 

Nu, nu puteți fi hărțuit, pedepsit sau sancționat 

disciplinar numai pentru că ați depus o plângere. Dacă 

credeți că cineva se răzbună pe dvs. fiindcă ați depus o 

plângere, contactați imediat pe GO sau pe 

administratorul centrului de detenție. 

Plângerea va rămâne în dosarul meu? 

Da, o copie a plângerii va rămâne în dosarul de la centrul 

de detenție pentru trei (3) ani. 

Ce se întâmplă dacă am de făcut o plângere de urgență? 

Centrul are procedurile proprii pentru a rezolva plângerile 

de urgență care au efect asupra vieții, sănătății și siguranței. 

Contactați imediat pe GO sau pe administratorul centrului 

dacă aveți de depus o plângere care implică un pericol 

imediat asupra sănătății sau siguranței 

Unde mai pot trimite o plângere? 

Puteți să transmiteți problema dvs la ICE Detention 

Reporting and Information Line (DRIL). DRIL este număr 

gratuit și este deschis de luni până vineri de la ora 8:00 la 

20:00  la numărul 1-888-351-4024, prin rețeaua pro-bono la 

9116#, sau 711 de la un aparat TTY. Operatori pregătiți 

pentru astfel de apeluri sunt la dispoziția publicului sau 

pentru cei aflați în centrele ale ICE. Informații despre DRIL 

sunt în engleză și spaniolă și sunt postate în unitatea unde 

locuiți. Asistență în altă limbă este disponibilă. 

Puteți să sunați pentru: 

• A obține informații despre cazul de imigrare; 

• A obține numerele pentru asistență legală gratuită și 

dacă sunt Legal Rights Group Presentations în centrul 

de detenție; 

• A raporta un incident de abuz sau agresiune sexuală; 

• A raporta probleme grave sau nerezolvate în centrul 

dvs.; 

• A raporta că sunteți victima traficului uman sau că aveți 

informații privind traficul uman care are loc în afara 

centrului; 

• A raporta că aveți o problemă sau o afecțiune serioasă 

mentală. Dacă credeți că această afecțiune mentală vă 

împiedică să vă reprezentați singur sau să participați în 

cazul de imigrare la tribunal, este recomandat să 

înștiințati și pe judecătorul de imigrare; sau 

• A anunța ICE că detenția în centrul de imigrare v-a 

separat de copilul minor care este dependent de dvs. 

Unde pot să raportez abateri ale personalului? 
Dacă credeți că personalul v-a abuzat, sau v-a încălcat 

drepturile civile, puteți să faceți o plângere la DHS prin 

telefon gratuit, prin e-mail sau prin scrisoare. 

Contactați DHS Office of Inspector General (OIG) 

• Sunați la:    1-800-323-8603 

• TTY:   1-844-889-4357 

• Fax:    1-202-254-4297 

• Scrisoare prin poștă:  

DHS Office of Inspector General/Mail Stop 0305   

Attn: Office of Investigations Hotline                                

245 Murray Lane, SW 

Washington, D.C.  20528-0305 

Contactați DHS Office for Civil Rights and Civil 

Liberties (CRCL) 

• E-mail: CRCLCompliance@hq.dhs.gov 

• Scrisoare prin poștă:  

Office for Civil Rights and Civil Liberties 

U.S. Department of Homeland Security 

Compliance Branch, Mail Stop #0190 

2707 Martin Luther King, Jr. Ave., SE 

Washington, DC 20528-0190 

De asemenea puteți să contactați DHS Joint Intake 

Center (JIC) cu privire la abateri legate de 

agresiunea sexuală din partea personalului sau din 

partea altui deținut. 

• Sunați la:   1-877-2INTAKE sau 711 de la TTY  

• Fax:   1-202-344-3390 

• E-mail: Joint.Intake@dhs.gov 

• Scrisoare prin poștă:  

P.O. Box 14475 

1200 Pennsylvania Ave., NW    

Washington, D.C. 20044 

ARHIVA 

În această parte a manualului se explică ce evidențe 

și ce dosare despre dvs sunt păstrate de ICE. 

Ce dosare sunt despre mine? 

ICE păstrează dosarul A-File (dosarul de imigrare), dosarul 

de detenție și fișele medicale. 

Ce este în dosarul A-File (dosarul de imigrare)? 

Dosarul A-File conține un rezumat al tuturor acțiunilor 

legale și poate să includă: 

• Cardurile de identitate; 

• Fotografii; 

• Pașapoarte; 

• Cazierul judiciar; și 

mailto:Joint.Intake@dhs.gov


Manualul național pentru deținuți 

 

39 

 

 

• Istoricul de imigrare și documente aferente. 

Ce este în dosarul de detenție? 

Dosarul de detenție conține: 

• Luarea în primire; 

• Foaia de lucru privind clasificarea; 

• Măsuri disciplinare luate de către centrul de 

detenție; 

• Rapoarte de bună purtare; 

• Chitanțe de primire a banilor și alte bunuri; 

• Cereri scrise, plângeri și alte probleme; 

• Documente guvernamentale ale SUA; și 

• Cazarea în unitatea specială. 

Dacă doriți o copie a documentelor sau a documentelor din 

dosarul A-File, dosarul de detenție sau fișele medicale, 

solicitați ofițerului ICE sau personalului din centrul de 

detenție. Dacă doriți ca o altă persoană să obțină o copie 

după aceste documente, trebuie să depuneți un 

consimțământ scris. 

Cine păstrează aceste documente? 

ICE păstrează dosaul A-File. Centrul de detenție sau ICE 

păstrează documentele de detenție și fișele medicale. 

ELIBERAREA DIN CENTRUL 

DE DETENȚIE  

Dacă sunteți eliberat din custodia ICE, așteptați-vă la 

următoarele înainte să fiți eliberat: 

Obligații legale 

Este recomandat să verificați toate documentele legale și să 

înțelegeți condițiile eliberării și data și locul primei 

înfățișări la tribunal. Puteți să sunați Executive Office for 

Immigration Review- Tribunalul de Imigrare (EOIR) la 

numărul 1-800-898-7180 sau 711 de la un aparat TTY dacă 

nu sunteți sigur când este data următoarei înfățișări la 

tribunal. 

Apeluri telefonice 

Aveți o convorbire gratuită ca să faceți aranjamentele de 

călătorie. 

Ora eliberării și aranjamentele de călătorie 

Veți fi eliberat din detenție la o oră rezonabilă, care include 

seara devreme. Dacă un membru de familie sau un prieten 

nu poate să vă aștepte ca să vă ia de la centrul de detenție, 

vorbiți cu personalul sau un ofițer ICE să aranjeze ca să fiți 

dus până la o autogară, stație de autobuz, gară sau aeroport. 

Bunurile și îmbrăcămintea 

Vi se va înapoia îmbrăcămintea și bunurile cu care ați venit 

la centru. Acestea sunt pe chitanța pe care ați primit-o când 

ați venit în centru. Verificați cu atenție chitanța. Dacă nu ați 

primit toate bunurile, rugați pe un membru al personalului 

să vă dea un formular pentru bunuri lipsă. Dacă 

îmbrăcămintea nu mai este cea potrivită anotimpului sau 

vremii de afară, rugați un membru din centru sau un ofițer 

ICE să vă dea îmbrăcăminte corespunzătoare. 

Medical 

Dacă ați primite îngrijire medicală pe perioada cât ați stat în 

centrul de detenție veți primi documentele medicale 

necesare. Asta include fișa medicală, un rezumat al 

îngrijirii medicale pe care ați primit-o în centru sau 

instrucțiuni și trimiteri pentru control pentru problemele 

medicale. Dacă în perioada cât ați stat în centrul de detenție 

ați primit medicamente, vi se vor da medicamente să le 

aveți cu dvs. 

O listă cu organizații pentru servicii comunitare 

Întrebați pe un membru al personalului de la centrul de 

detenție sau un ofițer ICE dacă au o listă cu organizații care 

oferă servicii comunitare care vă pot ajuta cu probleme 

legale, medicale, de cazare sau alte servicii sociale după 

eliberare. Nu toate centrele de detenție au liste cu 

organizații locale. 

IMPORTANT! Dacă nu primiți informațiile și 

articolele de mai sus, vă rugăm să anunțați un membru 

al personalului sau un ofițer ICE cât de curând posibil, 

dar inainte de a părăsi centrul de detenție. 

POSTĂRI ȘI ANUNȚURI 

Următoarele pagini includ anunțuri și postări ale centrului 

de detenție și este recomandat să luați la cunoștință de ele. 
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NEED HELP?

Complaints filed with OIDO are confidential, 
and case managers will not reveal any 
information about your case without your 
consent. Talking to an OIDO case manager 
or filing a complaint will not affect your 
immigration case or detention status.

OIDO case managers are experienced and 
trained professionals who understand 
immigration detention issues and facilities 
and are eager to help you.

PHYSICAL, MENTAL,  
OR EMOTIONAL ABUSE

INADEQUATE FOOD OR 
MEDICAL TREATMENT

POOR OR UNSAFE  
LIVING CONDITIONS

To file a complaint, ask 
to speak with the OIDO 
case manager in your 

facility. Your family, legal 
representative, or other 

advocate can also file for 
you at dhs.gov/OIDO.

The Office of the Immigration Detention Ombudsman (OIDO) is 
an independent and neutral office—separate from ICE and CBP—
that is committed to humane treatment and safe living conditions 
for all individuals in U.S. immigration custody and detention.

You can report any issues—such as abuse, inadequate food or medical treatment, or poor or unsafe 
living conditions—to the OIDO case manager in your facility.

www.dhs.gov/OIDO
OIDO is an independent office within  
the Department of Homeland Security.



¿NECESITA AYUDA?

Puede reportar cualquier problema, como abuso, alimentación o tratamiento médico inadecuados, 
o condiciones de vida deficientes o inseguras, al administrador de casos de OIDO de su centro.

Las quejas presentadas ante OIDO son 

confidenciales y los administradores de casos no 

revelarán ninguna información sobre su caso sin su 

consentimiento. Hablar con un administrador de 

casos de OIDO o presentar una queja no afectará 

su caso de inmigración o estado de detención.

Los administradores de casos de OIDO son 

profesionales experimentados y capacitados que 

entienden los problemas y los centros de detención 

de inmigrantes y están ansiosos por ayudarlo.

ABUSO FÍSICO, MENTAL 
O EMOCIONAL

ALIMENTACIÓN O 
TRATAMIENTO MÉDICO 

INADECUADOS

CONDICIONES DE 
VIDA DEFICIENTES O 

INSEGURAS

Para presentar una queja, pida 

hablar con el administrador de 

casos de OIDO de su centro. 

Su familia, representante legal 

u otro defensor también puede

presentar una queja en su

nombre en dhs.gov/OIDO.

La Oficina del Defensor de Inmigrantes Detenidos (OIDO) es 
una oficina independiente y neutral—separada de ICE y CBP—
que está comprometida con el trato humano y las condiciones de 
vida seguras para todas las personas bajo custodia y detención de 
inmigración de los EE. UU.

www.dhs.gov/OIDO
OIDO es una oficina independiente dentro del 
Departamento de Seguridad Nacional.

Oficina del Defensor de 
Inmigrantes Detenidos

SPANISH/ESPAÑOL



NEED HELP?
You can report issues about facility conditions or treatment — such as abuse, inadequate 
food or medical treatment, or poor or unsafe living conditions — to the Office of the 
Immigration Detention Ombudsman (OIDO).   

• Ask to speak with the OIDO case manager in your facility
• On a tablet, sign up for an appointment to speak with your case manager under the “OIDO” tab in the

“Requests” section.
• Your family, legal representative, or other advocate can also file for you at www.dhs.gov/OIDO

www.dhs.gov/OIDO

•
•

•

یمكنك أن تقّدم بالغا إلى مكتب محقق شكاوى احتجاز المھاجرین (OIDO) عن أي مشكلة تتعلف بأوضاع المنشأة 
أو العالج – مثل سوء المعاملة، أو عدم كفایة الطعام أو العالج الطبي،  أو الظروف المعیشیة السیئة أو غیر اآلمنة. 

اطلب التحدث مع المسؤول عن حالتك من مكتب محقق شكاوى احتجاز المھاجرین  OIDO في منشأتك 
سّجل، من خالل  على جھاز لوحي  (تابلت) من أجل الحصول على موعد للتحدث مع مدیر الحالة الخاص 

بك ضمن عالمة التبویب "OIDO" في قسم "الطلبات". 
 www.dhs.gov/OIDO یمكن أیًضا لعائلتك أو ممثلك القانوني أو أي محاٍم آخر  تقدیم الطلب نیابة عنك على

您可以向移民拘留申诉专员办公室（英文缩写“OIDO”）举报有关拘留设施条件或待遇
方面的问题，例如虐待、食物或医疗条件不足，或者恶劣或不安全的生活条件。

• 要求与您所在拘留设施的移民拘留申诉专员办公室的个案经理交谈。
• 在平板电脑上，在“请求”部分的“移民拘留申诉专员办公室”选项下登记，与您的个案经理

预约会面。
• 您的家人、法定代表或其他支持者也可以在该网站（www.dhs.gov/OIDO）上为您提交请求。

Vous pouvez signaler des problèmes concernant les conditions ou le traitement de l'établissement, tels que la maltraitance, 
une alimentation ou un traitement médical inadéquat(e), ou des conditions de vie mauvaises ou dangereuses, au bureau du 
médiateur de la détention liée à l'immigration (Office of the Immigration Detention Ombudsman ou OIDO).

• Demandez à parler au responsable des dossiers OIDO de votre établissement
• Sur une tablette, prenez rendez-vous pour parler avec le responsable de votre dossier sous l'onglet « OIDO » dans la section

« Requests (demandes).
• Votre famille, votre représentant légal ou autre peut également déposer un dossier pour vous à www.dhs.gov/OIDO

Ou kapab siyale pwoblèm ki genyen yo konsènan kondisyon oswa tretman nan yon etablisman; tankou abi, yon alimantasyon 
oswa yon tretman medikal ki pa apwopriye, oswa kondisyon vi ki deplorab oswa danjere. Ou ka fè sa nan Biwo Medyatè ki 
Kenbe Imigran yo (Office of the Immigration Detention Ombudsman, OIDO).

• Mande pou w pale ak responsab ki jere ka OIDO nan etablisman w lan
• Sou yon tablèt, enskri pou w pran yon randevou pou w pale ak responsab ka pa w lan anba tab navigasyon ki ekri “OIDO” nan seksyon

“Demann yo” (“Requests”).
• Fanmi w, titè legal ou, oswa yon lòt reprezantan kapab ranpli dosye a pou ou tou nan www.dhs.gov/OIDO

आप आपवासनर् नजरबंदी लोकपाल के कायालयर् (OIDO) स े— अपने सुिवधा-स्थल की ििस्थतयों या व्यवहार के बारे में िरपोटर् कर सकते है ं
— जैसे िक दुव्यवहारर्, अपयाप्तर् भोजन या ििचकत्सा उपचार, या रहने की खराब या असुिरक्षत ििस्थतयाँ।   

• अपने सुिवधा-स्थल में OIDO केस मैनेजर से बात करने के िलए कहें
• अपने केस मैनेजर से बात करने के िलए, टैबलेट पर, " Requests" (अनुरोध) अनुभाग में िदए "OIDO" टैब के तहत एक अपॉइंटमेंट के िलए साइन अप करें।
• आपका िपरवार, कानूनी पर्िितिनध, या कोई अन्य अिधवक्ता भी www.dhs.gov/OIDO पर आपकी ओर से िशकायत दजर् कर सकते हैं

অপবয্বহার, অপযরা্প্ত খাবার অথবা েমিডেকল িটর্টেমন্ট অথবা খারাপ বা অসুরিক্ষত পিরেবেশ 
বসবােসর মেতা েফিসিলিটর অবস্থা বা িচিকৎসার বয্াপাের অিফস অব দয্ ইিমেগর্শন িডেটনশন 
ওমব্ুডসময্ান (OIDO)-এর কােছ অিভেযাগ জানােত পােরন।

• আপনার েফিসিলিটেত OIDO েকস ময্ােনজােরর সােথ কথা বলেত চান বেল জানান
• একিট টয্াবেলেট িগেয়, “অনুেরাধ” িবভােগ, “OIDO” টয্ােবর িনেচ আপনার েকস ময্ােনজােরর সােথ কথা বলেত

অয্াপেয়ন্টেমেন্টর জনয্ সাইন আপ করুন।
• আপনার পিরবার, আইনী পর্িতিনিধ বা অনয্ানয্ অয্াডেভােকটরাও www.dhs.gov/OIDO-েত িগেয় আপনার জনয্ দািখল

করেত পােরন।
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OIDO is an independent office within  
the Department of Homeland Security.



www.dhs.gov/OIDO
OIDO is an independent office within  
the Department of Homeland Security.

Puteți raporta orice problemă – cum ar fi abuz, tratament sau alimentație necorespunzătoare, 
sau condiții de cazare necorespunzătoare și nesigure- la Biroul de mediere în centrele de 
detenție ale imigrației (OIDO).

• Cereți să vorbiți cu managerul de caz de la OIDO din centrul de detenție
• Ca să vorbiți cu managerul de caz, înscrieți-vă pe tabletă la rubrica „OIDO”, în secțiunea „Requests” (Cereri)/
• Familia dvs., reprezentatul legal sau un avocat poate să depună o cerere în numele dvs., online la dhs.gov/OIDO.

Вы можете сообщить о проблемах, связанных с условиями содержания или обращением в 
учреждении, таких как жестокое обращение, неадекватное питание или медицинское 
обслуживание, плохие или небезопасные условия проживания, в Управление омбудсмена по 
вопросам содержания под стражей иммигрантов (OIDO).

• Попросите поговорить с менеджером по делам OIDO в вашем учреждении
• На планшете запишитесь на прием к своему куратору на вкладке "OIDO" в разделе "Запросы".
• Ваша семья, законный представитель или другой защитник также могут подать за вас заявление на сайте

www.dhs.gov/OIDO.

Puede denunciar problemas relacionados con las condiciones del centro o el trato recibido - como por ejemplo, abusos, 
alimentación o tratamiento médico inadecuados, o condiciones de vida deficientes o inseguras - a la Oficina del Defensor 
de Inmigrantes Detenidos (OIDO, por sus siglas en inglés).    

• Pida hablar con el manejador de casos de OIDO en su centro
• En una tableta, solicite una cita para hablar con su manejador de caso bajo la pestaña "OIDO" en la sección "Requests".
• Su familia, representante legal u otro defensor también puede presentar la solicitud por usted en www.dhs.gov/OIDO.

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਜਾਂ ਿਵਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ—ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ, ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ 
ਇਲਾਜ, ਜਾਂ ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸੁਰਿੱਖਅਤ ਸਿਥਤੀਆਂ—ਬਾਰੇ ਆਿਫਸ ਔਫ਼ ਿਦ ਇਮੀਗਰ੍ੇਸ਼ਨ ਿਡਟੈਂਸ਼ਨ 
ਓਮਬਡਸਮੈਨ (OIDO) ਨੂੰ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।   

• ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ OIDO ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ।
• ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਟੈਬਲੇਟ 'ਤੇ, “Requests” ਭਾਗ ਿਵੱਚ “OIDO” ਟੈਬ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਸਾਈਨ-ਅੱਪ ਕਰੋ।
• ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਰਵਾਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ dhs.gov/OIDO 'ਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Você pode reportar problemas com as condições ou o tratamento na instituição – como abuso, 
alimentação ou tratamento médico inadequado, ou condições de vida precárias ou perigosas – 
no Escritório do Mediador nas Detenções da Imigração (OIDO).

• Peça para falar com o gerente de casos do OIDO na sua instituição.
• No tablet, registre-se usando a aba “OIDO”, na seção “Pedidos”, para marcar uma consulta.
• Um familiar, representante legal ou outro defensor também pode registrar uma reclamação por você no

www.dhs.gov/OIDO

İstismar, yetersiz gıda veya tıbbi tedavi veya kötü veya güvenli olmayan yaşam koşulları ile ilgili sorunları, Göçmen Gözaltı 
Merkezi ile İlgili Kamu Denetçisi Ofisi’ne (OIDO) bildirebilirsiniz.   

• Tesisinizde bulunan OIDO vaka yöneticisi ile konuşmayı isteyin
• Bir tablette, "Talepler" bölümündeki "OIDO" sekmesi altında, vaka yöneticinizle konuşmak için bir randevu için kaydolun.
• Aileniz, yasal temsilciniz veya başka bir müdafiniz de sizin için, www.dhs.gov/OIDO adresinden başvuruda bulunabilir

Quý vị có thể báo cáo bất kỳ vấn đề nào về tình trạng và cách đối xử tại cơ sở—như lạm dụng, không đủ thực phẩm hoặc chữa trị 
y tế, hoặc điều kiện sống tệ hoặc không an toàn—đến Văn Phòng Thanh Tra Giam Giữ Người Nhập Cư (Office of the Immigration 
Detention Ombudsman, hay OIDO).   

• Yêu cầu nói chuyện với người quản lý hồ sơ OIDO trong cơ sở của quý vị
• Trên máy tính bảng (tablet), hãy lấy hẹn để nói chuyện với người quản lý hồ sơ của quý vị liệt kê ở trang “OIDO” trong phần

“Requests” (Yêu cầu).
• Gia đình, người đại diện hợp pháp hoặc người biện hộ khác cũng có thể nộp cho quý vị tại dhs.gov/OIDO.
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