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LỜI GIỚI THIỆU 

Quý vị đang bị tạm giam trong một trại giam giữ 
do Văn Phòng Trục Xuất (ERO) và Cục Thực Thi 
Hải Quan và Di Trú Hoa Kỳ (ICE) điều hành hay 
hợp đồng.   

TIẾP CẬN NGÔN NGỮ  

Nếu quý vị không nói hay hiểu tiếng Anh, 
hay không thể đọc hay viết tiếng Anh, quý vị  sẽ được cung 
cấpmột thông dịch viên, miễn phí, cho các vấn đề về y tế và 
ICE hay các vấn đề liên quan đến việc giam giữ. Sự trợ giúp 
này có thể bao gồm một nhân viên biết nói ngôn ngữ của 
quý vị hay một thông dịch viên chuyên nghiệp. Bất cứ văn 
bản nào cung cấp cho quý vị cũng sẽ phải được dịch sang 
ngôn ngữ của quý vị hay được thông dịch viên giải nghĩa 
cho quý vị bằng ngôn ngữ của quý vị. Hãy cho nhân viên tại 
trại của quý vị hay một nhân viên ICE biết nếu quý vị cần 
giúp đỡ để hiểu về quyển cẩm nang này hay bất cứ thông 
tin nào khác. 

HI QUÝ VỊ MỚI ĐẾN TRẠI 

Hầu hết các trại đều tuân theo các bước căn bản giống 
nhau khi một đối tượng tạm giam mới đến trại. Xem Bảng 1 
ở trang tiếp theo về các bước và thủ tục giấy tờ.  

Quý vị có thể sẽ ở tại trại cho đến khi:  

• Quý vị được cho phép đóng tiền bảo lãnh tại ngoại hay
được thả.

• Hồ sơ di trú của quý vị đã được quyết định;

• Quý vị vị đã có lệnh trục xuất ra khỏi quốc gia; hay

• Quý vị được chuyển sang một trại khác.

Quý vị có trách nhiệm đọc quyển cẩm nang này để biết về: 

• Trách nhiệm và quyền của quý vị với tư cách là đối
tượng tạm giam.

• Các chương trình và dịch vụ hiện có cho quý vị;

• Quy tắc quý vị phải tuân theo;

• Thủ tục cho các tình huống thông thường; và

• Cách báo cáo các vấn đề và nộp hồ sơ khiếu nại.

Quyển cẩm nang này chỉ cung cấp tóm lược thông tin quan 
trọng và không bao gồm mọi quyền và các yêu cầu  liên 
quan đến thời gian quý vị lưu lại tại trại. 

Quý vị cũng sẽ nhận được một quyển cẩm nang khác từ trại 
của quý vị giải thích quy tắc nội bộ của trại. Điều quan trọng 
là quý vị phải hiểu và tuân theo các quy tắc trong cẩm nang 

của cả hai. Nếu quý vị làm mất quyển cẩm nang này, quý vị 
có quyền được có một quyển khác  . Các bản sao cũng có sẵn 
để tham khảo tại thư viện luật pháp và trong đơn vị cư trú, 
hay quý vị có thể yêu cầu từ đội ngũ nhân viên trại. 

Nếu quý vị cần sự giúp đỡ để hiểu về quyển cẩm nang này, 
hãy nói với  nhân viên tại trại của quý vị hay một nhân viên 
của ICE. 

Nếu quý vị không đọc, viết, nói, hay hiểu được tiếng Anh, 
quý vị có quyền nhận được các thông tin quan trọng với 
ngôn ngữ hay hình thức quý vị hiểu được hay có một người 
nào đó giải thích bằng ngôn ngữ của quý vị. Nói với nhân 
viên nếu quý vị cần sự giúp đỡ. 

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN CỦA 
QUÝ VỊ

Mặc dù chính sách của ICE là đối xử với tất cả đối tượng tạm 
giam bằng phẩm giá và sự tôn trọng và giữ trại an toàn, an 
ninh, và sạch sẽ, nhưng quý vị cũng có những trách nhiệm và 
quyền. 

TRÁCH NHIỆM CỦA QUÝ VỊ 

Một trong những trách nhiệm chínhcủa quý vị là học  và tuân 
theo tất cả các quy tắc, quy định và chỉ dẫn của trại, nếu quý 
vị không tuân theo quy tắc của trại, quý vị có thể bị kỷ luật.   

Quý vị cũng phải đồng thời tôn trọng đội ngũ nhân viên, các 
đối tượng tạm giam khác, và tất cả tài sản và giữ cho bản 
thân và khu vực xung quanh sạch sẽ. 

Quý vị cũng có trách nhiệm cho việc: 

• Hợp tác với đội ngũ nhân viên.

• Sử dụng chức danh của thành viên đội ngũ nhân viên,
chẳng hạn như: ông, bà, cô, bác sĩ, nhân viên, và họ của họ.

• Lịch sự với các đối tượng tạm giam khác; và

• Tuân theo thời khóa biểu tắm rửa và giặt giũ.

QUYỀN CỦA QUÝ VỊ 

Quý vị có quyền duy trì đời sống cá nhân, vệ sinh, và 
chăm sóc sức khỏe. 

Trong thời gian bị giam giữ tại trại, quý vị có quyền có các 
bữa ăn dinh dưỡng cân bằng, quần áo sạch sẽ, và cơ hội 
thường xuyên tắm rửa và giặt giũ (và được cung cấp các vật 
liệu để làm việc này). Quý vị có quyền sinh sống trong một 
khu vực không khí luân chuyển phù hợp và ấm áp và được 
tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần và y tế nếu 
cần.  
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  BẢN MỤC LỤC 1. CÁC BƯỚC LÀM THỦ TỤC VỚI ĐỐI TƯỢNG TẠM GIAM 

BƯỚC CÁ NHÂN THỦ TỤC 

1 Nhân viên 
tiếp nhận 

Lấy quần áo, tiền bạc, và tài sản của quý vị để giữ an toàn và đưa cho quý vị một biên nhận chi tiết 

cho tất cả mọi món. Tiến hành khám xét cá nhân như một phần của thủ tục nhằm giúp bảo đảm 

quý vị và các đối tượng tạm giam khác sống và  lao động trong một môi trường trật tự và an toàn. 

2 Đối tượng 
tạm giam 

Điều quan trọng là quý vị phải giữ giấy biên nhận chi tiết tài sản của mình. Quý vị sẽ nhận lại  được 

tài sản của quý vị khi được thả ra. 

3 Nhân viên 
tiếp nhận 

Làm một danh sách tất cả các giấy tờ lý lịch và pháp lý của quý vị (ví dụ như; sổ thông hành, giấy     
khai sanh), sau đó đưa cho một nhân viên của ICE để bỏ chúng vào trong hồ sơ di trú chính thức, gọi 

là A-File ( Hồ sơ ngoại kiều). 

4 Đối tượng 
tạm giam 

Các văn kiện cá nhân của quý vị sẽ được trả lại khi hồ sơ của quý vị đã được giải quyết.a 

5 Đối tượng 
tạm giam 

Quý vị sẽ nhận được một A-Number (Số Ngoại Kiều) nhằm sử dụng để nhận dạng quý vị trong thời 
gian lưu lại tại trại. Quý vị cần chia sẻ A-Number của mình với gia đình và luật sư của quý vị để họ có 
thể tìm thấy quý vị trong Hệ Thống Định Vị Đối Tượng Tạm Giam Trực Tuyến. 

6 Nhân viên 
tiếp nhận 

Cho quý vị biết những gì quý vị có thể và không thể giữ  tại trại. Quyết định của nhân viên được 

dựa trên các lo ngại an ninh và an toàn. 

7 
Đối tượng 
tạm giam 

Tùy theo chính sách của mỗi trại cụ thể, quý vị có thể được giữ một số những món tâm linh, chẳng 
hạn như dây chuyền hình tượng hay khăn choàng đầu theo tín ngưỡng, nhẫn cưới đơn giản, hình 
ảnh, sách báo cá nhân và tín ngưỡng bìa mềm, văn kiện pháp lý và giấy tờ (kể cả biên nhận tài sản), 

và các món nhỏ khác (được trình bày trong cẩm nang nội bộ của trại). 

8 Nhân viên 
tiếp nhận 

Cung cấp cho quý vị  bộ khăn trải giường chẳng hạn như tấm trải giường, bao gối, và chăn (mền) 

9 Đối tượng 
tạm giam 

Kiểm tra thủ tục và chính sách của trại cho việc phân phối và thay đối chăn gối trải giường, nhưng 

có lẽ quý vị sẽ phải thay chúng thông thường mỗi tuần một lần. 

10 Nhân viên 
tiếp nhận 

Đưa cho quý vị các vật dụng chăm sóc cá nhân đã được phê duyệt chẳng hạn như xà bông, bàn chải 
đánh răng, lược, v.v. Quý vị có thể hỏi nhân viên phụ trách nơi cư ngụ cung cấp thêm các vật dụng 

chăm sóc cá nhân khi cần. 

10 Đối tượng 
tạm giam 

Quý vị có thể tắm rửa và nhận quần áo sạch  thích hợp với khí hậu tại trại.b 

11 Nhân viên 
tiếp nhận 

Quyết định mức phân loại của quý vị và chỉ định quý vị vào một đơn vị cư trú với những  đối tượng 

tạm giam khác có cùng mức phân loại. 

12 Nhân viên y tế Hỏi quý vị về sức khỏe tâm thần và thể xác và thuốc men. 

13 Đối tượng 
tạm giam 

Nói cho nhân viên y tế của quý vị về bất cứ vấn đề sức khỏe, khuyết tật hay nhu cầu đáp ứng khuyết 

tật, các lo ngại cần sự chú tâm tức thời, hay bất cứ thuốc men quý vị đang sử dụng hay cần. 

14 Nhân viên y tế Một chuyên gia chăm sóc sức khỏe  đã được phê chuẩn  sẽ làm một cuộc kiểm tra sức khỏe toàn diện 

trong vòng 14 ngày sau khi quý vị nhập trại.c 

a   Nếu bản sao của các văn kiện này được cần đến cho phiên tòa của quý vị, quý vị nên hỏi nhân viên ICE trước.  

     b  Để biết thêm chi tiết về đề tài này, xem cẩm nang trại nội bộ của quý vị và các mức phân loại. 

     c  Thông tin y tế đươc giữ an toàn và bảo mật. Nếu quý vị cần bản sao của các văn bản này, quý vị nên hỏi bác sĩ, nhân viên ICE,  

   hay đội ngũ nhân viên trại của mình cho các mẫu đơn phù hợp. 
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Nếu quý vị là người khuyết tật , quý vị có quyền yêu cầu 
các đáp ứng dựa trên khuyết tật của quý vị.  

Nếu quý vị là một người khuyết tật, chẳng hạn như có giới 
hạn khả năng di chuyển, nói, thở, nhìn, nghe, hay chăm 
sóc cho bản thân mình, quý vị có quyền yêu cầu và nhận 
những đáp ứng phù hợp nhằm cung cấp một cơ hội bình 
đẳng để tiếp cận, tham dự, hay hưởng lợi từ các chương 
trình, các hoạt động, và dịch vụ của trại sẵn có cho các đối 
tượng tạm giam khác. Quý vị cũng có quyền được cung 
cấp các trợ giúp hay dịch vụ giúp quý vị giao tiếp, nhìn, 
hay nghe.  Trại bị bắt buộc phải giao tiếp với quý vị theo 
cách quý vị hiểu, tìm hiểu các loại đáp ứng quý vị cần và 
đưa ra sự xem xét hàng đầu theo sở thích của quý vị. Trại 
phải thông báo cho quý vị về tiến trình thực hiện yêu cầu 
đáp ứng khuyết tật cũng như thủ tục khiếu nại, và trại 
phải làm cho quý vị có thể tiếp cận được các tiến trình đó.  

Nếu quý vị muốn nộp một đơn than phiền hay một khiếu 
nại chính thức về tiện nghi dành cho người khuyết tật tại 
trại, quý vị cần tuân theo các quy định liệt kê trong trang 
37 của quyển cẩm nang này.   

Quý vị cũng có quyền:  

• Có các cơ hội công bằng và hợp lý thực hành đức tin 
của quý vị bị hạn chế (tức là như giới hạn hay từ chối) 
chỉ bởi vì các lo ngại về an toàn, an ninh, và hoạt động 
trật tự của trại. Nếu một thực hành tín ngưỡng phải bị 
giới hạn hay từ chối, quý vị có quyền yêu cầu một 
phương pháp thay thế để thực hành niềm tin tôn giáo 
chân thành mà không gây ra các lo ngại liên quan đến 
an toàn, an ninh và trật tự.    

• Nộp một khiếu nại về tình trạng sinh sống với trại hay 
Bộ Nội An (DHS).  

• Không bị kỳ thị cho bất cứ lý do gì, bao gồm chủng tộc, 
tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, giới tính, khuynh hướng 
tình dục, nhận dạng giới tính, khuyết tật thể chất, 
khuyết tật tâm thần, hay niềm tin chính trị;  

• Không bị bỏ bê hay lạm dụng;  

• Báo cáo bất cứ vụ hành hung nào, kể cả việc tấn công 
hay lạm dụng tình dục, đến nhân viên trại hay DHS, và  

• Tiếp cận các nguồn thông tin thư viện luật và trợ giúp 
pháp lý. Xem cẩm nang nội bộ trại cho thông tin về  
các chương trình hỗ trợ pháp lý và các buổi thuyết 
trình, quy tắc, thủ tục và giờ làm việc của họ. 

HỒ SƠ DI TRÚ CỦA QUÝ VỊ  

Quý vị có quyền mướn một luật sư hay người đại diện 
pháp lý mà quý vị chọn lựa, không phí tổn cho chính phủ 
Hoa Kỳ. Trách nhiệm của quý vị là mướn một luật sư. 
Người đó sẽ phải ký tên vào mẫu G-28 để thông báo cho 

trại, ICE, và DHS rằng họ sẽ đại diện quý vị. 

Tùy theo hồ sơ của quý vị, quý vị có thể có quyền cho một 

phiên tòa trước một thẩm phán di trú. Quý vị hay luật sư 

hay người đại diện pháp lý có trách nhiệm trình bày hồ sơ 

của quý vị đến thẩm phán di trú.   

Nếu luật pháp cho phép, chính phủ Hoa Kỳ có thể quyết 
định tình trạng di trú của quý vị sử dụng các thủ tục thay 
thế khác mà không dính líu đến một thẩm phán di trú. Quý 
vị cũng có thể được phép đóng thế chân tại ngoại cho đến 
ngày ra tòa theo lịch trình của quý vị. Nếuđược, quý vị có 
trách nhiệm đóng tiền thế chântại ngoại 

Quý vị có quyền xin hình thức giảm nhẹ  trục xuất dựa 
trên các cơ sở pháp lý khác nhau nếu quý vị tin rằng mình 
đủ điều kiện. 

Chúng có thể bao gồm hủy bỏ trục xuất, điều chỉnh tình 
trạng di trú, tị nạn, hoãn trục xuất, hay giảm nhẹ theo Công 
Ước Chống Tra Tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt 
tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người. 

Chẳng hạn như, quý vị có quyền xin tị nạn để lưu lại Hoa Kỳ 
nếu quý vị bị (hay sợ rằng quý vị sẽ bị) ngược đãi trên quê 
hương của quý vị hay một quốc gia mà quý vị cư ngụ trước 
đây vì chủng tộc, tín ngưỡng, quốc tịch, quan điểm chính trị 
của quý vị hay thành viên trong một nhóm xã hội cụ thể.    

Quý vị có quyền rời khỏi Hoa Kỳ tự nguyện trước khi ra 
tòa, nếu đủ điều kiện theo luật định.  

Đây được gọi là  tự nguyện xuất cảnh. Nếu yêu cầu của quý 
vị được chấp thuận, quý vị có thể mất quyền trình bày hồ 
sơ của mình tại phiên tòa. Nếu quý vị muốn ra đi tự 
nguyện, quý vị cần thông báo cho một nhân viên ICE hay 
một thẩm phán di trú.  

Nếu quý vị có thắc mắc về thủ tục trục xuất, hãy nói chuyện 
với nhân viên ICE của quý vị. Quý vị cũng có thể gọi cho bất 
cứ luật sư hay đại diện pháp lý nào có trong danh sách các 
văn phòng cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí do ICE cung 
cấp cho quý vị. Thêm vào đó, thư viện luật của trại có thể 
có những tài liệu giải thích thông tin này.    

Nếu quý vị tin rằng mình đủ điều kiện cho một hình 
thức giảm nhẹ  di trú, quý vị nên cố gắng nóí chuyện 
với luật sư hay đại diện pháp lý. Cũng có thể có những 
giới hạn về thời gian cho việc nộp đơn xin giảm 
nhẹnhư thế, vì thế quý vị phải chắc chắn điền và nộp 
các đơn cần thiết đúng thời gian nếu không quý vị sẽ 
bỏ lỡ cơ hội cơ hội yêu cầu của quý vị được cứu xét. 
Trách nhiệm của quý vị là sửa soạn và nộp các mẫu 
đơn thích hợp cho yêu cầu giảm nhẹ. 
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LIÊN LẠC VỚI GIA ĐÌNH, BẠN BÈ, 
VÀ ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  

Phần này của cẩm nang  giải thích cách liên lạc với những 
người khác bên ngoài trại, bao gồm các cuộc gọi điện thoại, 
khách đến thăm, và thư từ. 

QUAN TRỌNG!  Trong khi quý vị bị giam giữ, các thành viên 
gia đình, đại diện pháp lý của quý vị, và những người khác 
ngoài công chúng có lẽ đang cố gắng tìm quý vị. Họ có thể 
tìm thấy quý vị qua Hệ Thống Định Vị Đối Tượng Tạm Giam 
Trực Tuyến, tại www.ice.gov/locator. Cách tốt nhất để tìm 
thấy các cá nhân trong Hệ Thống Định Vị Đối Tượng Tạm 
Giam Trực Tuyến là sử dụng A-Number (Số Ngoại Kiều) và 
quốc gia nơi sanh ra của đối tượng tạm giam.  

GỌI ĐIỆN THOẠI   

Khi mới nhập trại, quý vị sẽ được cấp quyền sử dụng điện 
thoại. Sau này, quý vị có thể gọi điện thoại từ đơn vị cư trú 
của mình. Tất cả mọi cuộc gọi có thể bị giám sát, ngoại trừ 
các cuộc nói chuyện với luật sư, đại diện pháp lý, hay tòa án. 
Nên nhớ rằng, đặc quyền gọi điện thoại của quý vị có thể bị 
mất hay bị giới hạn nếu quý vị không tuân theo quy tắc trại, 
lạm dụng thiết bị điện thoại, hay thực hiện các cuộc gọi cho 
các hành vi bất hợp pháp.  

Trách nhiệm của quý vị là 
biết quy tắc cho việc sử 
dụng điện thoại. Quý vị có 
quyền yêu cầu sử dụng hệ 
thống điện thoại của ICE. 
Nếu yêu cầu sử dụng điện 
thoại của quý vị bị từ chối, 
nói với bất cứ nhân viên ICE 
nào rằng quý vị muốn làm 
một yêu cầu bằng văn bản để sử dụng hệ thống điện thoại. 
Xem Bảng Mục Lục 2 trang 11 cho thêm thông tin về việc sử 
dụng điện thoại trong thời gian cư trú tại trại.  

Liên lạc với bất cứ số điện thoại nào trên Hoa Kỳ sử dụng 
máy TeleTYpe (TTY).  

• Sử dụng máy TTY của trung tâm, đầu tiên bấm số  711. 
Việc này sẽ kết nối quý vị với Dịch Vụ Chuyển Tiếp Viễn 
Thông (TRS).  

• Một khi quý vị đã được kết nối với một nhân viên tổng 
đài TRS, đưa cho nhân viên tổng đài TRS số điện thoại 
mà quý vị muốn gọi.  

• Nhân viên tổng đài TRS sau đó sẽ kết nối quý vị  với số 
đó.  

• Nếu quý vị có bất cứ vấn đề nào hay có câu hỏi về cách 
sử dụng máy TTY, vui lòng hỏi đội ngũ nhân viên của 
trại để được hỗ trợ. 

MÁY TÍNH BẢNG  

Trại của quý vị có thể có các máy tính bảng điện tử cho phép 
quý vị liên lạc với bạn bè, gia đình, và luật sư. Máy tính bảng 
có một số nội dung miễn phí và thông tin hữu ích chẳng hạn 
như bản sao của cẩm nang này, các niêm yết của trại, và các 
nguồn pháp lý và tín ngưỡng. Những nội dung khác cũng có 
sẵn để mướn hay mua, kể cả giải trí như phim và âm nhạc. 
Vài trại đã khởi động các chức năng bổ xung chẳng hạn như 
liên lạc với đội ngũ y tế hay ICE. Tham khảo với cẩm nang nội 
bộ của trại hay hỏi một thành viên đội ngũ nhân viên cho các 
chi tiết.   

SỬ DỤNG MÁY TÍNH BẢNG LÀ MỘT ĐẶC ÂN, KHÔNG PHẢI 
LÀ QUYỀN, và sự sẵn sàng để dùng có thể bị giới hạn trong 
các thời gian sử dụng cao. Việc sử dụng máy tính bảng có thể 
bị giám sát và đừng kỳ vọng về quyền riêng tư. Bất cứ sự lạm 
dụng nào với máy tính bảng hay hành vi khác của đối tượng 
tạm giam đưa đến các biện pháp trừng phạt kỷ luật có thể 
bao gồm việc mất đi đặc ân dùng máy tính bảng.  

THĂM VIẾNG  

Quý vị có thể có khách thăm. Khách phải tuân theo thủ tục và 
chính sách thăm viếng của trại. Quý vị có trách nhiệm bảo 
đảm khách của quý vị hiểu về các quy tắc thăm viếng. Quý vị 

sẽ tìm thấy các quy  định và chính sách trong cẩm 
nang nội bộ trại.  

Tất cả khách phải mặc quần áo phù hợp và cư xử một 
cách có trật tự. Nếu quý vị hay khách của quý vị gây 
rối, họ sẽ phải rời đi và trại có thể giới hạn các buổi 
viếng thăm của quý vị trong tương lai. Khách và bất 
cứ những gì họ mang theo đến trại có thể sẽ bị khám. 
Họ cũng có thể được yêu cầu bỏ tài sản của họ trong 
một tủ đựng đồ có khóa hay trong xe của họ. Khách 
của quý vị có thể mang vài thứ cho quý vị, nhưng một 
nhân viên phải kiểm soát trước và phê duyệt chúng. 

Nói với khách của quý vị đừng mang  nhiều hàng hóa hay các 
món khác với họ. Bất cứ những gì quý vị nhận từ khách mà 
không được sự phê duyệt của nhân viên có thể sẽ bị tịch thu 
và giữ lại như là hàng cấm. Quý vị cũng có thể là đối tượng bị 
phạt hình sự và hành chánh cho việc sở hữu hàng cấm. Cho 
thông tin về khách viếng thăm, xem bản Mục Lục 3.   

THƯ TỪ  

Quý vị có thể gửi và nhận thư, trừ khi nó đe dọa sự an toàn, 
an ninh, hay trật tự của trại. Đọc các quy tắc về  thư từ 
trong cẩm nang này và cẩm nang nội bộ trại của  quý vị. 
Quý vị có trách nhiệm phải hiểu và tuân theo các quy tắc về 
thư từ, và giải thích các quy luật này với bất cứ ai viết thư 
cho mình. Nếu có lý do để tin rằng quý vị không tuân theo 
quy tắc thư từ, đặc ân đó của quý vị có thể bị giới hạn. Để 
biết thêm thông tin liên hệ thư từ, xem Bản Mục Lục 4.    

http://www.ice.gov/locator
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BẢN MỤC LỤC 2. THÔNG TIN VỀ SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI 

GỌI ĐIỆN THOẠI ĐẾN:a ĐƯỢC 
PHÉP ? 

MIỄN PHÍ?                               GHI CHÚ 

Quần chúng (bạn bè, gia đình, doanh nghiệp) được tùy Xem quy tắc nội bộ của trại 

Tìm một luật sư hay đại diện pháp lý  

(kể cả luật sư không về di trú)b    

được được Một thời gian hạn chế 20 phút có thể được áp dụng cho 
các cuộc gọi nhằm cho phép  việc sử dụng điện thoại  
được công bằng. 

Luật sư hay đại diện pháp lý  

(kể cả luật sư không về di trú)c 

được tùy Một thời gian hạn chế 20 phút có thể được áp dụng  cho 
các cuộc gọi  nhằm cho phép  việc sử dụng điện thoại  
được công bằng. 

Tình trạng khẩn cấp (thí dụ, cái chết trong 

gia đình hay bệnh tật)d 
được được Để làm một cú điện thoại khẩn cấp, yêu cầu một nhân viên 

đơn vị cư ngụ, giám thị, hay nhân viên ICE giúp đỡ. 

Các bên liên quan đến phúc lợi của trẻ em 
tiểu bang 

được tùy Hỏi đội ngũ nhân viên trại, Nhân Viên Trục Xuất của quý vị, 
hay gọi cho Đường Dây Thông Tin và Báo Cáo Giam Giữ 
(DRIL) nếu quý vị cần sự giúp đỡ để thu thập thông tin liên 
lạc với cán sự xã hội hay luật sư phụ trách hồ sơ phúc lợi 
của con quý vị.  

Văn phòng lãnh sự quốc gia của quý vị tại 
Hoa Kỳ 

được được Tòa lãnh sự có thể giúp quý vị tìm một luật sư, liên lạc gia 
đình quý vị, hay thăm viếng quý vị tại trại. 

Văn phòng tổng thanh tra DHS được được 1-800-323-8603 hay 1-844-889-4357  từ máy TTY 

Đường Dây Thông Tin và Báo cáo Giam Giữ 
(DRIL)  

được được 1-888-351-4024 hay 9116# hay 711  từ máy TTY 

Văn phòng trách nhiệm nghề nghiệp ICE được được 1-877-2INTAKE (1-877-246-8253) hay 711  từ máy TTY 

Trung tâm tiếp nhận chung  (JIC) được được 1-877-2INTAKE (1-877-246-8253) hay 711  từ máy TTY 

Tòa án được được  

Hội đồng Phúc thẩm di trú và Tòa án di trú 
được được  

Luật sư miễn phí hay các nhóm trợ giúp 
pháp lý 

được được 
Như được nhìn nhận bởi Văn Phòng Tái Xét Di Trú 

b 

Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc 
được được  

Văn phòng chính phủ được được Gọi để lấy giấy tờ cho hồ sơ di trú của quý vị 

    
    a Nếu quý vị gặp khó khăn khi gọi điện thoại, hệ thống không hoạt động đúng cách, hay nó không cho phép gọi miễn phí đến các số 
     điện thoại được liệt kê, hỏi nhân viên đơn vị cư ngụ ICE để được giúp đỡ. 
   b Để tìm một luật sư hay đại diện pháp lý và các tổ chức cung cấp các dịch vụ miễn phí trong khu vực của quý vị, tìm trong danh sách 
      liên lạc các dịch vụ miễn phí ở đơn vị cư ngụ của quý vị. Một nhân viên ICE có thể lấy danh sách này cho quý vị, nó được cập nhật 
      một năm bốn lần. 
   c Quý vị phải liệt kê số điện thoại của luật sư, đại diện pháp lý của quý vị vào trong Mẫu Các Số Điện Thoại Đã Được Phê Chuẩn để 
     bảo đảm các cuộc gọi sẽ không bị giám sát.  
   d Các cuộc gọi thường xuyên đến luật sư của quý vị thường không được xem là các cuộc gọi khẩn cấp. 
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BẢNG MỤC LỤC 3. THÔNG TIN VỀ KHÁCH THĂM VIẾNG a

GIA ĐÌNH VÀ BẠN BÈ 

CÁC NGÀY ĐƯỢC THĂM THỜI GIAN QUY ĐỊNH CHÚ Ý 

Thứ Bẩy, Chủ Nhật, và các 

ngày lễ 

30 phút hay thêm thời gian, 
nếu yêu cầu, cho  các khách 
đến từ xa, 

Trẻ em dưới 18 tuổi có thể đến thăm nếu chúng có 
người lớn đi cùng trông nom chúng. Kiểm tra cẩm 
nang nội bộ trại để xem có được phép thăm viếng 
tiếp xúc với trẻ vị thành niên hay không. 

GẶP GỠ LUẬT SƯ HAY TRỢ LÝ PHÁP LÝ 

Thứ Hai đến thứ Sáu 8 tiếng một ngày (tối thiểu) Quý vị có thể yêu cầu gặp luật sư hay đại diện 
pháp lý của quý vị trong giờ ăn. Nhân viên trại sẽ 
cung cấp một đĩa thức ăn hay gói thức ăn trong 
thời gian gặp gỡ. 

Thứ Bẩy, Chủ Nhật, và các 

ngày lễ 

4 tiếng một ngày (tối thiểu) Nếu quý vị muốn hủy bỏ buổi gặp gỡ, quý vị phải 
làm chuyện đó. Quý vị không thể yêu cầu một 
nhân viên hay một đối tượng tạm giam khác hủy 
bỏ cho quý vị. 

        a  Kiểm tra quy luật nội bộ của trại về giờ giấc thăm viếng và thông tin cụ thể khác.
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BẢN MỤC LỤC 4. THÔNG TIN VỀ THƯ TỪ
THƯ TỪ PHÁP LÝ VÀ THƯ ĐẶC BIỆT ĐẾN TỪ 

• Luật sư tư, đại diện pháp lý, và luật sư chính phủ

• Thẩm phán, tòa án, tòa đại sứ, và lãnh sự

• Tổng thống Hoa Kỳ, phó tổng thống, hay thành viên Quốc Hội

• Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ, DHS (bao gồm ICE, Văn Phòng Tổng Thanh tra DHS, Văn Phòng Dân Quyền và Tự Do Dân Sự, và
Cơ quan Dịch Vụ Y Tế ICE)

• Quản trị viên hệ thống khiếu nại

• Phóng viên và các đại diện truyền thông báo chí khác

CHUẨN BỊ THƯ TỪ PHÁP LÝ 

 Trên góc trái của phong bì, viết: 

• Tên quý vị

• Số Ngoại Kiều (A-number) hay số lý lịch; số ngoại kiều chỉ được bao gồm bốn số cuối (A-XXX-XXO-OOO)

• Địa chỉ trại

 Ở giữa phong bì, viết: 

• Tên người nhận và địa chỉ

• Chức danh hay tổ chức, chẳng hạn như luật sư, văn phòng luật, hay dịch vụ pháp lý.

 Viết "Legal Mail" hay "Special Correspondence" trên lá thư (nói với luật sư hay đại diện pháp lý của quý vị rằng tất cả mọi thư từ pháp 

lý khi gửi đến phải được ghi như thế) 

QUYỀN RIÊNG TƯ VỀ THƯ TÍN 

• Tất cả thư gửi ra hay nhận vào có thể bị kiểm tra về hàng cấm và nội dung.

• Nếu quý vị nhận thư pháp lý, nhân viên trại sẽ mở ra trước mặt quý vị và có thể kiểm tra về hàng cấm, nhưng không
đọc nó.

• Nếu quý vị không muốn thư pháp lý hay đặc biệt của quý vị gửi đi bị mở ra, cho phép nhân viên trại kiểm tra lá thư,
nhưng không đọc nó, dán nó lại trước mặt một nhân viên và ghi nó rõ ràng là thư pháp lý.

• Quý vị có thể tự dán những thư khác của mình và bỏ vào thùng thư đối tượng tạm giam.

THƯ GỬI ĐẾN QUÝ VỊ 

 Tất cả thư gửi đến quý vị phải có Số Ngoại Kiều hay số lý lịch trên: 

• Phong bì , như một phần của địa chỉ.

• Trang đầu của lá thư phải có bốn số cuối của Số Ngoại Kiều (A-XXX-XXO-OOO). Nếu thư gửi đến cho quý vị không có số

ngoại kiều hay số lý lịch, nó sẽ bị gửi trả về cho người gửi. Nó kể cả thư pháp lý hay kiện hàng.

Thư pháp lý gửi đến quý vị cũng phải có thông tin này trên phong bì: 

• Tên người gửi và chức danh

• Chữ "Legal Mail" hay "Special Mail"

• Nếu thư pháp lý không đánh dấu như yêu cầu, trung tâm sẽ không xem nó  là thư pháp lý

QUAN TRỌNG! Trách nhiệm của quý vị là giải thích những quy tắc này đến bất cứ ai gửi thư cho mình. 

Trại có thể từ chối không giao thư cho quý vị nếu: 

• Nó bị xem là hàng cấm

• Nó trình bày,diễn tả, hay có thể gây bạo loạn hay mất trật tự

• Giải thích cách trốn thoát, chế tạo vũ khí hay chất nổ, vi phạm pháp luật, bất tuân quy tắc của ICE, chế tạo ma túy hay rượu

• Có hình ảnh hoặc mô tả rõ ràng về tình dục hay tài liệu khiêu dâm

• Chứa đựng đe dọa, tống tiền, hối lộ, tục tĩu, hay thô tục vô cớ

• Chứa đựng bất cứ thứ gì bất hợp pháp hay không được phép, tin nhắn mật mã, hay bất cứ thứ gì đe dọa sự an toàn và an
ninh của trại

Tiếp theo trang sau 
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BẢN MỤC LỤC 4. THÔNG TIN VỀ THƯ TỪ 
CÁC VĂN BẢN HỒ SƠ LÝ LỊCH VÀ MUA TẠP CHÍ DÀI HẠN 

• Trại sẽ chuyển tiếp các văn bản hồ sơ lý lịch mà quý vị nhận được qua đường bưu điện đến nhân viên ICE của quý vị 
và thông báo cho quý vị biết về việc này. Quý vị có thể nhận được một bản sao công chứng của văn bản lý lịch bằng 
cách yêu cầu nó qua văn bản từ nhân viên ICE của mình.  

• Quý vị không thể đặt mua tạp chí, danh mục, hay các ấn phẩm khác dài hạn, nhưng quý vị có thể nhờ bạn bè hay thân 
nhân gửi đến.   

CHUYỂN PHÁT THƯ 

• Thông thường trại sẽ chuyển giao thư từ trong vòng 24 tiếng sau khi nhận được, nhưng có thể dài hơn nếu nó cần sự 
chăm sóc đặc biệt cho các lý do an ninh (chẳng hạn như, nhân viên trại có thể giữ thư pháp lý đến 48 tiếng để xem nó 
có thật là thư pháp lý).  

• Nếu thư của quý vị đến sau khi quý vị đã rời trại, nó sẽ bị gửi trả về người gửi. 

QUY LUẬT VỀ GỬI TIỀN TRONG THƯ 

• Nếu quý vị nhận được tiền trong thư, nhân viên sẽ ấn hành một biên nhận về số tiền đó trước khi chuyển vào tài khoản  
của quý vị.  

• Quý vị có thể gửi tiền cho ai đó ở ngoài trại. Không nên gửi tiền mặt. Liên lạc với giám sát viên nếu quý vị muốn mua một 
chi phiếu chuyển tiền.   

• Mỗi trại có những quy tắc bằng văn bản về tiền mặt, chi phiếu và các quỹ khác. Xem quy luật nội bộ của trại. Nếu chúng 
không rõ ràng, trại của quý vị sẽ giúp quý vị hiểu về chúng.   

TRẢ TIỀN BƯU PHÍ 

• Nếu trại quyết định rằng quý vị không đủ khả năng thanh toán cho bưu phí hay vật liệu thư từ, quý vị có thể gửi vài loại thư 
từ miễn phí, bao gồm thư pháp lý, thư gửi đến lãnh sự của quý vị, và đến bất cứ tòa án nào.   

• Quý vị sẽ nhận được ba hay nhiều hơn phong bì đã có tem sẵn mỗi tuần cho thư cá nhân. Quý vị sẽ được cung cấp giấy, 
bút chì, và phong bì từ nhân viên đơn vị cư ngụ.  

• Nếu trại quyết định rằng quý vị có đủ khả năng mua các vật liệu thư từ, quý vị sẽ không được nhận miễn phí nữa. Quý vị có 
thể mua những vật liệu này từ cửa hàng tiện dụng trong trại. Xem cẩm nang nội bộ trại về quy tắc thư từ.  
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CÂU HỎI VỀ CHĂM SÓC CON 

Chuyện gì xẩy ra nếu tôi biết rằng người mà tôi gửi 
gấm con cái cho họ không thể còn chăm sóc chúng 
nữa?  
 

Báo với nhân viên ICE hay liên lạc Đường Dây Thông Tin 
và Báo Cáo Giam Giữ (DRIL) tại số 1-888-351-4024 hay 
9116#.  ICE có thể cho quý vị cơ hội sắp xếp cho việc 
chăm sóc con của quý vị hay có thể xem xét về quyết 
định giam giữ quý vị. Quý vị có thể hoàn tất mẫu Ủy 
Quyền của Phụ huynh được tìm thấy tại thư viện luật 
trại. 
 

Làm thế nào để tôi có thể biết con tôi hiện ở đâu khi 
chúng bị tách rời tôi trong lúc bị sở di trú giam giữ tại 
biên giới? 
 

Báo với nhân viên ICE hay liên lạc DRIL tại 1-888-351-
4024 hay 9116# từ máy TTY. 
 

Chuyện gì sẽ xẩy ra nếu tôi biết rằng con tôi sẽ bị cơ 
quan hay chương trình bảo vệ trẻ em tiểu bang giữ 
trong lúc tôi đang bị giam? 
 

Báo với nhân viên ICE hay liên lạc DRIL. ICE có thể cho 
quý vị cơ hội liên lạc với cơ quan bảo vệ trẻ em tiểu 
bang và quyết định các lựa chọn mà quý vị có thể có liên 
quan đến việc sắp xếp cho con của quý vị và/hay cách 
tham dự vào bất cứ thủ tục bảo vệ trẻ em nào. ICE cũng 
có thể xem xét quyết định giam giữ quý vị, đặc biệt nếu 
quý vị cung cấp thông tin mới liên quan về con của quý 
vị. 
 

Nếu tôi lo lắng về sự an toàn của con tôi ở Hoa Kỳ thì 
sao? 
 

Quý vị có thể báo với nhân viên trại rằng quý vị muốn 
báo cáo khả năng bạc đãi, bỏ bê, hay bỏ rơi con trẻ đến 
văn phòng bảo vệ trẻ em tiểu bang, hay quý vị có thể gọi 
DRIL. 
 

Chuyện gì sẽ xẩy ra nếu tôi dính líu vào một thủ tục 
pháp lý liên quan đến việc chăm sóc con tôi? 
 

Thủ Tục Bảo Vệ Trẻ Em Tiểu Bang:  Nếu thủ tục 
pháp lý dính líu đến cơ quan bảo vệ trẻ em tiểu bang, 
ICE có thể cho quý vị cơ hội liên lạc với cơ quan và/hay 
luật sư bảo vệ trẻ em của quý vị về (các) con vị thành 
niên của quý vị hiện đang ở dưới sự giám sát của cơ 
quan bảo vệ trẻ em. Nếu quý vị cần sự trợ giúp tìm cán 
sự xã hội nói với nhân viên ICE hay liên lạc DRIL. Cơ quan 
bảo vệ trẻ em và/hay luật sư bảo vệ trẻ em của quý vị sẽ 
nói cho quý vị biết những gì quý vị có thể làm để sắp xếp 
việc chăm sóc, tham dự vào các dịch vụ, tham dự các 

phiên tòa hay nếu có những bước khác quý vị có thể làm 
nhằm tạo điều kiện liên lạc hay đoàn tụ. Quý vị cũng nên 
nói cho nhân viên ICE biết nếu có bất cứ chuyện gì quý vị 
cần làm cho hồ sơ bảo vệ trẻ em tiểu bang của mình. 
 
Thủ tục tố tụng luật gia đình: Nếu thủ tục pháp lý giữa 
quý vị và một người khác (chẳng hạn như cha mẹ khác của 
(các) con quý vị hay thành viên gia đình khác). ICE có thể 
cho quý vị cơ hội liên lạc với luật sư hay đại diện pháp lý 
của quý vị (nếu quý vị có), tham dự phiên tòa, nộp hồ sơ 
với tòa, hay tham gia vào các vấn đề khác liên quan đến 
vụ việc. 
 

Nếu tôi có thắc mắc về phúc lợi trẻ em của tiểu bang 
hoặc thủ tục của tòa án gia đình thì sao? 
 

Nói chuyện với luật sư hay cán sự xã hội của quý vị. Quý vị 
cũng có thể xem Bị giam giữ hay Trục xuất : Con tôi thì 
sao? Bộ công cụ có trong tất cả máy vi tính thư viện luật 
băng tiếng Anh và tiếng Mễ. Phần bổ sung cho Bộ công cụ 
cũng chứa thông tin liên lạc theo từng tiểu bang cho các 
dịch vụ và văn phòng tiểu bang khác nhau. 
 

CÁC NGUỒN CUNG CẤP PHÁP LÝ 

THUYẾT TRÌNH  QUYỀN PHÁP LÝ 

THEO NHÓM 
Tại một số trại, các thành viên cộng đồng có những buổi 
thuyết trình  theo nhóm về thủ tục và luật di trú Hoa Kỳ. 
Những buổi thuyết trình  được mở ra cho tất cả những 
đối tượng tạm giam tại trại.  Trại của quý vị sẽ niêm yết 
những thông báo về các buổi thuyết trình tại những khu 
vực sử dụng công cộng. Nếu quý vị không thể đọc hay 
hiểu được thông báo, hỏi về thông tin này bằng ngôn ngữ 
hay thể loại mà quý vị có thể hiểu được. Các tài liệu  
hướng dẫn pháp lý cũng có sẵn trong máy vi tính thư viện 
luật bằng nhiều ngôn ngữ.   
 
Nếu quý vị đang bị cách ly kỷ luật hay hành chính và 
muốn tham dự vào buổi thuyết trình, trại sẽ sắp xếp cho 
quý vị đi, nếu:   
• Việc sắp xếp an ninh có thể thực hiện được.  

• Sự hiện diện của quý vị không đưa ra một nguy hiểm 
an ninh; và  

• Người thuyết trình  chấp nhận với sự sắp xếp an ninh. 

Lưu ý:  Không phải tất cả các trại đều có những buổi 
thuyết trình về quyền pháp lý bởi vì không phải tất cả các 
cộng đồng cung cấp chúng. Những đối tượng tạm giam 
của ICE có thể liên lạc với nhân viên trại hay gọi DRIL để 
biết thêm về các buổi thuyết trình pháp lý hay xem video  
hướng dẫn Biết Về Quyền Của Quý Vị.     
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ĐƯỜNG DÂY NÓNG CAO ỦY TỊ NẠN 

LIÊN HIỆP QUỐC (UNCHR) 

UNCHR vận hành một đường dây nóng bảo vệ miễn phí  
dành cho những người xin tị nạn vào thứ Hai, thứ Tư, và 
thứ Sáu từ 2 giờ đến 5 giờ chiều Giờ Miền Đông với 
thông dịch qua điện thoại.  Đường dây nóng có thể truy 
cập được bằng cách bấm #566 từ bên trong trại. 

Quý vị cũng có thể viết thư gửi cho UNCHR: 

UNHCR 
1800 Massachusetts Ave. NW Suite 500 
Washington, D.C. 20036 

THƯ VIỆN LUẬT PHÁP 

Tất cả các đối tượng tạm giam của ICE đều có quyền sử 
dụng thư viện luật của trại để truy cập các tài liệu pháp lý 
đã được phê duyệt và thiết bị văn phòng (chẳng hạn như 
máy chụp bản sao, máy đánh chữ, và máy vi tính) chỉ để 
sao chép và sửa soạn các giấy tờ pháp lý mà thôi.  Thiết bị 
và tài liệu này không phải cho việc liên lạc cá nhân.  Nếu 
quý vị cần viết một lá thư cá nhân, hãy hỏi nhân viên đơn 
vị cư ngụ cho giấy, bút chì, và phong bì.  

Quý vị có thể nhận được bản sao các thông tin liên lạc 
pháp lý của quý vị, tại một số trại quý vị cũng có thể chụp 
bản sao các than phiền, khiếu nại của quý vị, và các thư 
về tình trạng của trại, thư pháp lý, yêu cầu khám bệnh, 
quyết định kỷ luật, mẫu đơn cho nhu cầu đặc biệt, hình 
ảnh, bài viết trên báo, hay những tài liệu liên quan đến 
việc trình bày hồ sơ di trú của quý vị.   

 Thư viện mở cửa  gìờ nào? 

Giờ mở cửa thư viện được niêm yết trên tất cả đơn vị cư 
ngụ. Quý vị được phép có ít nhất năm (5) tiếng mỗi tuần 
để làm việc cho hồ sơ của mình. 

Nếu tôi cần thêm thì giờ tại thư viện luật thì sao? 

Quý vị cần hoàn tất một mẫu đơn yêu cầu của đối tượng 
tạm giam và nộp cho trại. Giải thích lý do tại sao quý vị 
cần thêm thời gian. Trại có thể cho quý vị thêm thời gian 
nếu có khả năng làm được. Ưu tiên có thể được cho 
những người có thời hạn chót với tòa án, hay nếu có nhu 
cầu khẩn cấp khác hay trường hợp đặc biệt.   

Làm cách nào để tìm được tài liệu pháp lý tôi cần? 

Thư viện luật có thể có sách và ấn phẩm, hay các tài 
liệu pháp lý có thể đã được tải lên máy vi tính thư viện 

luật. Có những tài liệu tự trợ giúp trong thư viện luật 
hay trong máy vi tính chỉ cho quý vị cách: 
• Tìm kiếm thông tin pháp lý.

• Sửa soạn các văn kiện pháp lý; và

• Sử dụng các tài liệu pháp lý trong máy vi tính.

Tôi phải làm gì nếu tôi cần các tài liệu pháp lý không có 
trong thư viện luật? 

• Quý vị cần hoàn tất một mẫu yêu cầu của đối tượng
tạm  giam và nộp cho trại hay điều phối viên thư
viện luật.       .

• Nếu yêu cầu của quý vị không được phê duyệt, quý
vị sẽ nhân được thông báo bằng văn bản.

Việc vào thư viện luật có thể bị từ chối không? 

Tất cả các đối tượng tạm giam của ICE, không cần biết 
nơi cư ngụ hay phân loại, đều được phép thường 
xuyên vào thư viện luật . Tuy nhiên, nếu có những quan 
ngại an ninh hay các hoàn cảnh khác khiến giới hạn hay 
ngăn cản việc vào thư viện luật, quý vị sẽ được cung 
cấp các tài liệu pháp lý theo yêu cầu.  

Nếu tôi cần sự giúp đỡ khi sử dụng thư viện luật thì sao? 

Hãy hỏi một nhân viên tại trại nếu quý vị: 

• Cần sự giúp đỡ tìm tài liệu

• Cần sự giúp đỡ truy cập các chương trình

• Cần sự giúp đỡ với thiết bị

• Không đọc hay nói tiếng Anh giỏi, hay

• Có khuyết tật

Quý vị cũng có thể hỏi đối tượng tạm giam khác giúp 
mình để tìm kiếm thông tin  pháp lý và sửa soạn tài liệu. 
Một đối tượng tạm giam khác cũng có thể được phép 
giúp quý vị nếu không có bất cứ nguy hiểm an ninh hay 
những lo ngại khác và quý vị không trả hay đưa cho họ 
bất cứ thứ gì có giá trị. Hãy nộp một văn bản yêu cầu đến 
quản trị viên trại.   
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LƯU Ý: Trại sẽ không trả tiền cho người bị tạm giam 
giúp quý vị sử dụng thư viện luật. 

Quý vị phải biết về quy tắc của thư viện luật. Quý vị cũng 
phải xem cẩm nang nội bộ của trại. Nếu quý vị không 
tuân theo những quy tắc này, quý vị có thể bị kỷ luật và 
mất đi đặc quyền thư viện luật của mình.  

PHÂN LOẠI VÀ NƠI CƯ NGỤ 

MỨC PHÂN LOẠI 
Khi quý vị mới đến trại, một nhân viên sẽ quyết định 
mức phân loại của quý vị và chỉ định quý vị vào một đơn 
vị cư trú với đối tượng tạm giam khác có cùng mức phân 
loại, khi thích hợp. Nhân viên sẽ quyết định việc phân 
loại của quý vị bằng cách xem xét thông tin trong hồ sơ 
của quý vị, gồm có:   

• Các cáo trạng và án tích hình sự;

• Lịch sử di trú;

• Hồ sơ kỷ luật;

• Mức phân loại hiện thời; và

• Thông tin liên hệ khác.

Nếu tôi nghĩ rằng mức phân loại của tôi không đúng thì 
sao? 

Quý vị có quyền khiếu nại mức phân loại của quý vị và 
việc sắp xếp nơi cư ngụ. Để làm  việc đó, quý vị sẽ phải 
nộp một khiếu nại bằng cách tuân theo thủ tục khiếu nại 
trong cẩm nang nội bộ của trại. 

Bao lâu thì trung tâm tái xét mức phân loại của đối 
tượng tạm giam? 

Mức phân loại được  xét lại trong vòng 90 ngày sau lần 
phân loại đầu tiên. Sau đó, chúng sẽ được duyệt xét lại 
vào khoảng mỗi 90 đến 120 ngày sau ngày duyệt xét gần 
nhất. Xem cẩm nang nội bộ của trại cho một lịch trình 
chi tiết khi các mức phân loại sẽ được tái xét. Nếu quý vị 
bị đưa vào khu vực ngăn cách, phân loại của quý vị sẽ 
được tái xét trước khi quý vị trở lại với đại quần chúng.    

Trung tâm có thể đổi mức phân loại của tôi vào những 
lúc khác không?  

Có, trại có thể thay đổi mức phân loại và việc sắp xếp 
nơi cư ngụ của quý vị vào bất cứ lúc nào cho các lý do an 
toàn hay nếu quý vị không tuân theo quy tắc.  

ĐƠN VỊ CƯ NGỤ QUẢN LÝ 

ĐẶC BIỆT 

Đôi khi các đối tượng tạm giam bị đưa vào khu vực cư 
ngụ quản lý đặc biệt (SMU) riêng biệt. Đây thường được 
gọi là cách ly. Trong SMU, quý vị ở trong một phòng 
giam cá nhân và ngăn cách với các đối tượng tạm giam 
khác. Việc này xẩy ra nếu một sự quản lý chặt chẽ cần 
đến và/hay dựa trên sự an toàn, an ninh, hay những 
quan ngại khác. Nếu quý vị bị đưa vào khu vực ngăn 
cách, phân loại của quý vị sẽ được tái xét trước khi quý 
vị trở lại với đại quần chúng.  

Có hai loại ngăn cách: 

Ngăn cách hành chánh 

Ngăn cách hành chánh không phải là hình phạt. Quý vị 
có thể bị đưa vào ngăn cách hành chánh nếu:  

• Quý vị đang bị điều tra hay có một phiên điều trần
cho các vi phạm kỷ luật.

• Quý vị đã được sắp xếp để chuyển đi hay thả ra
trong vòng 24 tiếng.

• Quý vị cần được bảo vệ và không thể cư ngụ an toàn
trong một môi  trường ít hạn chế hơn (điều này có
thể được khởi xướng bởi trại hay đối tượng tạm
giam) hay

• Quý vị đòi hỏi một sự giám sát chặt chẽ hơn do
những  quan ngại về sức khỏe thể chất và/hay tâm
thần, tuyệt  thực, hay nguy cơ tự tử.

Ngăn cách kỷ luật 

Trại có thể kỷ luật bất cứ đối tượng tạm giam nào có 
hành vi không tuân theo với quy tắc và quy định trại, kể 
cả việc tạm thời bị đưa vào khu ngăn cách kỷ luật. Một 
đối tượng tạm giam chỉ có thể bị đưa vào khu ngăn cách 
kỷ luật bởi lệnh của Hội Đồng Kỷ Luật của Trại, hay cơ  
quan tương đương, sau một phiên điều trần thấy rằng 
đối tượng tạm giam đã phạm vào một hành vi bị cấm.     

Nếu tôi đang ở khu ngăn cách hành chánh tôi có quyền 
truy cập những dịch vụ không? 

Có. Quý vị sẽ có quyền tiếp cập vào cùng các dịch vụ 
như trước. Tuy nhiên, việc tiếp cập của quý vị có thể sẽ 
kém đi phụ thuộc vào các nguồn cung cấp sẵn có và các 
quan ngại an ninh.  

Việc tiếp cận của quý vị đối với các dịch vụ sau đây trong 
vài trường hợp sẽ bị hạn chế: 
• Tắm rửa

• Giải trí
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• Thư viện luật

• Thuyết trình quyền hợp pháp theo nhóm

• Các cuộc điện thoại tổng quát;

• Thăm viếng tổng quát

• Hướng dẫn tôn giáo; và

• Tài liệu và tài sản cá nhân (bao gồm cả tài liệu pháp lý,
tín ngưỡng, và tài liệu đọc cá nhân).

Tuy nhiên, quý vị sẽ vẫn còn tiếp nhận được: 
• Thư từ;

• Các cuộc gọi pháp lý;

• Thăm viếng pháp lý;

• Dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Ngăn cách hành chánh có thể kéo dài bao lâu? 

Nó tùy thuộc vào vụ việc của quý vị.  Giám sát viên an ninh 
duyệt xét tất cả hồ sơ ngăn cách hành chánh nhằm quyết 
định nếu quý vị phải lưu lại nơi đó.  

Lịch trình tái xét như sau: 
• Giám sát viên an ninh sẽ tái xét việc sắp xếp quý vị trong

vòng 72 giờ sau khi quý vị bị đưa vào.

• Giám sát viên anh tái xét việc sắp xếp quý vị bẩy (7)
ngày sau khi quý vị bị đưa vào,và

• Tái xét hàng tuần về việc sắp xếp quý vị trong 30  ngày
đầu sau lần xem xét thứ hai, và mỗi 10 ngày sau đó.

Nếu tôi không đồng ý với quyết định đưa tôi vào khu ngăn 
cách hành chánh thì sao?  

Quý vị có quyền khiếu nại quyết định. 

Tôi khiếu nại bằng cách nào? 

Sau bẩy (7) ngày liên tiếp trong khu ngăn cách hành 
chánh, quý vị có thể khiếu nại quyết định của bất cứ 
quyết định tái xét nào đã được đưa ra bằng cách gửi thư 
đến quản lý viên trại.  Hỏi một thành viên đội ngũ nhân 
viên hay một thông dịch viên nếu quý vị cần 
giúp viết khiếu nại. Một khi quý vị đã nộp 
khiếu nại, quản lý viên trại sẽ xem xét hồ sơ 
của quý vị mỗi 30 ngày. 

Nếu tôi bị bỏ vào khu cách ly kỷ luật tôi có 
thể tiếp tục nhận được các dịch vụ không? 

Có chứ, quý vị sẽ tiếp tục nhận được cùng 
mức độ tiếp cận thư từ, các cuộc nói chuyên 
về pháp lý qua điện thoại, thăm viếng hợp 
pháp, và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Tuy 

nhiên, tùy thuộc vào vi phạm của quý vị , quan ngại an 
ninh, và các nguồn cung cấp sẵn có tại trại, quý vị có thể 
nhận được ở một mức độ ít hơn những dịch vụ sau đây: 
• Tắm rửa

• Giải trí

• Thư viện luật;

• Thuyết trình quyền hợp pháp theo nhóm;

• Các cuộc điện thoại tổng quát;

• Thăm viếng tổng quát;

• Hướng dẫn tôn giáo; và

• Tài liệu và tài sản cá nhân (bao gồm các tài liệu
pháp lý, tín ngưỡng, và tài liệu đọc cá nhân.)

Trại sẽ tái xét việc tôi bị đưa vào khu cách ly kỷ luật 
không? 

Vụ việc của quý vị sẽ được tái xét mỗi bẩy (7) ngày nhằm 
bảo đảm quý vị tuân theo tất cả quy tắc, nhận được các 
dịch vụ phù hợp, và xem xét đưa quý vị trở lại với đại 
quần chúng. 

Khi một giám sát viên an ninh tái xét việc sắp xếp của quý 
vị, họ sẽ phỏng vấn quý vị và làm một văn bản báo cáo về 
buổi phỏng vấn đó. Một khi đã có một quyết định về việc 
sắp xếp của quý vị sau khi tái xét, giám sát viên an ninh sẽ 
gửi văn bản quyết định đến quản lý viên trại để được phê 
duyệt hay từ chối. Một bản sao của văn bản quyết định 
sẽ được giao cho quý vị trừ khi có vấn đề an ninh ngăn 
cản trại chuyển bản sao đó đến quý vị.  Xem cẩm nang 
nội bộ của trại cho chi tiết lịch trình tái xét.  

CÁC BỮA ĂN, HOẠT ĐỘNG, 

VÀ DỊCH VỤ 

CÁC BỮA ĂN 

Trại phục vụ ba (3) bữa ăn một ngày. Quý vị được phép 
có một phần ăn mỗi bữa. Các bữa ăn được cân bằng dinh 

dưỡng, được 
một dinh dưỡng 
viên phê duyệt, 
phục vụ trong 
một chỗ an 
toàn, sạch sẽ, 
và được phục 
vụ với khăn giấy 
và các đồ dùng 
mà sau đó phải 
trả lại sau mỗi 
bữa ăn. Các bữa 
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ăn được phục vụ trong phòng ăn chính, phòng ăn trong 
đơn vị cư ngụ, hay một đơn vị cư ngụ đặc biệt. 

Thực đơn có gì? 

Trại cung cấp một thực đơn tiêu chuẩn. Thực đơn và giờ ăn 
có thể được niêm yết trên bảng thông báo nơi cư ngụ. Xem 
cẩm nang nội bộ trại.  

Trong thức ăn có thịt heo không? 

Đa số các trại không có phục vụ thịt heo, nhưng để được 
chắc chắn hãy kiểm tra thực đơn trong ngày.  

Nếu tôi có một chế độ ăn kiêng đặc biệt thì sao? 

Yêu cầu cho một chế độ ăn kiêng đặc biệt vì lý do tín 
ngưỡng, thông báo với Tuyên Úy hay Điều Phối Viên Các 
Dịch Vụ Tín Ngưỡng rằng quý vị cần một chế độ ăn kiêng 
theo tín ngưỡng do niềm tin tôn giáo. Tuyên Úy hay Điều 
Phối Viên Dịch Vụ Tín Ngưỡng có thể hỏi quý vị các câu hỏi 
về lý do tại sao quý vị cần một phần ăn đặc biệt và có thể 
yêu cầu quý vị điền và ký vào một mẫu yêu cầu. Người đó 
cũng sẽ nói cho quý vị biết các lựa chọn cho phần ăn tín 
ngưỡng hiện có tại trại đó.  

Nếu quý vị cần một chế độ ăn kiêng đặc biệt vì lý do sức 
khỏe, hỏi nhân viên y tế để đánh giá yêu cầu của quý vị. Yêu 
cầu cho một chế độ ăn kiêng đặc biệt (cho các lý do tôn giáo 
hay sức khỏe) phải được phê duyệt trước khi quý vị nhận 
được các phần ăn đặc biệt này. 

QUAN TRỌNG!  Quý vị có thể yêu cầu một chế độ ăn 
kiêng đặc biệt nếu quý vị cần.   

Tôi sẽ nhận thức ăn khác nếu tôi đang bị kỷ luật không? 

Không. Thức ăn được cung cấp theo lịch trình ăn đại quần 
chúng và từ cùng một thực đơn bình thường. 

CỬA HÀNG CUNG CẤP HAY MÁY BÁN 

HÀNG TỰ ĐỘNG 

Trại của quý vị có thể có một cửa hàng, gọi là cửa hàng 
cung cấp, hay máy bán hàng tự động. Nếu trại của quý vị 
có dịch vụ này, quý vị không phải mua bất cứ thứ gì nếu 
quý vị không muốn. Nếu quý vị muốn sử dụng cửa hàng, 
xem cẩm nang nội bộ trại trước.  

Tôi có phải mua đồ vệ sinh cá nhân từ cửa hàng 
không? 

Không. Trại phải cho quý vị các sản phẩm vệ sinh căn 
bản, chẳng hạn như xà bông, dầu gội đầu, băng vệ sinh, 
và bàn chải đánh răng.  

Nếu tôi mua vài thứ, nhưng tôi bị chuyển đi hay bị trục 
xuất trước khi nhận hàng thì sao? 

Trại không phải gửi những món đó hay hoàn lại tiền cho 
quý vị nếu quý vị bị chuyển đi hay trục xuất. Nhưng trại 
có thể hoàn lại tiền cho quý vị trước khi quý vị rời trại. 
Xem cẩm nang nội bộ trại.   

GIẢI TRÍ 

Quý vị sẽ được phép giải trí ngoài trời hay trong nhà ít 
nhất một (1) giờ mỗi ngày. Nếu trại của quý vị có khu 
vực giải trí ngoài trời, quý vị sẽ được phép vàođó  ít nhất 
một (1) giờ mỗi ngày, năm (5) ngày một tuần, nếu thời 
tiết cho phép. Tại một vài trại quý vị có thể được phép 
giải trí ngoài trời nhiều hơn.. Kiểm tra với cẩm nang nội 
bộ trại cho thêm chi tiết.   

Những hoạt động giải trí nào có thể có sẵn? 

Trại của quý vị có thể có TV, nơi chiếu phim, trò chơi, và 
dụng cụ tập thể dục. 

Nếu giải trí ngoài trời bị hủy bỏ hay không có, tôi có 
được thêm thì giờ giải trí trong nhà không? 

Không. 

Nếu trại tôi không có giải trí ngoài trời thì sao? 

Nếu trại của quý vị không có giải trí ngoài trời, quý vị có 
thể đủ điều kiện để yêu cầu chuyển trại tự nguyện đến 
một trại  khác với giải trí ngoài trời sau một số tháng nhất 
định (hỏi nhân viên ICE của quý vị).  

TÍN NGƯỠNG 

 Quý vị sẽ có cơ hội thực hành đức tin 
tôn giáo của quý vị. Những cơ hội này 
chỉ có thể bị giới hạn nếu quý vị hay việc 
thực hành tín ngưỡng hay các vật dụng 
gây ra mối đe dọa được ghi nhận cụ thể đến an 
toàn, an ninh, hay trật tự của trại, hay nếu việc 
thực hành tín ngưỡng làm gián đoạn trật tự 
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của trại. Tất cả trại phải cho quý vị tiếp cận hợp lý đến 
các dịch vụ tôn giáo và các nhà lãnh đạo tôn giáo.   

Nhân viên trại sẽ giải thích cách liên lạc với Tuyên Úy hay 
Điều Phối Viên Dịch Vụ Tín Ngưỡng của trại và cho quý vị 
thông tin về:   
• Các Lễ cầu nguyện;

• Chế độ ăn kiêng tôn giáo đặc biệt;

• Đáp ứng các nhu cầu tín ngưỡng của quý vị để kỷ niệm
các ngày lễ tôn giáo có hiệu quả hay các ngày lễ thánh;

• Các thăm viếng từ đại diện tôn giáo;

• Mũ đội đầu tôn giáo và vật dụng tôn giáo khác được
phép tại trại ;

• Tiếp cận các nguồn tín ngưỡng, dịch vụ, hướng dẫn, và
tư vấn.

Các đối tượng tạm giam của ICE có thể thường: 
• Tham dự vào các buổi hoạt động tín ngưỡng;

• Mặc quần áo và đội mũ (khăn choàng đầu) đã được
phê duyệt ; và

• Có các vật dụng tín ngưỡng đã được phê duyệt.

Trại không thể hạn chế những việc này trừ khi có một đe 
dọa được ghi nhận cụ thể đến an toàn, an ninh, hay trật tự 
của trại.  

QUAN TRỌNG! Quý vị phải yêu cầu trại phê duyệt cho bất 
cứ sách tôn giáo nào có bìa cứng. Trừ khi quý vị nhận 
được sự chấp thuận, tất cả sách tôn giáo phải có bìa mềm. 

CHƯƠNG TRÌNH LAO 

ĐỘNG TÌNH NGUYỆN 

Nếu trại của quý vị có chương 
trình lao động tình nguyện, quý 
vị có thể tình nguyện lao động. 
Các đối tượng tạm giam của ICE 
không bị bắt phải lao động, và 
nhiều trại không cho phép các 
đối tượng tạm giam của ICE 
tham gia vào chương trình lao 
động của trại họ. Trách nhiệm 
của quý vị là phải biết về cẩm nang của ICE và của trại  về 
chương trình lao động.      

Tôi có được trả tiền cho việc tôi làm không? 

Nếu quý vị tham gia vào chương trình lao động tình 
nguyện tại trại, quý vị sẽ được trả ít nhất $1 cho mỗi ngày 
lao động, không phải cho mỗi việc. Quý vị sẽ được trả tiền 
vào mỗi cuối ngày lao động trừ khi trại của quý vị có một 
cách trả tiền khác cho đối tượng tạm giam. Thí dụ, vài trại 
sẽ trả tất cả tiền họ thiếu trước khi quý vị được chuyển đi 

hay thả ra. Xem cẩm nang nội bộ trại. 

Bao lâu thì tôi được trả tiền?   

Đa số các trại trả đối tượng tạm giam mỗi ngày. Trại của 
quý vị có thể sử dụng một hệ thống khác theo đó quý vị 
sẽ được trả tiền trước khi quý vị được chuyển đi hay thả 
ra. 

Tôi có thể làm bao nhiêu giờ? 

Quý vị không thể làm hơn tám (8) tiếng mỗi ngày hay 40 
giờ một tuần.  

Những đòi hỏi của chương trình làm việc là gì? 

Để tham dự vào chương trình này, quý vị phải: 
• Ký tên vào giấy xác nhận chương trình lao động tình

nguyện;

• Hoàn tất bất cứ đào tạo nào liên quan đến công việc;

• Tuân theo mọi yêu cầu phục sức, chải chuốt, và kiểu
tóc cho công việc được giao.

• Làm theo thời khóa biểu được giao cho quý vị; và

• Làm công việc được giao thỏa theo yêu cầu

Tôi có thể bị đuổi từ chương trình  lao động tình nguyện 
không? 

Có, quý vị sẽ bị rút ra khỏi chương trình khi quý vị nghỉ 
không phép, hay quý vị không đáp ứng được yêu cầucông 
việc.   

Tôi có được trả tiền cho giữ khu vực 
sinh sống của tôi sạch sẽ không?  

Không. Quý vị phải giữ khu vực mình sử 
dụng sạch sẽ, kể cả khu vực nơi sinh sống 
của quý vị và bất cứ khu vực sử dụng 
chung nào mà quý vị sử dụng. Nếu quý vị 
không giữ khu vực của mình sạch sẽ, quý 
vị có thể bị kỷ luật. Tùy thuộc vào quý vị 
để biết về quy tắc của trại mình cho việc 
giữ sạch sẽ khu vực sinh sống và nơi đối 

tượng tạm giam sử dụng chung và trật tự trong môi 
trường sinh sống chung.      

THƯ VIỆN 

Đa số các trại đều có những tài liệu thư viện tương tự 
như những gì quý vị sẽ tìm thấy ở trường học hay thư 
viện cộng đồng. Trại xem xét nhu cầu, sở thích và khả 
năng của đối tượng tạm giam khi quyết định về những tài 
liệu thư viện của trại. 
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Tôi có thể đi vào thư viện bất cứ lúc nào không? 
 

Không.  Xem cẩm nang nội bộ trại cho việc sử dụng thư 
viện. Mỗi thư viện trại có một thời khóa biểu cho việc sử 
dụng và mượn tài liệu.  Vui lòng cho các đối tượng tạm 
giam khác có cơ hội đọc tài liệu thư viện. Bảo đảm rằng 
quý vị sẽ gìn giữ các tài liệu quý vị mượn và trả chúng 
đúng thời hạn.   

THAM DỰ CÁC PHIÊN TÒA KHÁC 

(KHÔNG VỀ DI TRÚ) 
 

Tôi có thể tham dự một phiên tòa khác đã có lịch trình 
cho tôi trong một vụ việc khác không (nói cách khác, 
không liên hệ đến vụ việc di trú của tôi)? 
 

Nếu quý vị có một phiên tòa về một vụ việc khác trong 
lịch trình (thí dụ như, nếu hiện giờ quý vị dính dáng đến 
một thủ tục hình sự hay nuôi con), hãy hỏi nhân viên ICE 
của quý vị về cách quý vị có thể tham dự vào phiên tòa 
của quý vị. Nếu quý vị có một phiên tòa về lợi ích con trẻ 
hay luật gia đình đã có trong lịch trình, hãy hỏi nhân viên 
ICE của quý vị về sự tham dự của quý vị có thể được tạo 
điều kiện như thế nào. Nếu ICE không thể hộ tống quý vị 
cho phiên tòa có mặt trực tiếp, thì sẽ  cố gắng  để quý vị 
tham dự qua hệ thống hội nghị truyền hình hay qua điện 
thoại. Cung cấp một bản sao văn bản tòa (nếu quý vị có) 
cho nhân viên ICE của quý vị càng sớm càng tốt để sắp 
xếp cho việc tham dự phiên tòa của quý vị.      
  

YÊU CẦU KẾT HÔN 
 

Nếu quý vị muốn kết hôn khi đang ở trại, quý vị (hay luật 
sư hay người đại diên pháp lý) phải gửi một văn bản yêu 
cầu đến nhân viên khu vực cư ngụ hay nhân viên ICE để 
họ trình lên quản lý viên trại hay giám đốc văn phòng 
khu vực ICE. 

Văn bản yêu cầu phải xác nhận rằng:  
 

• Quý vị đáp ứng các yêu cầu pháp lý để kết hôn;  

• Quý vị có đầy đủ năng lực tinh thần để kết hôn; và   

• Người phối ngẫu tương lai sẽ chứng nhận là sẽ kết 
hôn với quý vị. Kèm theo một văn kiện riêng  (đã 
được người phối ngẫu tương lai ký) nói rằng họ dự 
định cưới quý vị.  

 
Quản lý viên trại có thể cần phải gửi yêu cầu của quý vị 
đến giám đốc văn phòng khu vực ICE để được phê duyệt. 
Nếu quý vị không nhận được sự chấp thuận kịp thời, quý 
vị có thể phải hoãn lại hay hủy bỏ mọi kế hoạch tổ chức 
đám cưới. Nếu yêu cầu của quý vị bị từ chối, quý vị và đại 
diện pháp lý của quý vị sẽ được cung cấp quyết định và lý 
do cho quyết định bằng văn bản.   

ĂN MẶC VÀ CHẢI CHUỐT  

ĐỒNG PHỤC 

Quý vị sẽ nhận được đồng phục (áo, quần, và giầy) và 
một dây đeo cổ tay. Trong các trại của ICE ERO hay trại 
hợp đồng với ICE ERO, nhưng không phải trong hầu hết 
các nhà tù, màu đồng phục tùy thuộc vào cấp độ an ninh 
của quý vị:  

• Màu xanh dương cho canh giữ ít       

• Màu cam cho canh giữ trung bình  

• Màu đỏ cho canh giữ cao  

 

Nếu quý vị ở trong nhà tù, màu đồng phục và quy tắc về 
đồng phục có thể khác.   
 
Quý vị luôn luôn phải mặc đồng phục theo cấp độ an ninh 
của quý vị.  
 
NGOẠI LỆ:  Tùy theo quy luật nội bộ, công nhân nhà 
bếp có thể mặc một mầu khác với mức độ an ninh của họ 
(chẳng hạn đồng phục màu trắng, tạp dề, và/hay áo 
khoác) khi làm việc.  
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Có quy định nào khác về đồng phục không?  

Có. Quý vị sẽ phải luôn luôn tuân theo những quy định 
này:  
• Quần áo không bị rách hay dơ bẩn 

• Đừng thay đổi hay đổi mục đích đồng phục được cấp 
của  quý vị (thí dụ như, dùng áo như là khăn quấn đầu 
hay xắn ống quần lên để làm chúng ngắn lại);).  

• Không đội nón hay khăn quấn đầu, trừ khi nó là một 
phần của đồng phục làm việc hay đã được tuyên úy 
chấp thuận cho lý do tín ngưỡng; và  

• Dép đi tắm không được dùng ngoài đơn vị cư ngụ. 

Các quy tắc khác  

Quý vị luôn luôn phải mặc đầy đủ đồng phục (áo, quần, 
và giầy) khi:  
• Ngoài đơn vị cư ngụ;  

• Trong phòng ăn;  

• Hẹn y tế (trừ khi được bảo khác);   

• Ra tòa;  

• Trong các buổi lễ tôn giáo; và  

• Gặp khách viếng thăm. 

Cũng liên quan đến quần áo  

• Đừng để cạp quần thấp lộ quần lót hay mông; 

• Đừng bỏ tay bên dưới cạp quần, ngay cả khi thời tiết  
lạnh; và  

• Đừng cởi bỏ hết quần áo ngoài trừ khi quý vị đang 
trong  phòng giam hay phòng tắm.  

Quần áo và giầy phù hợp  

• Luôn luôn mang giầy  

• Nếu quý vị mang giầy kín mũi, mang vớ nếu quý vị có  

• Mang dép đi tắm trong phòng tắm; và  

• Mặc quần áo thích hợp cho thời tiết 
 

CHĂM SÓC CÁ NHÂN  
 

Quý vị sẽ sinh sống trong một ký túc xá hay một đơn vị cư 
trú bị khóa cùng với các người khác. Vệ sinh cá nhân tốt 
giúp giữ cho mọi người khỏe mạnh.  

Khi nào thì tôi đi tắm được?  

Kiểm tra lịch trình tắm rửa được niêm yết trong đơn vị cư 
ngụ. Nó sẽ nói cho quý vị biết khi nào quý vị có thể dùng 
phòng tắm mỗi ngày. Quý vị phải tắm thường xuyên và 
giữ tóc của mình sạch sẽ.  

Nếu tôi cần thuốc gội đầu hay những món cá nhân khác 
thì sao?  

Quý vị sẽ nhận được các món chăm sóc cá nhân khi quý vị 

nhập trại, bao gồm thuốc gội đầu và xà bông, kem đánh 
răng và bàn chải, lược hay lược chải tóc, và vài thứ khác 
cho chăm sóc cá nhân. 

Nếu quý vị hết những thứ này, hỏi nhân viên phụ trách nơi 
cư ngụ để có thêm. Phụ nữ có thể hỏi nhân viên phụ trách 
nơi cư ngụ cho các sản phẩm vệ sinh nữ giới khi cần. 

CHẢI CHUỐT 

Vệ sinh kém và các thói quen mất vệ sinh có thể làm hại 
sức khỏe và an toàn tại trại. Nếu quý vị không tuân theo 
quy tắc về trang phục và chải chuốt, nó có thể gây ra 
những xung đột với những người khác tại trại và nhân viên 
có thể khuyến cáo và kỷ luật quý vị.  
 

Trại sẽ đáp ứng các sở thích tín ngưỡng của quý vị về sự 
chải chuốt của quý vị trong phạm vi có thể. Quý vị phải giữ 
mình gọn gàng, sạch sẽ và luôn luôn mặc quần áo và giầy 
thích hợp.   
 

Tôi có thể để tóc theo bất cứ kiểu nào tôi muốn không? 
 

Có. Quý vị có thể có bất cứ kiểu tóc nào quý vị muốn nếu 
nó an toàn và sạch.    
 

NGOẠI LỆ: Nếu quý vị làm việc trong nhà bếp hay điều 
khiển máy móc, tóc của quý vị phải sạch và được bao lại 
bằng một cái lưới bao tóc.  
 

Tôi có thể để râu hay râu mép không?  
 

Có, trừ khi quý vị làm việc trong nhà bếp hay điều khiển 
máy móc. Cho các lý do an toàn, công nhân nhà bếp và đối 
tượng tạm giam điều khiển máy móc phải cạo râu sạch sẽ 
trong lúc làm nhiệm vụ. Khi chấp nhận một việc trong nhà 
bếp hay điều khiển máy móc, quý vị đồng ý tuân theo quy 
tắc này. Không có ngoại lệ cho quy định này. 
 

Tôi có thể cạo râu không?  
 

Có, tại đa số trại, quý vị có thể ký lấy một dao cạo dùng 
một lần mỗi ngày. Quý vị phải đem trả nó lại sau khi dùng 
xong. Nếu quý vị có một phiên tòa, trại sẽ cho quý vị một 
cơ hội cạo râu trước khi quý vị đi.    
 

Tôi có thể được cắt tóc không?  
 

Có, nếu quý vị muốn cắt tóc, quý vị phải yêu cầu nó. Xem 
cẩm nang nội bộ trại về cách yêu cầu cắt tóc.   
 

QUAN TRỌNG! Tùy quý vị tìm hiểu quy tắc chải chuốt 
tại trại quý vị. Xem cẩm nang nội bộ trại.   

 

 

Quý vị không thể dùng chung dao cạo của mình với bất cứ 
người nào khác. Đây là cho sự an toàn và sức khỏe của quý vị. 
Dùng chung dao cạo có thể lan truyền bệnh tật , chẳng hạn 
như HIV và viêm gan. Xem quy định nội bộ trạivề dao cạo. 
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GIẶT GIŨ  

Để có quần áo sạch, quý vị sẽ phải đưa lại 
một món quần áo bẩn để lấy một cái mới. 
Ở mức tối thiểu, quý vị có thể đổi các 
món đồ của quý vị thể theo lịch trình sau:  

• Vớ và quần áo lót- mỗi ngày;  

• Quần áo đồng phục mầu- tuần hai lần;  

• Tấm trải giường, áo gối, và khăn- tuần 
một lần; và  

• Đồng phục trắng nhà bếp-  mỗi ngày   

CHÚ Ý: Tại vài trại, quý vị có thể đổi 
quần áo giặt thường xuyên hơn. Nhằm 
bảo đảm có đủ quần áo sạch cho mọi 
người, quý vị không thể giữ thêm quần 
áo.  Đừng giặt quần áo, tấm trải giường, 
giầy, hay cái món đồ khác trong đơn vị cư ngụ trừ khi có máy 
giặt và máy sấy mà quý vị được phép sử dụng. Xem cẩm nang 
nội bộ trại về lịch trình giặt giũ, đổi quần áo, và đồng phục lao 

động tình nguyện. 

MỘT TRUNG TÂM SẠCH SẼ   
 

Quan trọng là giữ trại sạch sẽ cho sức khỏe và sự toàn của 
quý vị.   
 

Tôi có phải dọn giường tôi không?  
 

Có, quý vị sẽ phải dọn giường mỗi ngày trước khi quý vị 
bắt đầu các hoạt động thường ngày hay lao động. Quý vị 
phải giữ khu vực của mình ngăn nắp và sạch sẽ, và đồng 
thời cộng tác với những người ở cùng khu cư ngụ hay ký 
túc xá nhằm giúp không gian sinh sống chung sạch sẽ và 
ngăn nắp. Không treo tấm trải giường, chăn mền, khăn, 
hay bất cứ thứ gì trên dây, đèn, giường, thanh sắt, hay các 
vật thể khác. Tuân theo cẩm nang nội bộ trại cho việc treo 
khăn ướt.   
 
Sạch sẽ chung  
• Nếu quý vị chải tóc trên bồn rửa mặt, nhặt bất cứ tóc 

nào rơi trong đó ra.  

• Bỏ rác vào trong thùng rác, đừng bỏ nó trên sàn nhà.  

• Vất tất cả các sản phẩm vệ sinh vào thùng rác. Đùng 
vất nó trên sàn nhà hay trong bồn cầu; và  

• Đừng để rơi rớtnhững vụn thức ăn trong khu vực cư 
ngụ. Nó sẽ lôi kéo kiến và các loại côn trùng khác đến. 

Tôi có thể giữ những đồ vật cá nhân của tôi ở đâu?  

Quý vị sẽ phải tuân theo cẩm nang nội bộ trại về việc cất 
giữ đồ đạc cá nhân của quý vị. Một ai đó trong trại sẽ chỉ 
dẫn cho quý vị những gì phải làm. Những đồ vật không để 

đúng cách sẽ  bị tịch thu. Nếu chuyện này xẩy ra, trách 
nhiệm của quý vị là yêu cầu giám sát viên trả chúng lại cho 
quý vị. Đừng để bất cứ thứ gì nơi mà nó không được phép 
chẳng hạn như cửa sổ, bệ cửa sổ, giường tầng, tủ đựng đồ, 
hay dưới nệm giường.   

 

QUY ĐỊNH VÀ THỦ TỤC  

ĐẾM ĐẦU NGƯỜI  

Đối tượng tạm giam sẽ bị đếm ít nhất ba (3) lần một ngày 
vào những giờ giấc ít gây cản trở đến các hoạt động hàng 
ngày. Quý vị phải tham dự vào việc đếm và tuân theo các 
thủ tục đếm đầu người. Xem cẩm nang nội bộ trại.   

 

Quý vị có thể bị kỷ luật (và tất cả mọi người trong đơn vị 
cư ngụ có thể bị nhốt trong phòng của họ) nếu qúy vị 
không được đếm, không tuân theo các chỉ dẫn, hay làm 
gián đoạn buổi đếm đầu người. 

TÀI SẢN ĐƯỢC CHẤP THUẬN VÀ 

HÀNG CẤM 

Tất cả tài sản phải được cho phép, nghĩa là khách viếng 
thăm và đối tượng tạm giam phải được phép có bất cứ 
món gì, ngay cả khi món đó thường được chấp thuận tại 
trại.   

CHÚ Ý: Trại có thể vất đi bất cứ thứ gì của quý vị, ngay cả 
khi loại mặt hàng đã được phê duyệt, nếu quý vị có nhiều 
quá, sử dụng sai, hay thay đổi chúng trước khi được phép.  

Trong lúc đếm đầu người, đừng di chuyển, nói 
chuyện hay làm bất cứ chuyện gì gây trở ngại 
cho việc đếm đầu người. 
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Bất cứ món gì chưa được trại phê chuẩn một cách cụ thể 
có thể được xem như là hàng cấm. Xem cẩm nang nội bộ 
trại về tài sản không được cho phép và hàng cấm.   

Hàng cấm là gì?  
 

Hàng cấm là bất cứ thứ gì không được phép tại trung 
tâm. Quý vị không được phép có bất cứ thứ gì không an 
toàn hay gây trở ngại với các hoạt động trật tự của trung 
tâm. Trách nhiệm của quý vị là phải biết về quy định về 
việc  cái gì được và cái gì không được phép có tại trại. 
Nếu quý vị có bất cứ món gì liệt kê dưới đây, hay bất cứ 
món gì không được trung tâm phê chuẩn, quý vị có thể bị 
kỷ luật.   
 

Hàng cấm bao gồm, nhưng không giới hạn: 
• Thuốc lá và các sản phẩm từ thuốc lá;  

• Rượu bia hay ma túy bất hợp pháp; 

• Đồ vật nguy hiểm, vũ khí chết người, và chất nổ;  

• Bất cứ thứ gì có thể cải trang hay thay đổi hình dạng 
của đối tượng tạm giam hay được sử dụng nhằm giúp 
ai đó trốn thoát; hay,  

• Bất cứ máy ảnh, video, máy ghi âm, điện thoại di 
động,  hay thiết bị mà có thể được sử dụng để chụp 
ảnh, ghi âm hay ghi hình ảnh của đối tượng tạm giam, 
nhân viên, hay  tài sản chính phủ.   

 

 Tài sản cá nhân, bao gồm quần áo và các vật dụng cá nhân 
khác, cũng có thể là hàng cấm trừ khi quản lý trại đã phê 
chuẩn chúng, hay quý vị mua các món này tại cửa hàng trại 
hay máy bán hàng tự động.    

KHÁM XÉT VÀ QUAN SÁT 

ICE khám xét đối tượng tạm giam để giữ mọi người an 
toàn, kiểm soát hàng cấm, và giữ trại sạch và vệ sinh. 
Những cuộc khám xét này không có nghĩa trừng phạt quý 
vị. Nhân viên sẽ không khám xét hay kiểm tra thể chất 
quý vị cho mục đích duy nhất là để quyết định đặc điểm 
bộ phận sinh dục của quý vị.   

Tôi sẽ bị khám xét lúc nào?  

Thân thể của và tài sản của quý vị sẽ bị khám xét vào 
những lúc này:  

• Khi quý vị vừa nhập trại;  

• Bất cứ lúc nào nếu có sự nghi ngờ rằng quý vị đang 
che dấu hàng cấm hay vũ khí 

• Khi quý vị đi vào đơn vị cư ngụ;  

• Khi quý vị rời khỏi khu vực thăm viếng sau buổi viếng 
thăm; và  

• Thỉnh thoảng, có những khám xét bất thường theo 
thông lệ.  

Tôi có thể từ chối bị khám xét không? 

Không. Quý vị phải cho phép nhân viên hay các nhân 
viên khám xét quý vị. Quý vị cũng phải tuân theo các 
chỉ thị của họ và làm tất cả những gì họ nói với quý vị. 

Nếu tôi từ chối bị khám xét thì sao? 
  
Quý vị có thể bị di chuyển ra khỏi những đối tượng tạm 
giam khác và bị cách ly. Điều này giữ cho quý vị và những 
người khác an toàn.  
 

Tôi có phải cởi bỏ quần áo khi tôi bị khám xét không? 
  
Nếu có lý do chính đáng nghi ngờ quy vị có thể đang dấu 
vũ khí hay hàng cấm khác, một khám xét cởi quần áo sẽ 
được tiến hành.  
 

Tôi sẽ bị khám bởi ai đó đồng giới tính phải không?  
 

Đối với việc khám xét cởi quần áo (khi quý vị cởi bỏ tất cả 
quần áo của mình). Quý vị sẽ được một nhân viên đồng 
giới tính như quý vị khám. Nếu không có nhân viên đồng 
giới tính ở đó, trại sẽ bảo đảm hoặc là cuộc khám xét 
được tiến hành trong riêng tư với hai thành viên trong 
đội ngũ nhân viên hiện diện hay một ai đó đồng giới tính 
với quý vị ở cạnh bên quan sát.   
 

Nhân viên có thể nhìn tôi không?  
 

Nhân viên khác giới tính sẽ không được nhìn khi quý vị 
đang tắm, thực hiện chức năng cơ thể hay thay quần áo, 
ngoại trừ trong các hoàn cảnh nghiêm trọng hay khi việc 
nhìn thấy như thế là ngẫu nhiên khi kiểm tra phòng giam 
thường lệ hay về mặt khác phù hợp liên quan với nhiệm 
vụ chính thức, khám bệnh, hay giám sát việc đi cầu. Nhân 
viên khác giới tính phải thông báo sự hiện diện của họ khi 
đi vào khu vực nơi mà quý vị có khả năng đang tắm, thực 
hiện chức năng thể chất, hay thay quần áo.    

Nếu quý vị không tuân theo các chỉ dẫn, quý vị có thể 
bị kỷ luật. 
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KỶ LUẬT VÀ QUYỀN CỦA QUÝ VỊ  

Trật tự và kỷ luật là điều cần thiếtcho sự an toàn và sức 
khỏe của đối tượng tạm giam và nhân viên. Một số vấn đề 
có thể được giải quyết một cách không chính thức bằng 
việc tư vấn, nhưng các vấn đề khác sẽ phải đòi hỏi kỷ luật.   

Tất cả mọi trại đều tuân theo các thủ tục đã được thiết lập 
nhằm bảo đảm quyền của quý vị được tôn trọng, bao gồm 
quyền của quý vị có:  
• Đúng hạn thủ tục, bao gồm việc tiến hành hồ sơ kỷ luật 

của quý vị một cách kịp thời;  

• Dịch vụ dịch thuật và thông dịch để quý vị có thể hiểu 
và  giao tiếp;  

• Các tiện nghi, trợ giúp hoặc dịch vụ dành cho người  
khuyết tật bảo đảm giao tiếp hữu hiệu giữa quý vị và 
nhân viên trại nếu quý vị gặp khó khăn về thính giác, 
thị giác, hay có các những nhu cầu giao tiếp khác. 

• Giao tiếp với người khác và/hay các tổ chức, trừ khi 
giao  tiếp đó đe dọa an toàn, an ninh, hay trật tự tại 
trại.  

Khi bị ICE giam giữ, quý vị cũng có quyền có:  
• Sự bảo vệ không bị lạm dụng cá nhân, trừng phạt thể 

xác, sử dụng vũ lực quá mức hay không cần thiết, 
thương tích cá nhân, chăm sóc sức khỏe không đầy đủ, 
hư hỏng tài sản, và quấy nhiễu; và  

• Không bị kỳ thị dựa trên chủng tộc, tín ngưỡng, nguồn 
gốc quốc gia, mầu da, giới tính,khuynh hướng tình dục, 
nhận dạng giới tính, khả năng thể chất, khả năng tâm 
thần, hay niềm tin chính trị.  
 

Quý vị cũng có quyền nộp đơn khiếu nại nếu quý vị cảm 
thấy rằng quyền của quý vị đã bị vi phạm. Không ai có thể 
trừng phạt quý vị cho việc nộp đơn khiếu nại. 
 
Làm sao để tôi biết quy định?  
 

Trại của quý vị phải cung cấp cho quý vị một văn bản 
thông tin về quy định, thủ tục, lịch trình, và tất cả mọi chủ 
đề được đề cập đến trong quyển cẩm nang này. Thêm vào 
đó, trại sẽ cung cấp một cẩm nang nội bộ. Trại bắt buộc 
phải truyền đạt thông tin bằng ngôn ngữ quý vị hiểu được. 
Hãy nói với thành viên đội ngũ nhân viên hay nhân viên 
ICE biết nếu quý vị cần sự giúp đỡ để hiểu thông tin này.   
 
Nếu tôi vi phạm quy định thì sao?  
  
Mỗi trại có một danh sách các quy định mà quý vị và đối 
tượng tạm giam khác phải tuân theo. Nếu quý vị bị cáo 
buộc vi phạm quy định nhân viên sẽ:   
• Giải quyết các vi phạm nhỏ một cách không 

chính thức. 

• Bắt đầu một cuộc điều tra trong vòng 24 tiếng nếu 
việc giải quyết không chính thức thất bại; 

• Chuyển các vi phạm mức độ thấp đến Ủy Ban Kỷ Luật 
Đơn Vị (UDC);  

• Chuyển các vi phạm nghiêm trọng đến Hội Đồng Kỷ 
Luật  (IDP). 
   

Nếu vụ việc của quý vị được chuyển đến UDC, một buổi 
điều trần sẽ được tiến hành trong vòng 24 tiếng đồng hồ 
sau khi có kết luận của cuộc điều tra.  
 

Nếu vụ việc của quý vị được chuyển đến IDP, một buổi 
điều trần sẽ được tiến hành trong vòng 48 tiếng đồng hồ 
sau khi IDP nhận được sự chuyển tiếp.  
 
Quý vị có thể bị cách ly hành chánh tạm thời trước ngày 
quý vị ra điều trần. Nếu IDP thấy rằng quý vị có tội vi 
phạm quy tắc trại, quý vị có thể bị cách ly kỷ luật hay bị 
kỷ luật theo các cách khác tùy theo sự nghiêm trọng của 
vi phạm của quý vị. Chẳng hạn như, quý vị có thể bị hạn 
chế tạm thời trong các hoạt động, đặt hàng tại cửa hàng, 
hay các đặc quyền khác.  
 

Kế Hoạch Kỷ Luật Trong Trại là gì?   
  
IDP được lập ra với hoặc một nhân viên điều trần kỷ luật 
hoặc một hội đồng ba người nhằm quyết định biện pháp 
đối với vi phạm của quý vị. Một người trong số của họ sẽ 
chỉ đạo hội đồng. Một số thành viên đội ngũ nhân viên 
không được phép ở trong IDP, bao gồm:    
• Nhân viên báo cáo vi phạm;  

• Nhân viên điều tra vi phạm ;và  

• Bất cứ nhân viên hay thành viên đội ngũ nhân viên 
chứng kiến, liên quan trực tiếp với, hay là một phần 
của đơn vị báo cáo vi phạm. 

 

IDP làm gì? 
  
IDP quyết định cách giải quyết vụ việc của quý vị. Họ tuân 
theo các tiêu chuẩn trại giam giữ trong đó nêu ra loại 
trừng phạt nào thì phù hợp cho các loại vi phạm khác 
nhau. Họ có thể giảm bớt hay bãi bỏ các cáo buộc nếu 
thấy rằng quý vị đã không vi phạm các quy tắc. Nếu quý 
vị không đồng ý với quyết định của IDP, quý vị có thể nộp 
đơn kháng cáo. Xem cẩm nang nội bộ của trại về nộp đơn 
kháng cáo.   

Các quyền của tôi trong buổi IDP điều trần là gì?  

Trước khi báo cáo việc xẩy ra được gửi đến IDP, trại phải 
thông báo với quý vị bằng văn bản về quyền của quý vị 
trong buổi IDP điều trần, bao gồm quyền của quý vị:  
• Có một thành viên đội ngũ nhân viên toàn thời gian 

không dính dáng theo sự lựa chọn của quý vị giúp sửa 
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soạn và phát biểu cho quý vị tại uổi  điều trần IDP. 

• Trình bầy các lời khai và bằng chứng kể cả nhân chứng 
trước IDP; 

• Giữ im lặng. Quý vị không phải phát biểu nếu quý vị  
không muốn. Sự im lặng của quý vị không thể được sử  
dụng để chống lại quý vị; 

• Hiện diện tại tất cả các giai đoạn của buổi điều trần hay 
từ bỏ quyền kháng cáo. 

NGOẠI LỆ: Quý vị có thể hay không hiện diện khi IDP họp 
để quyết định về vụ việc của quý vị. Đồng thời, quý vị sẽ 
không được phép hiện diện nếu sự hiện diện của  quý vị đe 
dọa trật tự hay an toàn tại trại nhưng  có thể tham dự qua 
điện thoại và bằng văn bản.       
• Nhận các dịch vụ thông dịch và dịch thuật để quý vị có  

thể hiểu và trao đổi;   

• Nhận trợ giúp hay các dịch vụ mà trại có thể cung cấp 
nhằm bảo đảm giao tiếp hữu hiệu vì sự giới  hạn về 
thính giác, thị giác, hay khuyết tật khác;  

• Nhận quyết định của IDP và một giải thích cho biết họ  
quyết định như thế nào bằng văn bản; và  

• Kháng cáo quyết định của IDP nếu quý vị không đồng ý.  

QUAN TRỌNG! Kháng cáo phải được nộp theo như  
quy trình khiếu nại chính thức của đối tượng tạm giam . 
 

IDP có thể hoãn buổi điều trần không?  
 

Có, nếu quý vị có một lý do chính đáng cho việc hoãn lại 
buổi điều trần của quý vị, hay nếu IDP muốn điều tra vụ 
việc của quý vị thêm nữa, họ có thể hoãn buổi điều trần 
của quý vị. Tuy nhiên, nếu quý vị đang bị giữ cách ly hành 
chánh trong thời gian chờ xét xử, việc trì hoãn không thể 
quá 72 tiếng, trừ trường hợp khẩn cấp.    
 

SỬ DỤNG VŨ LỰC VÀ KỀM CHẾ  
 

Nhân viên chỉ được dùng vũ lực cần thiết vừa đủ để giành 
quyền kiểm soát đối tượng tạm giam, bảo vệ sự an toàn 
của đối tượng tạm giam, nhân viên, và người khác, ngăn 
ngừa thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, và bảo đảm an 
ninh và trật tự hoạt động của trại. Nhân viên có thể phải 
dùng vũ lực sau khi tất cả những nỗ lực hợp lý để giải 
quyết hoàn cảnh đã thất bại. Vũ lực thể xác và các thiết bị 
kềm chế sẽ không được sử dụng như trừng phạt.   
 

CÁC CÁO BUỘC HÌNH SỰ  
 

Trong khi quý vị tại trại, quý vị phải tuân theo các luật lệ 
hiện hành. Nếu quý vị bất tuân bất cứ luật địa phương, 
tiểu bang, hay liên bang nào, quý vị có thể được thông 
báo và bị các cơ quan hành pháp  phương, tiểu bang hay 
liên bang buộc tội và đưa ra xét xử tại tòa án địa phương, 

tiểu bang hay liên bang. Các cáo buộc từ địa phương, tiểu 
bang, hay lên bang có thể cũng được xét xử tại trại này 
như việc kỷ luật riêng rẽ.   
 

Chuyện gì sẽ xẩy ra khi cáo buộc hình sự  được đệ trình 
chống lại tôi?  
 

Quý vị sẽ nhận được thông báo về quyền có luật sư của 
quý vị. Nếu quý vị không có đủ tiền để mướn luật sư 
riêng, tòa sẽ chỉ định một luật sư đại diện quý vị cho hồ 
sơ hình sự. Quý vị có quyền nói chuyện với luật sư hay 
đại diện pháp lý của quý vị về hồ sơ hình sự của quý vị và 
có luật sư hay đại diện pháp lý với quý vị tại buổi quý vị ra 
hầu tòa hình sự.   
 

Việc gì sẽ xẩy ra nếu tôi  có một hồ sơ hình sự địa 
phương hay tiểu bang đang chờ xét xử và tôi muốn 
chống lại hay theo đuổi để  cáo buộc bị hủy bỏ?  
 

Nếu quý vị đang trong sự giam giữ của ICE và muốn ra 
trước một tòa địa phương hay tiểu bang để tranh cãi về 
các cáo buộc hình sự đang chờ xét xử chống lại quý vị, 
tòa án địa phương hay tiểu bang sẽ cần gửi một trát tòa 
đến ICE yêu cầu giao quý vị qua cho họ giam giữ để quý vị 
có thể hiện diện trong khi các cáo buộc địa phương được 
xét xử.   
 

LƯU Ý:  Việc chỉ yêu cầu trát tòa sẽ không làm ngừng hay 
trì hoãn nỗ lực trục xuất của ICE. Trát tòa phải được ban 
gửi đến ICE hay, ít nhất, giới chức thẩm quyền có trách 
nhiệm tại địa phương hay tiểu bang sẽ cần thông báo cho 
ICE về ý định ra trát tòa của họ trước khi ICE xem xét hoãn 
hay đình chỉ nỗ lực trục xuất.   
 

AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE 
TỔNG QUÁT 

DIỄN TẬP SƠ TÁN  

Theo định kỳ, các cuộc diễn tập sơ tán sẽ được tiến hành 
tại trại. Các cuộc diễn tập sẽ giúp quý vị thoát ra một cách 

an toàn trong một trường hợp khẩn cấp thật sự, chẳng 
hạn như cháy, rò rỉ hơi đốt, thảm họa dân sự, hay những 
nguy hiểm khác. Trong đa số các trường hợp, quý vị sẽ 
không biết trước về buổi diễn tập . Diễn tập không phải 
làm để làm quý vị sợ hãi hay gây bất tiện cho quý vị. Vì sự 
an toàn của mình, quý vị nên tìm hiểu các quy trình phù 
hợp để thoát khỏi tòa nhà trong trường hợp khẩn cấp và 
vị trí các lối thoát hiểm của đơn vị cư ngụ của quý vị (phải 
có một bản đồ trong đơn vị của quý vị)    

QUAN TRỌNG! Quý vị phải tuân theo các hướng dẫn trong 
khi diễn tập hay trường hợp khẩn cấp thật sự. Nếu quý vị 
không tuân theo chỉ dẫn, quý vị có thể bị kỷ luật.  
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Sử dụng nhà vệ sinh 

• Không được đứng trên bồn cầu. Ngồi trên ghế bồn 
cầu và xả nước sau khi sử dụng; 

• Bỏ tất cả giấy đi cầu dùng rồi vào trong bồn ầu rồi xả 
nước. 

• Đừng dùng nước bồn cầu để rửa; và  

• Bỏ băng vệ sinh các loại đã qua sử dụng vào thùng rác 
và đừng bỏ vào bồn cẩu.  

Rửa tay  

Vi trùng có thể làm quý vị bị bệnh và có thể truyền qua 
khi tiếp xúc bằng tay. Rửa tay của quý vị thật kỹ  để tránh 
bị bệnh bằng cách:  

• Bảo đảm rằng quý vị mở nước trong bồn rửa mặt và 
dùng xà  bông rửa tay;  

• Rửa từng ngón tay và chà xát hai bàn tay với hau, rửa 
cả hai mặt bàn tay với xà bông và nước, và chùi kẽ 
dưới móng tay  ít nhất 20 giây và xả nước và làm khô 
tay của quý vị; và  

• Rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, và sau khi 
động chạm  vào rác, sau khi chơi đùa hay lao động 
bên ngoài, hay sau khi  ở gần người bệnh. 

Tắm rửa và chăm sóc cá nhân  

• Quý vị nên tắm rửa thường xuyên với nước và xà 
bông;  

• Chỉ tắm trong buồng tắm, KHÔNG tắm từ cái bồn rửa 
mặt; Đừng đi tiểu hay đi cầu trong buồng tắm hay 
bồn rửa mặt;    

• Chỉ dùng bồn rửa mặt để rửa tay hay rửa mặt, cạo 
mặt, hay đánh răng mà thôi;  

• Đừng cạo đầu hay vùng kín của quý vị; 

• Đừng dùng chung dao cạo với người khác; 

• Đừng dùng chung lược chải tóc, lược, hay các món 
chăm sóc  cá nhân với người khác;  

• Đừng xâm lỗ bất cứ phần nào cơ thể của quý vị;  

• Sử dụng chất khử mùi mỗi ngày; và  

• Đừng bỏ quần áo lại trong buồng tắm.    

 

Chăm sóc nha khoa  

• Đánh răng sau mỗi bữa ăn, nếu có thể được, và trước 
khi đi ngủ;  

• Để bàn chải đánh răng ở góc 45 độ giữa răng và nướu 
răng của quý vị;  

• Di chuyển bàn chải đánh răng lên xuống trên mỗi 
răng, không di chuyển qua lại. Đánh mỗi răng 10 giây 
trước khi chuyển  qua cái răng khác;  

• Luôn luôn đánh phía sau răng và nhẹ nhàng hải lưỡi 

của quý vị; 

• Làm sạch tất cả mặt ngoài răng trên và răng dưới của 
quý vị; 

• Cho các bề mặt nơi quý vị cắn xuống, di   chuyển bàn 
chải qua lại; 

• Nếu có thể được, dùng chỉ nha khoa cho     răng và 
nướu răng của quý vị mỗi ngày 

Cho sức khỏe tốt toàn diện 

• Ăn đủ ba bữa mỗi ngày. Đừng quên ăn trái cây và rau. 
Đừng ăn kẹo nhiều quá;  

• Cố gắng tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày. Chơi 
thể thao, đi dạo, chạy tại chỗ, hay hít đất. Nếu quý vị 
đã không tập thể dục trong một thời gian dài, làm vài 
động tác co duỗi chân tay nhẹ hay chạy chầm chậm 
để hâm nóng cơ thể và tránh thương tích;  

• Cố gắng ngủ ít nhất 8 đến 10 tiếng một đêm;  

• Dùng khủy tay che miệng quý vị lại khi ho hay hắt hơi 
và đừng có khạc nhổ xuống đất hay sàn nhà. Việc này 
làm lan truyền vi trùng mà có thể làm những người 
khác bị bệnh; và  

• Không được phép hút thuốc. Hãy xem đây như là cơ 
hội bỏ thuốc lá mãi mãi. Nó là một trong 

những thứ tốt nhất mà quý vị có thể làm cho sức 
khỏe của quý vị. 

Làm thế nào để tôi giữ gìn sức khỏe trong thời tiết 
nóng?  

Cơ thể quý vị cần nhiều nước để giữ gìn sức khỏe. Vào 
mùa nóng, quý vị đổ mồ hôi và cơ thể bị mất nước. Việc 
này có thể: 
• Làm quý vị chóng mặt;  

• Làm miệng và lưỡi quý vị khô và dính;  

• Làm cho nước tiểu của quý vị đậm mầu hơn và ít đi 
tiểu hơn.  

Xâm mình không được chấp nhận trong trại  

Không được phép hút thuốc bất cứ chỗ nào tại trại (trong 
hay ngoài) 
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Uống nhiều nước trong ngày. Nếu quý vị cảm thấy khát 
nước, điều này có nghĩa là cơ thể của quý vị cần thêm 
nước. Uống nước vào mùa nóng ngay cả khi quý vị không 
cảm thấy khát. Nếu nước tiểu của quý vị đặc mầu, quý vị 
uống không đủ nước. Nếu quý vị chơi thể thao, uống thêm 
nước 

 Khi thời tiết nóng:  
• Mặc quần áo rộng;  

• Ở trong bóng râm vào những lúc nóng nhất trong 
ngày;  

• Đừng ở ngoài nắng quá lâu; và  

• Nếu quý vị bắt đầu cảm thấy choáng váng, ngồi       
xuống trong bóng râm hay trong nhà.   
 

Quý vị nên cho nhân viên y tế biết nếu:  
Quý vị cảm thấy yếu hay chóng mặt mỗi lần quý vị đứng 
dậy hay quý vị tiểu rất it.  
 

An toàn giường ngủ  
• Không nhẩy lên hay nhẩy xuống từ giường tầng trên;  

• Từ từ khi vào hay ra khỏi giường. Nhớ chắc chắn quý 
vị đặt chân trên một khu vực rắn chắc của sàn nhà với 
phần lớn của chân quý vị;  

• Cúi đầu xuống khi ra khỏi giường nếu quý vị nằm ở 
giường tầng dưới; và  

• Nếu quý vị bị té ra khỏi giường bất cứ lúc nào, thông 
báo nhân viên trong trại để quý  vị có thể được đi 
khám tại bệnh xá y tế  
 

Bất bạo động   
 

Trung tâm sẽ không cho phép bất cứ loại lạm dụng tình 
dục hay thể xác nào. Nếu ai đó tấn công tình dục hay thể 
xác quý vị, báo nhân viên hay nhân viên y tế ngay lập tức. 
Các biện pháp kỷ luật sẽ được áp dụng đối với bất cứ ai 
tấn công tình dục hay thể xác một người nào khác tại 
trung tâm.  
 

Hòa hợp với những người khác  
 

Quý vị sẽ chia sẻ không gian sinh sống với nhiều người. 
Điều quan trọng là phải tử tế và nhận thức được sự khác 
biệt của những người khác. Đừng ồn áo quá làm những 
người khác không thể hưởng thụ các hoạt động của họ. 
Yên lặng vào ban đêm để người khác có thể ngủ. Tránh 
gặp người gây chuyện hay đánh nhau. 
 

ĐỊNH HƯỚNG Y TẾ VÀ  
THÔNG TIN SỨC KHỎE  

Bệnh xá y tế sẽ chăm sóc quý vị nếu quý vị có vấn đề y tế. 
Ngoại trừ cho các hoàn cảnh hiếm hoi, nhân viên y tế sẽ 

KHÔNG cho quý vị các vật dụng thoải mái hay các món 
như giầy đặc biệt, thêm chăn mền, thêm gối, áo khoác, 
hay chất khử mùi. Nhân viên y tế cũng không thể trả lời 
bất cứ câu hỏi nào về hồ sơ, ngày ra tòa, hay hoàn cảnh 
pháp lý của quý vị. Hỏi nhân viên trục xuất của quý vị cho 
các câu hỏi này. 

TỔNG QUÁT VỀ CÁC  

DỊCH VỤ CUNG CẤP  

Quý vị có quyền nhận được sự chăm sóc sức khỏe phù 
hợp và cần thiết miễn phí trong khi quý vị đang bị tạm 
giam. Quý vị có thể yêu cầu được chăm sóc sức khỏe bất 
cứ lúc nào, kể cả khi quý vị đau ốm hay bị thương, có vấn 
đề sức khỏe mãn tính, cần chữa trị y tế, đang uống hay 
cần bắt đầu uống thuốc để giữ quý vị khỏe mạnh.    
 

Lịch sử bệnh tật và lấy thông tin  
 

Ngay sau khi quý vị đến, quý vị sẽ được hỏi các câu hỏi y 
tế và được chụp hình phổi hay thử nghiệm cho nhiễm 
trùng lao. Việc này quan trọng cho sức khỏe và sự an 
toàn của mọi người.  
 

Đánh giá sức khỏe  
 

Trong vòng 14 ngày đầu tiên quý vị ở đây, quý vị sẽ được 
đánh giá sức khỏe toàn diện. Chăm sóc sức khỏe bổ xung 
sẽ được cung cấp để giải quyết các vấn đề sức khỏe liên 
quan cho nam, nữ, và độ tuổi.  
 

Chăm sóc sức khỏe phụ nữ  
 

Phụ nữ sẽ được khám định kỳ, phụ khoa và sản khoa phù 
hợp với lứa tuổi. Quý vị có thể yêu cầu thử thai, khám 
ngực. Phết tế bào cổ tử cung, sàng lọc nhiễm trùng lây 
truyền qua đường tình dục (STI), chụp quang tuyến vú, tư 
vấn ngừa thai, tư vấn về kế hoạch hóa gia đình phù hợp 
về mặt y tế. Nếu quý vị được xác định là có thai hay vừa 
mới sinh con, quý vị sẽ được tiếp cận sự chăm sóc trước 
khi sinh và chăm sóc đặc biệt. 
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Xin khám bệnh   

Nếu quý vị bị bệnh, quý vị có thể yêu cầu được khám tại 
phòng khám y tế. Để nhận được sự chữa trị này, quý vị sẽ 
hoặc là điền vào một mẫu xin khám  bệnh hay nhân viên y 
tế sẽ đến khám cho  quý vị tại khu vực cư ngụ hay một khu 
vực khác đã được chỉ định. Nếu quý vị không biết chắc 
chắn cách yêu cầu được khám bệnh như thế nào, hỏi bất 
cứ thành viên đội ngũ nhân viên nào. 

Một cuộc kiểm tra răng ban đầu sẽ được thực hiện bởi nha sĩ 
hoặc nhân viên y tế đã qua đào tạo trong vòng 14 ngày sau 
khi quý vị đến. Nếu quý vị bị đau hay sưng răng, hãy sử dụng 
thủ tục xin khám bệnh để được giúp đỡ. Quý vị sẽ được chăm 
sóc định kỳ chẳng hạn như làm sạch răng  sau khi quý vị bị 
giam giữ hơn sáu tháng. 

Nếu quý vị đang cảm thấy quá sức, có ý nghĩ làm tổn thương 
bản thân hoặc cảm thấy như quý vị có thể làm tổn thương 
người khác, hãy thông báo cho cán bộ hoặc nhân viên y tế 
biết ngay lập tức, và quý vị sẽ được khám. 

CÁC 

DỊCH VỤ BỔ XUNG  
 

Nếu cần thiết về mặt y tế, các dịch vụ khác có thể bao gồm 
thuốc, xét nghiệm máu hoặc các xét nghiệm chẩn đoán 
khác, chụp X-quang, giáo dục và tư vấn, và các buổi hẹn 
khám thường xuyên cho các bệnh nặng. 
 

Khiếu nại và than phiền về y tế  
 

Nếu quý vị có thắc mắc hoặc lo lắng về dịch vụ chăm sóc 
quý vị nhận được, hãy nói chuyện với nhân viên y tế. Hãy 
nhớ rằng một số loại dịch vụ hoặc dịch vụ chăm sóc không 
có sẵn. Nếu quý vị vẫn không hài lòng, quý vị có thể điền 
vào mẫu đơn khiếu nại. Nếu quý vị không thể tìm thấy mẫu 
đơn trong phòng khám, hãy hỏi bất kỳ nhân viên an ninh 
hoặc y tế nào để có mẫu đơn.  
 

HẸN CHĂM SÓC SỨC KHỎE  
 

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe được cung cấp cho tất cả những 
đối tượng tạm giam tại trại, miễn phí cho đối tượng tạm 
giam.  

Có hai cách để nhận được một buổi hẹn y tế không khẩn cấp:  
 

1.) Quý vị có thể được yêu cầu điền vào một mẫu đơn để 
ghi danh cho một buổi khám. Quý vị sẽ bỏ mẫu đơn 
vào trong hộp y tế tại đơn vị cư ngụ.Your facility will 
tell you which process you will use to receive medical 
services. 

Các mẫu đơn được thu thập mỗi ngày và kiểm tra cẩn 
thận để quyết định ai cần được khám trước. Trong 
nhiều trường hợp, quý vị có thể gặp nhân viên y tế vào 
ngày làm việc tiếp theo. Nếu quý vị  ghi danh vào cuối 
tuần và nhu cầu y tế của quý vị không khẩn cấp, quý vị 
thường sẽ được khám vào thứ Hai tuần sau. Nếu quý 
vị ghi danh sau giờ làm việc và không thể đợi đến ngày 
làm việc tiếp theo và đang trong trường hợp khẩn cấp 
về y tế, hãy ói với nhân viên phụ trách nơi cư ngụ của 
quý vị. Họ sẽ liên hệ với nhân viên y tế trực. 

  

2.) Thay vì điền vào mẫu đơn xin khám bệnh , các trại khác 
có thể yêu cầu quý vị đến một khu vực đặc biệt của 
trung tâm vào một thời điểm cụ thể hang ngày để gặp 
nhân viên y tế lấy hẹn. Nhân viên y tế sẽ đánh giá quý 
vị và sẽ xác định xem quý vị có cần khám vào ngày hôm 
đó hay khám vào ngày khác. 

Trại  sẽ cho quý vị biết  quý vị sẽ sử dụng thủ tục gì để có 
các dịch vụ y tế. 

Hãy nói với nhân viên phụ trách nơi cư ngụ của quý vị, 
một nhân viên, hoặc bất kỳ ai để có thể nhận được sự giúp 
đỡ. Nếu quý vị cần sự trợ giúp để nói chuyện với chuyên 
gia y tế, hãy nhờ thông dịch viên hoặc người nào có thể 
giải thích sự việc theo cách quý vị có thể hiểu được.  

Ý KIẾN THỨ HAI  
 

Quý vị có thể yêu cầu một ý kiến y tế thứ hai hoặc bên 
ngoài, nhưng quý vị phải chịu trách nhiệm thanh toán cho 
việc này. Quý vị hay luật sư hay người đại diện hợp pháp 
của quý vị phải gửi yêu cầu bằng văn bản của quý vị đến 
giám đốc văn phòng địa phương. Trại sẽ xem xét các vấn 
đề an ninh khi đưa ra quyết định có cho phép quý vị nhận 
được ý kiến thứ hai hay không. Trại của quý vị có thể có 
thông tin khác về cách nhận dịch vụ chăm sóc, kháng cáo, 
hoặc thông báo những lo ngại khẩn cấp về dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe tại trại.  

THUỐC MEN 
 

Không dùng chung thuốc với người khác. Vi phạm quy tắc 
này có thể bị đưa đến kỷ luật. Báo ngay cho viên chức 

Trong trường hợp khẩn cấp về sức khỏe, quý vị có thể 
được chăm sóc ngay lập tức. 
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hoặc nhân viên y tế biết nếu thuốc của quý vị gây ra các 
vấn đề như phát ban, ngứa, khó thở hoặc tiêu chảy. Luôn 
mang theo thuốc bên mình để tránh làm mất thuốc. 
 

CHĂM SÓC SỨC KHỎE  

TÂM THẦN VÀ NGUY CƠ TỰ TỬ  
 

Khó khăn về cảm xúc  

Việc cảm nhận những cảm xúc như buồn bã, lo lắng, hồi 
hộp, tức giận và sợ hãi trong môi trường này là điều bình 
thường. Khó ngủ cũng là chuyện bình thường. Hãy nhớ 
rằng quý vị sẽ không bị giam giữ mãi mãi. Suy nghĩ về 
những cách để giữ cho mình bận rộn, bình tĩnh và  khỏe 
mạnh. Đọc, nói chuyện với mọi người, chơi trò chơi, tập 
thể dục, tham gia các hoạt động tôn giáo hoặc thực hành 
các kỹ thuật thư giãn. Bác sĩ có thể cung cấp cho quý vị 
thông tin về cách kiểm soát sự căng thẳng. 

 Nếu quý vị có tình trạng sức khỏe tâm thần, chẳng hạn 
như trầm cảm, hoặc nếu quý vị có nguy cơ tự tử, quý vị  sẽ 
được điều trị nhạy cảm và được giới thiệu đến một 
chuyên gia sức khỏe tâm thần thích hợp. Nói với nhân viên 
phụ trách nơi cư ngụ của quý vị ngay lập tức nếu quý vị bị 
trầm cảm, nghĩ rằng quý vị có thể làm tổn thương chính 
mình, một ai đó đã đe dọa làm tổn thương chính họ, hoặc 
quý vị muốn nói chuyện với ai đó. Quý vị cũng có thể liên 
lạc với ICE qua Đường dây Thông tin và Báo cáo Việc giam 
giữ (DRIL) theo số 1-888-351-4024 hoặc 9116 #. Quý vị sẽ 
được giới thiệu đến một chuyên gia y tế thích hợp. 

HỒ SƠ  Y TẾ 
 

Quý vị có quyền nhận bản sao hồ sơ y tế của mình theo yêu 
cầu. Kiểm tra cẩm nang nội bộ trại của quý vị để hiểu cách 
quý vị có thể nhận được bản sao hồ sơ y tế của mình trong 
khi quý vị bị giam giữ.  
 

Nếu quý vị cần cung cấp hồ sơ y tế của mình cho người 
khác, một yêu cầu bằng văn bản từ quý vị đến trại sẽ cho 
phép trại cung cấp thông tin sức khỏe cá nhân của quý vị 
cho một người hoặc tổ chức khác, miễn là yêu cầu bằng văn 
bản của quý vị bao gồm các thông tin sau đây và đáp ứng 
bất kỳ các yêu cầu địa phương khác:   

 
• Địa chỉ của trại sẽ cung cấp hồ sơ y tế của quý vị; 

• Tên của cá nhân hoặc tổ chức sẽ nhận thông tin của 
quý vị; 

• Tên đầy đủ của quý vị, A-Number (hoặc số nhận dạng 
trại khác), ngày sinh và quốc tịch của quý vị; 

• Thông tin cụ thể sẽ được cung cấp, cùng với ngày 
điều trị; và 

• Chữ ký của quý vị và ngày tháng. 

Sau khi cung cấp thông tin sức khỏe, văn bản cho 
phép sẽ được lưu lại trong hồ sơ sức khỏe. Để yêu cầu 
một bản sao hồ sơ y tế của quý vị sau khi được trả tự 
do khỏi sự giam giữ của ICE, quý vị phải nộp đơn yêu 
cầu về  Lluật Tự do Thông tin (FOIA) với ICE.  Để biết 
những hướng dẫn  nộp đơn yêu cầu FOIA, hãy truy cập 
trang www.ice.gov/foia hoặc gọi văn phòng ICE FOIA 
theo số 1-866-633-1182.  

Nếu quý vị ở trong một trại có nhân viên của Cơ quan 
Dịch vụ Y tế ICE, quý vị có thể truy cập vào hồ sơ y tế của 
mình thông qua internet. Hãy hỏi nhân viên y tế để được 
hướng dẫn về thủ tục này.  

THÔNG BÁO BẢO MẬT QUYỀN 

RIÊNG TƯ VỀ VIỆC THU THẬP 

THÔNG TIN CHO VIỆC CHĂM SÓC Y 

TẾ CỦA QUÝ VỊ  
 

Quyền pháp lý của ICE để thu thập thông tin này là gì? 
  
ICE được phép thu thập thông tin chăm sóc y tế theo 
điều 8 U.S.C. § 1222 và 1232; và 42 U.S.C. § 249. Thông 
tin về hồ sơ y tế, sức khỏe tâm thần và nha khoa của quý 
vị được ICE lưu giữ trong Bộ An ninh Nội địa / Cục Thực 
thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ - 013 Hệ thống Hồ sơ Sức 
khỏe Ngoại kiều. Xem khoản 80 Fed. Reg. 239 (ngày 5 
tháng 1 năm 2015), theo Đạo luật về Quyền Riêng Tư 
năm 1974, đã được sửa đổi (5 U.S.C. § 552a). 
 

Tại sao thông tin này được thu thập?  
 

ICE cam kết bảo vệ và nâng cao sức khỏe của quý vị. Để 
cung cấp cho quý vị bất kỳ dịch vụ chăm sóc y tế cần thiết 
và thích hợp nào, nhân viên y tế của ICE sẽ thu thập 
thông tin về quý vị và tiền sử bệnh lý của quý vị bao gồm 
những bệnh mà quý vị có, những thuốc quý vị dùng và 
những nhu cầu đặc biệt mà quý vị có do bị bệnh. Thông 
tin này có thể được thu thập theo nhiều cách khác nhau, 
bao gồm thông qua các mẫu đơn quý vị điền hoặc các 
cuộc thảo luận mà quý vị có với nhân viên y tế. 

Thông tin sẽ được sử dụng như thế nào và nó sẽ 
được chia sẻ với ai? 
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ICE sử dụng thông tin y tế để chăm sóc quý vị 
tốt hơn khi quý vị đang bị ICE giam giữ, và cung 
cấp cho quý vị bất kỳ dịch vụ chăm sóc y tế cần 
thiết và thích hợp nào mà quý vị có thể cần. 
Thông tin sức khỏe y tế có thể được ICE sử dụng 
hoặc tiết lộ theo các cách sử dụng thông 
thường được liệt kê trong Hệ thống Hồ sơ Sức 
khỏe Ngoại kiều của DHS / ICE, 80 Fed. Reg. 239 
(ngày 5 tháng 1 năm 2015). Thí dụ như, quý vị 
cần điều trị y tế mà ICE không thể cung cấp, ICE 
có thể gửi quý vị đến bác sĩ bên ngoài và chia sẻ 
thông tin y tế liên quan về quý vị với bác sĩ đó 
để bác sĩ có thể điều trị đúng cách cho quý vị. 
Một ví dụ khác có thể xảy ra nếu quý vị được 
chuyển đến một trại khác hoặc bị cơ quan chính 
phủ trong nước hoặc nước ngoài giam giữ, hay 
bị trục xuất đến một quốc gia khác, thông tin y 
tế có thể được chia sẻ với trại, cơ quan hoặc quốc gia đó 
để quý vị tiếp tục được chăm sóc.     
 

Thông tin của quý vị cũng có thể được chia sẻ với các cơ 
quan báo cáo liên bang và tiểu bang để giám sát và kiểm 
soát dịch bệnh và với các cơ quan công nhận các trại ICE. 
Việc chăm sóc sức khỏe của quý vị ở quốc gia này do 
những người nộp thuế ở Hoa Kỳ trả. Trung tâm dịch vụ 
tài chính cần thông tin y tế của quý vị để thanh toán cho 
việc chăm sóc y tế của quý vị và các bác sĩ điều trị cho 
quý vị. Cuối cùng, thông tin y tế của quý vị có thể được 
chia sẻ với Bộ Tư pháp hoặc với các tòa án trong thủ tục 
di trú, dân sự hoặc tố tụng hình sự. Để biết thêm thông 
tin liên quan đến các tiết lộ khác có thể có hoặc việc sử 
dụng thông tin chăm sóc y tế của quý vị, vui lòng tham 
khảo Hệ thống Hồ sơ Y tế Ngoại kiều của DHS/ICE, 80 
Fed. Reg. 239 (ngày 5 tháng Một, 2015). 
 
Tôi có bị bắt buộc cung cấp thông tin này không? 
 

Cung cấp thông tin này là tự nguyện. Tuy nhiên, nếu quý 
vị chọn không cung cấp thông tin được yêu cầu, điều đó 
có thể có tác động tiêu cực đến việc chăm sóc hoặc sức 
khỏe của quý vị vì ICE có thể không có thông tin cần thiết 
để chăm sóc thích hợp cho quý vị.  

CHÚ Ý: Thông báo về Quyền Riêng Tư này được yêu cầu 
bởi Đạo luật về Quyền riêng tư năm 1974, đã được sửa 
đổi (5 U.S.C. § 552a) và chỉ áp dụng cho thông tin về quý 
vị do nhân viên y tế ICE thu thập và đưa vào hồ sơ y tế 
ICE của quý vị. Trong trường hợp quý vị nhận được sự 
chăm sóc từ nhân viên y tế không thuộc ICE hoặc tại một 
trại không thuộc ICE, Đạo luật về Quyền Riêng Tư năm 
1974 có thể không được áp dụng và thông tin y tế của 
quý vị có thể được điều chỉnh bởi các quy định về quyền 
riêng tư và chăm sóc sức khỏe khác 

NHẬN THỨC VỀ TẤN CÔNG VÀ 
LẠM DỤNG TÌNH DỤC 

Trong khi bị ICE giam giữ, quý vị có quyền được an toàn 
và không bị lạm dụng tình dục và tấn công tình dục. ICE 
và trại có chính sách không khoan nhượng đối với việc 
lạm dụng và tấn công tình dục bất kỳ ai đang bị ICE giam 
giữ. ICE yêu cầu tất cả các trại phải có chương trình can 
thiệp và phòng chống lạm dụng và tấn công tình dục 
(SAAPI), bao gồm các thủ tục của trại để báo cáo và điều 
tra tất cả các vụ lạm dụng và tấn công tình dục, đồng thời 
bảo đảm quý vị được cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế và 
các dịch vụ khác nếu quý vị là nạn nhân. 

GIAM GIỮ TRONG MỘT MÔI 

TRƯỜNG AN TOÀN  
 

Trong khi quý vị bị giam giữ, không ai có quyền gây áp lực 
buộc quý vị phải thực hiện các hành vi tình dục hoặc 
hành vi tình dục không mong muốn. Bất kể tuổi tác, kích 
thước, chủng tộc, dân tộc, khuynh hướng tình dục hoặc 
nhận dạng giới tính, quý vị có quyền được an toàn trước 
những hành vi và cử chỉ kích dục không mong muốn. Nếu 
quý vị cảm thấy không an toàn vào bất cứ lúc nào tại trại, 
vì bị đe dọa lạm dụng hoặc tấn công tình dục, hoặc nếu 
quý vị bị lạm dụng hoặc tấn công tình dục, quý vị nên 
ngay lập tức tìm kiếm sự trợ giúp. Quý vị sẽ được đề nghị 
bảo vệ ngay lập tức khỏi thủ phạm và quý vị sẽ được giới 
thiệu đi kiểm tra y tế khi thích hợp. Quý vị cũng sẽ được 
cung cấp các dịch vụ sức khỏe tâm thần và các dịch vụ 
nạn nhân bên ngoài. Một số nạn nhân cũng có thể được 
khuyến khích đi khám sức khỏe pháp y về tấn công tình 
dục, điều này có thể giúp truy tố thủ phạm về mặt hình 
sự. Xem phần “Báo cáo các cáo buộc hoặc vụ việc lạm 
dụng, tấn công và quấy rối tình dục” trong cẩm nang này 
để biết thêm thông tin.  
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ĐỊNH NGHĨA   
 

Tấn công và lạm dụng tình dục giữa hai đối tượng 
tạm giam  
 

Tất cả các hình thức lạm dụng và tấn công tình dục của 
một đối tượng tạm giam đối với (những) đối tượng tạm 
giam khác đều bị cấm và trái pháp luật. Nếu một đối 
tượng tạm giam khác cố gắng hoặc ép buộc quý vị thực 
hiện một hành vi tình dục, chạm vào các bộ phận sinh 
dục của cơ thể quý vị , buộc quý vị chạm vào các bộ phận 
sinh dục trên cơ thể của họ hoặc dùng lời đe dọa hoặc 
hăm dọa để cố gắng hoặc gây áp lực cho quý vị tham gia 
vào quan hệ tình dục, hoặc nếu quý vị không đồng ý hoặc 
không thể đồng ý hoặc từ chối, đó là lạm dụng tình dục. 
 

Tấn công và lạm dụng tình dục giữa nhân viên và đối 
tượng tạm giam 
 

Tất cả các hình thức lạm dụng và tấn công tình dục đối 
với một đối tượng tạm giam bởi một nhân viên (bao gồm 
bảo vệ hợp đồng, chuyên gia y tế và tình nguyện viên) 
đều bị nghiêm cấm và vi phạm pháp luật. Nếu một nhân 
viên quan hệ tình dục với quý vị, cố tình chạm vào quý vị 
theo kiểu kích dục, có cử chỉ kích  dục hoặc lập đi lập lại 
các bình luậnvề tình dục, phô bầy bộ phận sinh dục của 
họ, buộc quý vị chạm vào các bộ phận sinh dục trên cơ 
thể của họ, đe dọa hoặc hăm dọa để gây áp lực quan hệ 
tình dục, hoặc nhìn trộm, (quan sát quý vị khi đang sử 
dụng phòng tắm hoặc thay quần áo), đó là lạm dụng tình 
dục. Thành viên đội ngũ nhân viên  thực hiện bất cứ 
những hành động này cũng là đang phạm tội lạm dụng 
tình dục. 
 

Thí dụ về lạm dụng và tấn công tình dục: 
• Trong khi nói chuyện với quý vị, một nhân viên hoặc 

một đối tượng tạm giam khác chạm hoặc vuốt ve 
mông quý vị; 

• Một nhân viên hoặc đối tượng tạm giam bước vào 
tủ làm lạnh đi vào được và bóp ngực quý vị; 

• Ai đó hăm dọa hãm hiếp quý vị trong khi quý vị 
đang ngủ 

• Ai đó ép buộc quý vị quan hệ tình dục với họ hoặc 
người khác để trả nợ; 

• Ai đó đề nghị  bảo vệ quý vị để đổi lấy tình dục; 
hoặc là 

• Một  nhân viên hoặc đối tượng tạm giam đề nghị 
cho quý vị một đặc ân hoặc một ân huệ để đổi lấy  
tình dục. 

CÁC HÀNH VI BỊ CẤM 

Một đối tượng tạm giam hoặc một nhân viên toan tính 
hoặc thực hiện hành vi lạm dụng hoặc tấn công tình dục 

sẽ bị trừng phạt hành chính và có thể bị truy tố hình sự. 
Một đối tượng tạm giam thực hiện hành vi như vậy có 
thể bị buộc tội với Các Hành Vi Bị Cấm sau đây theo 
Chính sách Kỷ luật đối với Đối tượng tạm giam (DDP): 

• Mục 101: Tấn công tình dục 
Mục 207: Đưa ra đề nghị tình dục hay đe dọa 

• Mục 404: Sử dụng ngôn ngữ tục tĩu hay lăng mạ 
• Mục 206: Tham gia vào hành vi tình dục 
• Mục 300: Cởi truồng nơi công cộng 

 

Mối quan hệ với Nhân viên Trại hoặc Tình nguyện viên 
 

Nhân viên, nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ và tình nguyện 
viên bị cấm có quan hệ tình dục và tiếp xúc tình dục với 
các đối tượng tạm giam. Các mối quan hệ đồng thuận 
cũng bị cấm. Nhân viên và tình nguyện viên của trung 
tâm không được phép yêu cầu quý vị về bất kỳ hình thức 
ân huệ tình dục nào hoặc có cuộc trò chuyện với quý vị 
mà có thể dẫn đến hoạt động tình dục. 
 

Nếu bất kỳ nhân viên, nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ 
hoặc tình nguyện viên nào nói với quý vị rằng họ có thể 
giúp quý vị ở lại Hoa Kỳ để đổi lấy quan hệ tình dục hoặc 
làm tổn thương cơ hội ở lại Hoa Kỳ của quý vị nếu không 
cho phép quan hệ tình dục, thì họ đang nói dối và quý vị 
nên báo cáo hành vi này. Các nhân viên sẽ bị truy tố hình 
sự vì đã toan tính hoặc tham gia vào quan hệ tình dục 
đồng thuận với những đối tượng tạm giam. 
 

QUAN TRỌNG! Hành vi tình dục đồng ý giữa những đối 
tượng tạm giam cũng bị cấm. Mặc dù việc đồng ý quan 
hệ tình dục giữa những đối tượng tạm giam  không phải 
là lạm dụng hoặc tấn công tình dục, nó là vi phạm các quy 
tắc của trại và đối tượng bị phạt hành chính và kỷ luật. 
 

TRÁNH TẤN CÔNG HAY  

LẠM DỤNG TÌNH DỤC 

Lạm dụng và tấn công tình dục không bao giờ là lỗi của 
nạn nhân. Tuy nhiên, quý vị sẽ được bảo vệ tốt hơn nếu 
quý vị trang bị bản thân với phong thái tự tin. Nhiều kẻ 
bạo hành chọn những nạn nhân trông như thể họ sẽ 
không chống trả hoặc những người mà họ cho là yếu 
đuối về tình cảm. Không nhận quà tặng hoặc ưu đãi từ 
người khác. Hầu hết các món quà hoặc sự ưu đãi đều đi 
kèm với những yêu cầu hoặc giới hạn đặc biệt mà người 
tặng mong quý vị chấp nhận. Nếu quý vị lo lắng cho sự an 
toàn của mình, hãy báo cáo mối quan tâm của quý vị đến 
một thành viên đội ngũ nhân viên. 

Quý vị cũng nên: 

• Báo cáo khi nhân viên khác giới không thông báo về bản 
thân họ trước khi vào phòng tắm hoặc khu vực khác; 
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• Báo cáo khi bất kỳ nhân viên nào hộ tống bạn MỘT MÌNH 
đến một số khu vực hẻo lánh nhất định; 

• Không chấp nhận lời đề nghị từ một đối tượng tạm giam 
khác để làm người bảo vệ cho quý vị; 

• Tìm một nhân viên hoặc bác sĩ người mà quý vị cảm thấy 
thoải mái khi thảo luận về nỗi sợ hãi và mối quan ngại của 
mình; 

• Không sử dụng ma túy hoặc rượu. Những thứ này làm 
suy yếu khả năng tỉnh táo và phán đoán tốt của quý vị; 

• Rõ ràng, trực tiếp và chắc chắn. Đừng ngại nói “không” 
hoặc “dừng lại ngay;” 

• Chọn cộng sự của quý vị một cách khôn ngoan. Tìm 
kiếm những người tham gia vào các hoạt động tích cực 
như chương trình giáo dục, cơ hội làm việc hoặc nhóm 
tư vấn. Hãy tự mình tham gia vào các hoạt động này 
nếu chúng có sẵn tại trại của quý vị; và 

• Tin vào bản năng của quý vị. Hãy đề phòng những tình 
huống khiến mình  cảm thấy không thoải mái. Nếu cảm 
thấy  không đúng hoặc không an toàn, hãy rời khỏi tình 
huống hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ. 

BÁO CÁO MỌI TẤN CÔNG HAY LẠM 

DỤNG TÌNH DỤC  
 

Nếu quý vị sợ bị lạm dụng hoặc hành hung, hoặc nếu 
quý vị trở thành nạn nhân của lạm dụng hoặc tấn công 
tình dục, hãy nói chuyện với ai đó ngay lập tức. Chỉ khi 
hành vi lạm dụng được báo cáo thì thủ phạm mới có thể 
phải chịu trách nhiệm và là đối tượng bị kỷ luật hoặc có 
khả năng bị truy tố.  
 

Báo cáo vụ việc càng sớm càng tốt 
 

Báo cáo vụ việc càng sớm càng tốt có thể giúp quý vị 
chuyển tiếp các thông tin chi tiết vẫn còn sẵn sàng. Ngay 
cả khi báo cáo diễn ra vài ngày hay vài tháng sau, điều 
quan trọng là phải báo cáo các chi tiết chính xác và toàn 
diện nhất, chẳng hạn như: 
• Tuần tự sự kiện, khung thời gian/thời gian sự kiện kéo dài; 
• Những gì đã được nói trong khi bị tấn công hoặc bị 

thương; 
• Bất kỳ loại vũ khí nào được sử dụng; 
• Nhìn thấy hoặc sờ thấy chất lỏng cơ thể; và 
• Những chi tiết khác 

LƯU Ý: Quý vị có thể báo cáo vụ việc lạm dụng hoặc tấn 
công tình dục bằng lời nói hoặc bằng văn bản đến nhân 
viên trung tâm, nhân viên ICE / ERO, trụ sở DHS hoặc ICE, 
hoặc viên chức lãnh sự. Quý vị cũng có thể báo cáo ẩn 
danh hoặc thông qua một bên thứ ba (chẳng hạn như 
luật sư, người thân hoặc bạn bè). Dưới đây là một số 
cách quý vị có thể báo cáo lạm dụng và tấn công tình dục:  

Báo cáo đến trung tâm  
 

Thông báo cho bất kỳ nhân viên đáng tin cậy nào tại trại 
(ví dụ, nhân viên phụ trách nơi cư trú, tuyên úy, giám sát 
viên, viên chức phụ trách, bác sĩ, quản lý viên tuân thủ 
SAAPI được chỉ định, v.v.). Cẩm nang nội bộ có thể có 
thêm thông tin về người cần liên hệ.  
 

Nộp đơn khiếu nại chính thức với trung tâm (bao gồm 
cả khiếu nại khẩn cấp) 
 

Những đối tượng tạm giam có thể báo cáo lạm dụng hoặc 
tấn công tình dục thông qua một đơn khiếu nại chính 
thức. Không có giới hạn thời gian để gửi đơn khiếu nại 
lạm dụng tình dục. Quyển cẩm nang này có thông tin về 
việc nộp đơn khiếu nại ở trang 37. Nhân viên phụ trách 
nơi cư ngụ hoặc người giám sát đơn vị của quý vị cũng có 
thể giải thích thủ tục này sẽ tiến hành như thế nào. 
 

Nộp một văn bản yêu cầu không chính thức hoặc chính 
thức hay khiếu nại lên ICE / ERO 
 

Thường có các hộp có khóa tại trại của quý vị để nộp  các 
yêu cầu cho ICE. Nếu quý vị cần giúp đỡ để tìm nơi hộp 
này đặt, hãy hỏi nhân viên phụ trách nơi cư ngụ của quý 
vị. Chỉ ICE mới có thể truy cập các tài liệu trong các hộp 
này. Quý vị cũng có thể viết thư báo cáo việc lạm dụng 
hoặc tấn công tình dục cho Giám đốc Văn phòng ICE ERO 
Khu vực. Để đảm bảo tính bảo mật, hãy sử dụng các thủ 
tục thư đặc biệt (xem phần “Thư Từ”). Trung tâm của quý 
vị có thể cung cấp cho quý vị thông tin liên lạc của văn 
phòng ICE địa phương của quý vị. 
 

Báo cáo cho DHS hay Trụ sở chính của ICE 

Hãy liên lạc với Đường dây Thông tin và Báo cáo Việc 
giam giữ của ICE bằng cách gọi số miễn phí 1-888-351-
4024 hoặc 9116 #. 

Liên hệ với Văn phòng Tổng thanh tra DHS (OIG) bằng 
cách gọi số miễn phí 1-800-323-8603 hoặc 518 #, hoặc 
viết thư đến: 

DHS Office of Inspector General/Mail Stop 0305   
Attn: Office of Investigations Hotline                                
245 Murray Lane, SW 
Washington, D.C.  20528-0305 
 

Báo cáo với viên chức lãnh sự của quý vị 

Gọi hoặc viết thư cho viên chức lãnh sự của quý vị. Trung 
tâm của quý vị có thể cung cấp cho quý vị thông tin liên hệ 
với lãnh sự quán của quý vị. 
 

Báo cáo thông qua bên thứ ba 

Báo cho bên thứ ba (người thân, bạn bè, luật sư, v.v.) và 
yêu cầu họ liên hệ với ICE hoặc DHS thay mặt quý vị. 



34 Văn Phòng Thực Thi Hải Quan và Di Trú Hoa Kỳ 

 

 

Báo cáo ẩn danh 
 

Quý vị không cần phải cung cấp tên của mình để báo cáo 
lạm dụng hoặc tấn công tình dục, nhưng càng nhiều thông 
tin quý vị cung cấp, thì càng dễ dàng điều tra những gì đã 
xảy ra. Các nhân viên được yêu cầu giữ bí mật thông tin 
được báo cáo và chỉ thảo luận với các quan chức thích hợp 
trên cơ sở giới hạn điều cần biết.  
 

Bảo mật  
 

Nếu quý vị báo cáo hành vi tấn công hoặc lạm dụng tình 
dục, chúng tôi sẽ bảo vệ danh tính của quý vị và các chi 
tiết tiết trong báo cáo của quý vị, chỉ chia sẻ chúng với 
những người cần thông tin để đưa ra quyết định liên quan 
đến phúc lợi của quý vị và cho mục đích thực thi pháp luật 
hoặc điều tra. Những người có thể cần biết bao gồm 
nhưng có thể không giới hạn: 
  
• Nhân viên đưa ra quyết định về dịch vụ chăm sóc của  

quý vị; 

• Nhân viên hành pháp; 

• Điều tra viên trung tâm; 

• Giám định viên Y tá về Tấn công Tình dục (SANE) hoặc  
Giám định Pháp y về Tấn công Tình dục (SAFE); và 

• Các nhà cung cấp dịch vụ cho nạn nhân tại địa phương. 

 

Nếu quý vị cảm thấy rằng sự bảo mật đã bị nhân viên của 
trại vi phạm, quý vị có thể báo cáo nó giống như cách quý 
vị báo cáo lạm dụng tình dục, tấn công hoặc trả thù 
 

An toàn khỏi bị trả thù 
 

Điều này có nghĩa là quý vị không là đối tượng  bị kỷ luật, 
thay đổi nơi cư ngụ, loại khỏi các chương trình của trại, 
hoặc các hành động tiêu cực khác cho việc báo cáo. 

 

Báo cáo lạm dụng hoặc tấn công tình dục sẽ không ảnh 
hưởng tiêu cực đến thủ tục di trú của quý vị 
 

Có rất nhiều thách thức về tinh thần và thể chất sau hậu 
quả của lạm dụng hoặc tấn công tình dục, nhưng báo cáo 
tội phạm là một bước quan trọng để quý vị thực hiện 
trong việc giành lại quyền kiểm soát và tìm kiếm công lý. 
Nếu quý vị bị trả thù vì báo cáo lạm dụng hoặc tấn công 
tình dục, tham gia vào cuộc điều tra về lạm dụng hoặc tấn 
công tình dục hoặc tham gia vào hoạt động tình dục do bị 
ép buộc hoặc cưỡng bức, quý vị có thể báo cáo điều đó 
giống như cách quý vị báo cáo một vụ việc liên quan đến 
tình dục lạm dụng hoặc hành hung. 

CÁC DỊCH VỤ CHĂM SÓC Y TẾ, TƯ 

VẤN VÀ HỖ TRỢ NẠN NHÂN 

 

Trung tâm sẽ giúp quý vị nhận được dịch vụ chăm sóc y 
tế, tư vấn và hỗ trợ nạn nhân 
 

Quý vị sẽ được đề nghị bảo vệ ngay lập tức khỏi thủ 
phạm và được giới thiệu đến khám sức khỏe và đánh giá 
lâm sàng miễn phí . Quý vị không phải đưa tên của 
(những) đối tượng tạm giam hoặc nhân viên đã hành 
hung quý vị để quý vị nhận được sự trợ giúp, nhưng 
thông tin cụ thể có thể làm dễ dàng hơn cho nhân viên 
giúp quý vị . Quý vị sẽ tiếp tục nhận được sự bảo vệ khỏi 
thủ phạm, cho dù quý vị đã xác định được kẻ tấn công 
của mình hay chưa hoặc đồng ý làm chứng chống lại 
chúng. 

Giữ lại bất cứ thứ gì có thể chứa DNA của hung thủ. Nếu 
quý vị là nạn nhân của lạm dụng hoặc tấn công tình dục, 
quý vị nên cố gắng hết sức để giữ lại bất cứ thứ gì có thể 
chứa DNA của hung thủ. 

Ngoài ra, không đánh răng, hút thuốc, uống hoặc ăn. Nếu 
quý vị đã thay quần áo, điều quan trọng là không giặt 
quần áo và đồ lót mà quý vị đã mặc vào thời điểm bị tấn 
công và mang theo chúng với mình đến buổi khám 
nghiệm y tế. 

Nhận chăm sóc y tế 

Ngay sau khi xảy ra vụ việc lạm dụng hoặc tấn công tình 
dục, điều quan trọng là quý vị phải được chăm sóc y tế, 
bất kể quyết định tham gia trong cuộc điều tra tội phạm 
của quý vị như thế nào. Để bảo vệ sức khỏe và khả năng 
tự bảo vệ của quý vị, điều quan trọng là phải được kiểm 
tra và điều trị các vết thương có thể có, ngay cả khi không 
nhìn thấy. Quý vị có quyền chấp nhận hoặc từ chối bất kỳ 
hoặc tất cả các phần của  đánh giá và điều trị y tế. Điều 
này bao gồm xét nghiệm HIV và các bệnh lây nhiễm qua 
đường tình dục khác (STI), cũng như nhận các phương 
pháp điều trị phòng ngừa, chẳng hạn như thuốc để ngăn 
ngừa STI, mang thai (nếu có), và để bảo vệ khỏi lây 
truyền HIV. Quý vị cũng có quyền được chăm sóc y tế liên 
tục khi cần thiết. Quý vị có quyền có một người bênh vực 
nạn nhân với quý vị trong tất cả các cuộc đánh giá và điều 
trị y tế liên quan đến vụ việc lạm dụng hoặc tấn công tình 
dục. Xem phần bên dưới về “Dịch vụ cho Nạn nhân và 
Sức khỏe Tâm thần” để biết thêm thông tin. 

Không ai có thể trả đũa quý vị vì đã báo cáo lạm dụng hoặc 
tấn công tình dục, tham gia vào cuộc điều tra về lạm dụng 
hoặc tấn công tình dục, hoặc tham gia vào hoạt động tình 
dục do bị cưỡng bức, ép buộc, đe dọa hoặc sợ vũ lực. 

 

Quý vị không nên ngâm mình hoặc tắm vòi sen, sử dụng 
nhà vệ sinh, thay quần áo, chải đầu, dọn dẹp hiện trường 
nơi xảy ra vụ án, hoặc di chuyển bất cứ thứ gì mà hung 
thủ có thể đã chạm vào. 
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Khám nghiệm pháp y về tấn công tình dục 
 

Cộng thêm với chăm sóc y tế, một số nạn nhân cũng sẽ 
được khuyến khích khám nghiệm pháp y về tấn công tình 
dục. Khám nghiệm này rất quan trọng vì việc lưu giữ bằng 
chứng có thể là chìa khóa để truy tố thủ phạm. Quý vị có 
quyền chấp nhận hoặc từ chối bất kỳ hoặc tất cả các 
phần khám nghiệm. 
 

Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ bằng chứng quan 
trọng có thể bị bỏ sót nếu không được thu thập hoặc 
phân tích. Điều quan trọng là mang theo với quý vị đến 
buổi khám nghiệm y tế quần áo và đồ lót mà quý vị đã 
mặc vào lúc bị tấn công. Nếu nhân viên của trung tâm có 
những thứ này, hãy cho khám nghiệm viên biết. 
 

Khám nghiệm y tế pháp y về tấn công tình dục 
 

Một cuộc kiểm tra y tế pháp y về tấn công tình dục sẽ 
được thực hiện tại một bệnh viện hoặc cơ sở y tế khác, 
bởi SANE, SAFE hoặc một chuyên gia y tế khác. Nhân viên 
y tế của SANE và SAFE được huấn luyện đặc biệt để khám 
và điều trị cho những người bị lạm dụng tình dục. Buổi 
khám nghiệm này phức tạp và trung bình mất từ ba (3) 
đến bốn (4) giờ.  
 

Để bắt đầu, chuyên gia y tế sẽ viết ra lịch sử sức khỏe chi 
tiết của quý vị. Tiếp theo khám nghiệm viên sẽ tiến hành 
kiểm tra chi tiết từ đầu đến chân, và đánh giá toàn bộ cơ 
thể (bao gồm cả khám bên trong). Việc này có thể bao 
gồm việc thu thập máu, nước tiểu, tóc và các mẫu chất 
tiết khác của cơ thể, chụp ảnh các vết thương và thu thập 
quần áo. Cuối cùng, khám nghiệm viên y tế sẽ nói về cách 
điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục mà nạn 
nhân có thể đã tiếp xúc trong khi bị tấn công và đối với 
các nữ nạn nhân, đánh giá và chăm sóc nguy cơ mang 
thai. Cơ sở hoặc trung tâm y tế sẽ theo dõi để bảo đảm 
rằng bất cứ các dịch vụ điều trị, tư vấn, chăm sóc y tế 
hoặc hỗ trợ nạn nhân bổ sung đều được cung cấp.  
 

Dịch vụ hỗ trợ nạn nhân và sức khỏe tâm thần  
 

Quý vị được hưởng các dịch vụ sức khỏe tâm thần và 
chăm sóc liên tục, nếu thích hợp, bao gồm tư vấn và tiếp 
cận các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bên ngoài. Theo yêu cầu 
của quý vị, nhân viên trại sẽ giúp quý vị liên lạc với một 
người ủng hộ nạn nhân. Những người ủng hộ nạn nhân 
và các dịch vụ can thiệp khủng hoảng có sẵn để giúp quý 
vị đối phó và chuẩn bị cho bất kỳ tiến trình lâu dài nào. 
Chúng có thể bao gồm điều tra tội phạm, khám nghiệm 
pháp y về tấn công tình dục, phản ứng về cảm xúc và thể 
chất sau khi bị tấn công, v.v. và sự hiện diện của quý vị 
trong tiến trình kiểm tra pháp y hoặc phỏng vấn điều tra. 
Một chuyên gia cũng sẽ giúp quý vị xây dựng sức mạnh 
của mình và xác định mạng lưới hỗ trợ của quý vị, giải 

quyết vấn đề, liên lạc với trại về bất kỳ sự giới thiệu bổ 
sung nào mà quý vị có thể cần (tâm lý, y tế, pháp lý) để 
được hỗ trợ và thông tin bổ sung, trợ giúp với bất kỳ hỗ 
trợ giảm nhẹ về di trú cụ thể vào vu việc, và giúp quý vị 
nếu quý vị được thả ra khỏi sự giam giữ của ICE. 
 

TÌM HIỂU TIẾN TRÌNH  

TƯ PHÁP HÌNH SỰ 
 

Khi quý vị báo cáo vụ việc lạm dụng hoặc tấn công tình 
dục, trại và/hay cơ quan thực thi pháp luật thích hợp sẽ 
tiến hành điều tra. Báo cáo lạm dụng hoặc tấn công tình 
dục là một bước quan trọng. Nó có thể giúp quý vị thu 
thập bằng chứng (như đã thảo luận ở trên) và phục hồi. 
Chỉ cần báo cáo sự việc, quý vị có thể có một khởi đầu tốt 
để hồi phục và cảm thấy kiểm soát được cuộc sống của 
mình nhiều hơn. Quý vị có quyền có một người bênh vực 
nạn nhân với quý vị trong tất cả các cuộc phỏng vấn điều 
tra. Mặc dù không có cách nào để thay đổi những gì đã 
xảy ra, nhưng quý vị có thể tìm kiếm công lý và ngăn thủ 
phạm thực hiện hành vi lạm dụng hoặc tấn công tình dục 
khác. Báo cáo của quý vị về lạm dụng hoặc tấn công tình 
dục không ảnh hưởng đến hồ sơ di trú của quý vị.  
 

Mục đích điều tra 
 

Mục đích của trại và/hay cuộc điều tra hình sự là để xác 
định bản chất và mức độ của vụ việc lạm dụng hoặc tấn 
công tình dục. Nhân viên thực thi pháp luật hoặc điều tra 
viên của trại sẽ làm một văn bản báo cáo và lập  một số 
theo dõi đối với cáo buộc. 
 

(Các) cuộc phỏng vấn 
 

(Các) cuộc phỏng vấn có thể kéo dài vài giờ, tùy thuộc 
vào hoàn cảnh của từng trường hợp. Một số câu hỏi có 
thể mang tính xâm phạm và có thể bị nhân viên hoặc 
điều tra viên phỏng vấn quý vị nhiều lần. Việc đặt câu hỏi 
sâu rộng không phải vì nhân viên hoặc điều tra viên 
không tin quý vị; nhiệm vụ của họ là có được một bản 
tường trình chi tiết, chính xác về những gì đã xảy ra. Nếu 
quý vị yêu cầu, quý vị có thể nhờ người bênh vực nạn 
nhân của quý vị có mặt trong cuộc phỏng vấn. 
 

Báo cáo vụ việc/chọn thưa kiện 
 

Quý vị có thể chọn không thưa kiện ngay lập tức sau khi 
trại báo cáo cho cơ quan thực thi pháp luật. Mặc dù không 
có rào cản nào đối với việc báo cáo vụ việc, thậm chí nhiều 
tháng sau đó, việc thông báo cho trại và tiến hành điều tra 
càng sớm càng tốt sẽ cho phép đưa ra bằng chứng mạnh 
mẽ nhất. Ngoài ra, điều này sẽ giúp trại bảo vệ những đối 
tượng tạm giam khác, những người có thể có nguy cơ bị 
lạm dụng. Nếu tố giác tội phạm, nó sẽ được đưa ra để truy 
tố. Không phải tất cả các trường hợp sẽ được chấp nhận 
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để truy tố dựa trên bằng chứng có sẵn và các nguồn lực. 
 

Ngoài ra, có một số trường hợp nhất định mà công tố viên 
sẽ tiến hành với các cáo buộc chỉ dựa trên bằng chứng 
được đưa ra. Thí dụ, các hồ sơ liên quan đến các vụ việc 
lạm dụng hoặc tấn công tình dục có thể bị công tố viên 
theo đuổi bất kể quý vị có quyết định tham gia vào cuộc 
điều tra hay không. Nếu vụ án thực sự được đưa ra xét xử, 
quý vị sẽ thường được yêu cầu làm chứng. Điều quan 
trọng là quý vị phải thảo luận về bất kỳ mối quan ngại nào 
của quý vị với công tố viên (hoặc luật sư của quý vị) hoặc 
người bênh vực nạn nhân.  

 

Hoàn tất điều tra  
 

Khi một cuộc điều tra đã được hoàn tất, nó sẽ bị đóng lại 
như là có chứng  minh được, không chứng minh được 
hoặc không có căn cứ. Quý vị sẽ nhận được thông báo 
bằng văn bản từ ICE với kết quả của cuộc điều tra và các 
hành động đáp ứng được thực hiện. 
 

• Chứng  minh được có nghĩa là các sự kiện và bằng 
chứng chứng minh rằng vụ việc đã xảy ra; 

• Không chứng minh được có nghĩa là các dữ kiện và 
bằng chứng không đủ để xác định liệu vụ việc đã xảy ra 
hay không; và 

• Không có căn cứ có nghĩa là các dữ kiện và bằng chứng 
chứng minh rằng vụ việc đã không xảy ra.  

 

Thông hiểu phản ứng của quý vị 
 

Trở thành nạn nhân có thể vi phạm cảm giác an toàn và tin 
cậy của quý vị.  Quý vị có thể cảm thấy sửng sốt, tức giận 
và lo sợ và nó là điều bình thường khi có cảm giác xấu hổ, 
tức giận, tội lỗi, hoảng sợ, trầm cảm và sợ hãi trong vài 
tháng hoặc thậm chí vài năm sau khi bị nạn. Cũng là bình 
thường khi trải qua nhiều phản ứng thể chất từ những 
thay đổi trong cách ăn uống, ngủ nghỉ đến những cơn ác 
mộng hoặc hồi tưởng. Những phản ứng này có thể khiến 
quý vị trở nên thu mình lại. Nó cũng phổ biến khi cảm thấy 
bất lực hoặc chán nản. Dù cho phản ứng hay nỗi sợ hãi của 
quý vị là gì, điều quan trọng là quý vị phải hiểu rằng quý vị 
không đáng trách và những phản ứng này là bình thường. 
 

Trợ giúp có sẵn 
 

Trại và ICE sẽ giúp quý vị nhận được sự hỗ trợ và cung cấp 
các nguồn lực cụ thể cho nhu cầu của quý vị. Hỗ trợ tinh 
thần có sẵn từ nhân viên y tế và sức khỏe tâm thần của 
trại và từ các tuyên úy. 
 

Đồng thời, theo yêu cầu của quý vị, nhân viên trại sẽ giúp 
quý vị liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ cộng đồng địa 
phương hoặc người bênh vực nạn nhân (xem “Dịch vụ cho 
Nạn nhân và Sức khỏe Tâm thần” để biết thêm thông tin). 
 

Lạm dụng và tấn công tình dục có thể xảy ra với bất kỳ ai. 
Lạm dụng và tấn công tình dục không phải là về tình dục; 
nó là về quyền lực và sự kiểm soát. Tất cả các báo cáo 
được tiếp nhận một cách nghiêm túc. Sự an toàn của quý 
vị và sự an toàn của những người khác là mối quan tâm 
quan trọng nhất. Vì sự an toàn của mọi người, quý vị được 
khuyến khích báo cáo tất cả các vụ việc, mối đe dọa, hoặc 
tấn công. 
 

NẠN BUÔN NGƯỜI 

Quý vị hoặc ai đó mà quý vị biết có thể là nạn nhân của 
nạn buôn người nếu quý vị bị ép buộc hoặc cưỡng ép (bị 
áp lực) vào công việc hoặc hoạt động mại dâm và/hoặc hộ 
chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác của quý vị đã bị ai đó lấy 
đi và giữ và/hay quý vị bị đe dọa khi cố gắng rời bỏ một 
công việc, và/hay được cho biết rằng quý vị không thể bỏ 
việc cho đến khi quý vị trả hết “nợ” bằng cách làm việc cho 
họ. Công việc có thể là hợp pháp hoặc bất hợp pháp, 
chẳng hạn như trong các nhà máy, xây dựng, nông nghiệp, 
nhà hàng, khách sạn, tiệm đấm bóp, dọn phòng, dịch vụ vệ 
sinh hoặc mại dâm. Ngay cả khi quý vị nhập cảnh bất hợp 
pháp vào đất nước này, quý vị vẫn có thể là nạn nhân của 
nạn buôn người. 

Nếu quý vị tin rằng mình là nạn nhân của nạn buôn người, 
biết ai đó có thể là nạn nhân hoặc biết ai đó đang ép buộc 
người khác làm việc hoặc hoạt động mại dâm,  chính phủ 
Hoa Kỳ muốn giúp đỡ bằng cách bảo vệ nạn nhân của nạn 
buôn người và ngăn chặn những kẻ buôn người. 

Báo cáo nạn buôn người 

Quý vị có thể báo cáo thông tin về nạn buôn  người, bao 
gồm cả thông tin về nạn buôn  người xảy ra bên ngoài trại 
giam giữ. 

Dưới đây là một số cách quý vị có thể  báo cáo: 

Đến ICE ERO 
Nói chuyện với một viên chức ICE, hoặc gửi một yêu cầu 
bằng văn bản đến ICE. Quý vị có thể viết yêu cầu của 
mình trên một tờ giấy trắng hoặc yêu cầu nhân viên phụ 
trách nơi cư ngụ của quý vị cung cấp mẫu đơn yêu cầu 
của đối tượng tạm giam.  

Đến nhân viên y tế trại 
Nói chuyện với Nhân viên Y tế tại trại của quý vị. 

Đến Tổng hành dinh ICE 
Hãy gọi Đường dây thông tin và báo cáo về việc giam giữ 
ICE (DRIL), miễn phí, theo số 1-888-351-4024 hoặc 9116 # 
hoặc 711 từ máy TTY. 
 

Đến Đường dây Báo tin Điều tra An ninh Nội địa 
1-866-DHS-2-ICE (1-866-347-2423) hoặc 711 từ máy TTY. 
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Đến Đường dây nóng Chống buôn người Quốc gia 
Đường dây nóng chống buôn người quốc gia được điều 
hành bởi một tổ chức phi chính phủ và được tài trợ bởi 
Chính phủ Liên bang: 1-888-373-7888 hoặc 711 từ một 
máy TTY. 
 

THẮC MẮC, YÊU CẦU VÀ  
THAN PHIỀN 

 

Phần này của cẩm nang  giải thích những việc cần làm 
nếu quý vị có thắc mắc, yêu cầu hoặc vấn đề; làm thế 
nào để nộp hồ sơ than phiền, và chuyện gì sẽ xẩy ra 
khi quý vị nộp một hồ sơ than phiền.  

THẮC MẮC, YÊU CẦU VÀ KHIẾU 

NẠI KHÔNG CHÍNH THỨC 
 

Nếu quý vị có thắc mắc, yêu cầu, mối quan ngại, khiếu 
nại hoặc muốn biết thêm thông tin về các quy tắc của 
trại, quý vị có thể hỏi một nhân viên tại trại, nói 
chuyện với nhân viên ICE hoặc gửi một yêu cầu bằng 
văn bản đến trại hoặc trực tiếp cho ICE.  
 

Tôi làm một yêu cầu văn bản bằng cách nào? 
 

Quý vị có thể viết yêu cầu của mình trên một tờ giấy 
trắng hoặc yêu cầu nhân viên phụ trách nơi cư ngụ 
của quý vị cung cấp mẫu đơn yêu cầu của đối tượng 
tạm giam. Xem bên dưới để biết cách nộp đơn khiếu 
nại. 
 

Đơn yêu cầu của đối tượng tạm giam là gì? 
 

Đây là một mẫu đơn mà quý vị có thể điền vào để yêu 
cầu hoặc khiếu nại không chính thức với trại hoặc 
nhân viên ICE. Nếu quý vị cần giúp điền vào mẫu đơn 
yêu cầu của đối tượng tạm giam, quý vị có thể hỏi nhờ  
một đối tượng tạm giam khác, nhân viên phụ trách 
nơi cư ngụ của quý vị, hoặc nhân viên khác tại trại. 
 

QUAN TRỌNG!  Đơn yêu cầu của đối tượng tạm 
giam là một yêu cầu không chính thức. Nó không 
giống như một lời than phiền. Nếu quý vị muốn theo 
đuổi một khiếu nại chính thức, quý vị có thể nộp đơn 
khiếu nại. 
 

Yêu cầu của tôi sẽ là riêng tư? 
 

Phải, quý vị có thể bỏ đơn yêu cầu của mình vào một 
phong bì và niêm phong nó. Nhân viên - không phải 
những đối tượng tạm giam khác - sẽ chuyển giao nó 
ngay lập tức. Nhân viên sẽ không đọc hoặc thay đổi 
yêu cầu. 

Ai sẽ đọc yêu cầu của tôi? 
 

Quý vị quyết định nơi quý vị muốn yêu cầu của mình 
được chuyển đến. Viết tên, chức danh hoặc văn 
phòng mà quý vị muốn gửi đến trên phong bì. 
 

Làm cách nào để gửi yêu cầu của tôi? 
 

Bỏ yêu cầu của quý vị vào hộp bỏ thư có khóa tại trại 
của quý vị. Trại gửi fax hoặc chuyển tiếp các mẫu đơn 
này cho viên chức ICE phụ trách hồ sơ của quý vị ít 
nhất hai lần một tuần. 
 

Khi nào ICE sẽ đáp ứng yêu cầu của tôi? 
 

ICE thường sẽ trả lời yêu cầu của quý vị trong vòng ba 
(3) ngày làm việc. 
 

CÁCH GỬI THAN PHIỀN HOẶC  

KHIẾU NẠI CHÍNH THỨC 
 

Nếu quý vị có vấn đề, trước tiên hãy thử nói chuyện 
với một viên chức hoặc  nhân viên khác. Người đó sẽ 
cố gắng giải quyết vấn đề một cách không chính thức. 
Nếu quý vị không cảm thấy thoải mái khi nói chuyện 
với một viên chức hay  nhân viên khác, hay nếu việc 
nói chuyện không giúp giải quyết được vấn đề, quý vị 
có thể nộp đơn than phiền chính thức. Tại một số trại, 
quý vị cũng có thể theo đuổi một than phiền chính 
thức cùng lúc khi quý vị cố gắng giải quyết vấn đề một 
cách không chính thức. Kiểm tra cẩm nang nội bộ trại 
của quý vị về thời điểm quý vị có thể nộp đơn than 
phiền.   
 

Để nộp đơn than phiền hoặc khiếu nại chính thức, hãy 
làm theo các bước sau: 

1.) Yêu cầu nhân viên phụ trách nơi cư ngụ của 
quý vị cho một mẫu đơn than phiền; 

2.) Điền vào mẫu đơn than phiền và sau đó đưa 
nó cho nhân viên phụ trách nơi cư ngụ của 
quý vị; 

3.) Quý vị có thể giữ kín khiếu nại của mình bằng 
cách niêm phong nó trong một phong bì có 
sẵn từ nhân viên phụ trách nơi cư ngụ; 

4.) Mẫu đơn khiếu nại của quý vị sẽ được gửi đến 
viên chức phụ trách than phiền (GO); và 

5.) GO sẽ trả lời bằng văn bản hoặc bằng miệng 
cho quý vị trong vòng năm (5) ngày kể từ ngày 
nhận được đơn than phiền của quý vị. 

 

NGOẠI LỆ: Tại một số trại, nếu than phiền của quý vị 
là về vấn đề y tế, đơn than phiền của quý vị sẽ được 
gửi trực tiếp đến nhân viên y tế và được giữ bí mật. Vui 
lòng kiểm tra cẩm nang nội bộ của quý vị. 
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Nếu tôi không đồng ý, tôi có thể khiếu nại quyết định 
của GO không? 

Quý vị có thể nộp đơn kháng cáo bằng văn bản đến ủy 
ban kháng cáo  than phiền, thường được gọi là Hội đồng 
Kháng cáo Than phiền (GAB) hoặc Ủy ban Than phiền 
cho Đối tượng tạm giam (DGC). GAB hoặc DGC sẽ họp 
để xem xét khiếu nại của quý vị. Không ai trong số các 
thành viên ủy ban có thể là một viên chức hoặc thành 
viên đội ngũ nhân viên có tên trong đơn khiếu nại, đã 
xem xét đơn khiếu nại của quý vị hoặc đã giúp quý vị 
viết đơn khiếu nại. 
 

Khi GAB hoặc DGC họp, họ có thể gọi nhân chứng, xem 
xét bằng chứng và thu thập các dữ kiện cần thiết để 
quyết định vụ việc của quý vị một cách công bằng. 
 

GAB hoặc DGC sẽ yêu cầu quý vị đến cuộc họp để quý vị 
có thể kể câu chuyện của mình; trả lời các câu hỏi và trả 
lời bất kỳ bằng chứng hoặc lời khai nào mâu thuẫn với 
quý vị. GAB hoặc DGC có thể cho phép quý vị gặp họ qua 
điện thoại. Quý vị sẽ nhận được quyết định bằng văn 
bản trong vòng năm (5) ngày sau khi nhận được đơn 
khiếu nại của quý vị . Quyết định sẽ giải thích lý do tại 
sao quyết định được đưa ra. 
 
Nếu tôi không đồng ý, tôi có thể khiếu nại quyết định 
của GAB hoặc DGC không? 
 

Nếu khiếu nại của quý vị với GAB hoặc DGC bị từ chối, 
quý vị có thể khiếu nại quyết định đó với quản lý viên 
trại. Kiểm tra cẩm nang nội bộ trại của quý vị về điều 
này. 
 

Tôi có thể gửi đơn khiếu nại cho người khác không? 
 

Không, nhưng một đối tượng tạm giam khác hoặc một 
người nào đó trong đội ngũ nhân viên có thể giúp quý vị 
chuẩn bị và nộp đơn khiếu nại. 
 

QUAN TRỌNG!  Ngay cả khi quý vị cần ai đó giúp quý 
vị, quý vị phải theo đúng tất cả các thời hạn chót. 
 

Tôi có bị đối xử khác nếu tôi nộp đơn khiếu nại không? 
 

Không, quý vị không thể bị sách nhiễu, trừng phạt hoặc 
kỷ luật vì quý vị đã khiếu nại. Nếu quý vị tin rằng quý vị 
đã bị trả thù vì quý vị đã nộp đơn khiếu nại, hãy liên hệ 
với GO hoặc quản trị viên trại ngay lập tức. 
 

Liệu khiếu nại của tôi có nằm trong hồ sơ của tôi không? 
 

Có, một bản sao đơn khiếu nại của quý vị được lưu 
trong hồ sơ giam giữ của quý vị trong ba năm. 
 

Nếu tôi có than phiền khẩn cấp thì sao? 
 

Trại của quý vị sẽ có các thủ tục riêng của họ để giải 
quyết các khiếu nại khẩn cấp ảnh hưởng đến cuộc sống, 
sức khỏe và sự an toàn của quý vị. Liên hệ với GO hoặc 
quản trị viên trại ngay lập tức nếu quý vị có khiếu nại 
liên quan đến mối đe dọa ngay lập tức đến sức khỏe 
hoặc sự an toàn của quý vị. 
 

Tôi có thể gửi khiếu nại ở đâu khác? 
 

Quý vị có thể thông báo các vấn đề của mình với Đường 
dây Thông tin và Báo cáo Việc giam giữ ICE (DRIL). DRIL 
miễn phí và làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8 giờ 
sáng đến 8 giờ tối Giờ Miền Đông, theo số 1-888-351-
4024, qua hệ thống miễn phí theo số 9116 # hoặc 711 từ 
máy TTY. Các nhân viên tổng đài đã được đào tạo luôn 
sẵn sàng cho các cá nhân trong công chúng và cho 
những người hiện đang bị ICE giam giữ. Áp phích thông 
tin DRIL (tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha) được niêm yết 
trong các khu cư ngụ của trại giam giữ. Hỗ trợ ngôn ngữ 
cũng có sẵn. 

Quý vị có thể gọi đến để: 
• Nhận thông tin cơ bản về trường hợp nhập cư; 

• Nhận số của các nhà cung cấp dịch vụ pháp lý miễn 
phí và thông tin về việc xem có  buổi Thuyết Trình  
Quyền Pháp Lý Theo Nhóm tại trại của quý vị hay 
không; 

• Báo cáo vụ việc tấn công hoặc lạm dụng tình dục 
hoặc thể chất  

• Báo cáo các vấn đề nghiêm trọng hoặc chưa được 
giải quyết tại trại của quý vị; 

• Báo cáo rằng quý vị là nạn nhân của nạn buôn người 
hoặc thông tin về nạn buôn  người xảy ra bên ngoài 
trại; 

• Báo cáo rằng quý vị bị bệnh hoặc rối loạn  tâm thần 
nghiêm trọng. Nếu quý vị tin rằng tình trạng bệnh 
hay rối loạn tâm thần ảnh hưởng đến khả năng tự 
đại diện của quý vị hoặc tham gia vào một vụ xửở 
tòa án di trú, quý vị cũng nên thông báo cho thẩm 
phán di trú; hoặc là 

• Hãy cho ICE biết rằng việc giam giữ di trú của quý vị 
đã tách rời quý vị khỏi đứa con vị thành niên sống 
phụ thuộc vào quý vị. 
 

Tôi có thể báo cáo hành vi sai trái của nhân viên ở đâu? 
 

Nếu quý vị cho rằng nhân viên đã ngược đãi hoặc lạm 
dụng quý vị, hoặc vi phạm quyền công dân của quý vị, 
quý vị có thể gửi đơn khiếu nại miễn phí đến DHS qua 
hộp thư điện tử, điện thoại hoặc bưu điện. 
 
Liên hệ với Văn phòng Tổng thanh tra DHS (OIG) 
• Gọi: 1-800-323-8603 
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•  TTY: 1-844-889-4357 

•  Fax: 1-202-254-4297 

•  Bưu điện:  

DHS Office of Inspector General/Mail Stop 0305   
Attn: Office of Investigations Hotline                                
245 Murray Lane, SW 
Washington, D.C.  20528-0305 

Liên hệ với Văn phòng DHS về Quyền Dân sự và Tự do 
Dân sự (CRCL) 

• Hộp thư điện tử: CRCLCompliance@hq.dhs.gov 
• Bưu điện:  

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 

Quý vị cũng có thể liên hệ với Trung tâm Tiếp nhận 
Chung của DHS (JIC) với các cáo buộc về hành vi sai trái 
của nhân viên hoặc với các cáo buộc về hành vi tấn công 
tình dục bởi một nhân viên hoặc bởi một đối tượng tạm 
giam khác. 

• Gọi: 1-877-2INTAKE hoặc 711 từ máy TTY 

• Fax: 1-202-344-3390 

• Hộp thư điện tử: Joint.Intake@dhs.gov 

• Bưu điện: 

P.O. Box 14475 
1200 Pennsylvania Ave., NW    
Washington, D.C. 20044 

HỒ SƠ 

Phần này của cẩm nang  giải thích những hồ sơ tài 
liệu gì ICE lưu giữ về quý vị. 
 

Có những hồ sơ nào về tôi? 
 

ICE lưu giữ A-File, hồ sơ tạm giam và hồ sơ y tế của 
quý vị. 
 

Có gì trong A-File của tôi? 
 

A-File của quý vị có một bản tóm tắt về tất cả các 
hành động pháp lý trong trường hợp của quý vị và có 
thể bao gồm: 
• Thẻ căn cước;; 
• Hình ảnh; 
• Sổ thông hành Hộ chiếu; 
• Tiền án hình sự; và 
• Lịch sử di trú và các tài liệu liên quan. 

 

Có gì trong Hồ sơ Giam giữ của tôi? 
 

Hồ sơ giam giữ của quý vị có: 
• Hồ sơ thủ tục nhập trại; 
• Bảng phân loại; 
• Hồ sơ kỷ luật từ trại; 
• Báo cáo hành vi; 
• Biên lai tiền và tài sản khác của quý vị; 
• Các yêu cầu, khiếu nại bằng văn bản, và các vấn đề 

khác; 
• Các tài liệu của chính phủ Hoa Kỳ; và 
• Hồ sơ đơn vị cư ngụ đặc biệt.  

 

Nếu quý vị muốn một bản sao của một tài liệu hoặc các tài 
liệu từ A-File, hồ sơ giam giữ hoặc hồ sơ y tế của quý vị, 
hãy hỏi nhân viên ICE hoặc nhân viên trại của quý vị. Nếu 
quý vị muốn người khác nhận bản sao của những tài liệu 
đó, quý vị sẽ cần phải cung cấp sự đồng ý bằng văn bản. 

 

Ai giữ hồ sơ của tôi? 

ICE lưu giữ A-File của quý vị. Trại hoặc ICE có hồ sơ giam 
giữ và y tế của quý vị. 

KHI ĐƯỢC THẢ RA KHỎI CƠ SỞ 

Nếu quý vị được thả ra khỏi quyền giám hộ của ICE, quý 
vị cần phải chuẩn bị cho những điều sau đây trước khi 
rời khỏi: 
 

Nghĩa vụ pháp lý 
 

Quý vị nên xem lại tất cả các thủ tục giấy tờ pháp lý của 
mình và hiểu các điều kiện thả quý vị và ngày và địa 
điểm của lần ra tòa tiếp theo của quý vị, nếu quý vị có. 
Quý vị có thể gọi cho Văn phòng Tái Xét  Di trú (EOIR) tại 
số 1-800-898-7180 hoặc 711 từ máy TTY nếu quý vị 
không chắc chắn về ngày ra tòa tiếp theo của mình.  
 

Gọi điện thoại 
 

Quý vị có thể thực hiện một cuộc điện thoại miễn phí để 
giúp quý vị sắp xếp việc đi lại.  
 

Giờ giấc được thả và sắp xếp việc đi lại 
 

Quý vị sẽ được thả ra từ trại vào một thời điểm hợp lý 
trong ngày, có thể bao gồm các giờ đầu buổi chiều tối. 
Nếu bạn bè hoặc thành viên gia đình không thể đón quý 
vị tại trại, hãy yêu cầu nhân viên tại trại hoặc nhân viên 
ICE sắp xếp phương tiện di chuyển của quý vị đến địa 
điểm giao thông công cộng, chẳng hạn như bến xe buýt, 
sân bay hoặc xe lửa. 
 

Tài sản và quần áo 
 

Quý vị sẽ được trả lại tài sản của mình, bao gồm cả quần 
áo quý vị đã mặc khi đến đây. Những món này sẽ được 
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liệt kê trên biên lai mà quý vị nhận được khi quý vị đến. 
Kiểm tra biên nhận của quý vị kỹ lưỡng. Nếu quý vị 
không nhận được tất cả tài sản của mình, hãy hỏi nhân 
viên của trại để lấy mẫu khai tài sản thiếu sót. Nếu quần 
áo của quý vị không phù hợp với thời tiết bên ngoài, hãy 
hỏi nhân viên trại hoặc nhân viên ICE để có quần áo phù 
hợp với thời tiết. 
 

Y tế 
 

Nếu quý vị được chăm sóc y tế trong thời gian bị giam 
giữ, quý vị sẽ được cung cấp giấy tờ y tế. Hồ sơ này có 
thể bao gồm hồ sơ y tế của quý vị, bản tóm tắt về dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe mà quý vị nhận được trong thời 
gian lưu trú tại trại, hoặc hướng dẫn hoặc giấy giới thiệu 
để được chăm sóc theo dõi cho các bệnh của quý vị.. 
Nếu quý vị nhận được thuốc khi bị giam giữ, quý vị cũng 
có thể được cung cấp các loại thuốc quý vị đang dùng. 
 

Danh sách các tổ chức dịch vụ cộng đồng địa phương 
 

Hãy hỏi một  nhân viên hoặc một nhân viên ICE nếu trại 
của quý vị có một danh sách các tổ chức dịch vụ cộng 
đồng địa phương có thể giúp quý vị với các dịch vụ pháp 
lý, y tế, nơi cư ngụ hoặc các dịch vụ xã hội khác khi quý 
vị được thả ra. Không phải mọi trại đều có danh sách 
của các tổ chức địa phương. 
 

QUAN TRỌNG!  Nếu quý vị không nhận được thông 
tin và các mục được liệt kê ở trên, vui lòng báo cho nhân 
viên trại hoặc nhân viên ICE càng sớm càng tốt, và trước 
khi quý vị rời khỏi trại giam giữ. 
 

NIÊM YẾT VÀ THÔNG BÁO  

Các trang sau đây bao gồm một số các niêm yết và thông 
báo của trại mà quý vị cần phải tự mình quen thuộc 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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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