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Unde pot să obțin ASISTENȚĂ LEGALĂ GRATUITĂ? 

• Department of Justice Executive Office for Immigration Review (EOIR)*:
https://www.justice.gov/eoir/list-pro-bono-legal-service-providers.

• Immigration Advocates Network National Immigration Legal Services Directory*: 
https://www.immigrationadvocates.org/nonprofit/legaldirectory/.

• American Bar Association’s (ABA) Free Legal Answers*: Avocați voluntari pot răspunde la întrebările dvs dar nu vă 
reprezintă pe termen îndelungat. https://abafederal.freelegalanswers.org/

Unde pot afla despre drepturile mele legale și opțiunile de imigrare?

• The American Bar Association (ABA) a conceput un manual “Know Your Rights” („Să vă cunoașteți drepturile”)*, 
https://www.americanbar.org/groups/public_interest/immigration/projects_initiatives/know-your-rights/ ةیبرعلا)
/Arabic,|中文/Chinese, English, Français/French, Português/Portuguese, Español/Spanish, Tiếng Việt/ Vietnamese).

• EOIR’s Legal Orientation Program (LOP) * Programul de orientare legală al Tribunalului de imigrare poate fi 
descărcat la acest site de web: https://www.vera.org/ITAC

Unde pot să obțin asistență în general? 

• Church World Service Resource Call Center*: 1-800-375-1433, deschis luni-vineri 9:00-17:00 EST engleză, 
spaniolă, creolă haitiană. Apelați pentru obținerea de servicii de sprijin în întreaga SUA, servicii care vă pot oferi 
sprijin în găsirea cazării, asistență legală și alte servicii (inclusiv servicii de plasare a refugiaților, congregații 
religioase, rețea de adăpostire sau servicii medicale). Masajele verbale sunt verificate tot timpul timp de 24 de ore, 
in fiecare zi a săptămânii. Vă pot suna înapoi și mai multe limbi sunt disponibile.

• United Nations High Commissioner for U.S. hotlines*: Pentru refugiați sau cei care vor să ceară azil politic în 
Statele Unite.

De pe teritoriul SUA: 1-202-461-2356 și lăsați mesaj. Veți fi sunat în timpul orelor de lucru. Se pot pune întrebări 
prin email la usawainq@unhcr.org.

Unde pot obține ajutor de la Serviciul de Imigrație și Vămi -Immigration and Customs Enforcement (ICE)?

• Linia ICE pentru reclamații și informații (DRIL): 1-888-351-4024

Accesibil de la 8:00 la 20:00 EST de luni până vineri (cu excepția sărbătorilor federale). Au mai multe limbi la 
dispoziție.  Puteți să sunați la acest număr pentru a primi răspunsuri și a rezolva preocupări precum întrebări de 
bază privind cazul dvs. agresiune fizică sau sexuală, abuz în timpul detenției, separarea de un copil minor sau alt 
dependent și probleme părintești, cât și sprijin cu privire la probleme legale.

ROMANIAN

• Servicii de sprijin pentru victime:                                 
1-833-383-1465
Dacă ați fost victima unei infracțiuni, indiferent de 
statutul de imigrare al dvs sau de statutul de 
imigrarea al autorului.

• Programare pentru luarea în evidență de către ICE:
Pentru a programa luarea în evidență de către ICE 
vizitați site-ul www.ice.gov/check-in. Va trebui să 
introduceți numărul de identificare și țara unde v-ați 
născut pe care ați declarat-o în formularul I-389. De 
asemenea puteți să sunați la DRIL.

https://checkin.ice.gov/fos

https://www.ice.gov/
detain/attorney-

information-resources

* Sursele menționate nu sunt afiliate, asociate, autorizate sau aprobate de către, sau legate în mod oficial de ICE sau oricare din 
sucursalele sale. Informațiile de contact sunt la zi la data publicării.
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