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Yasal ve Diğer Kaynaklar
Ücretsiz yasal desteği nereden alabilirim?
• Adalet Bakanlığı Göçmenlik İnceleme Yönetim Ofisi (EOIR):
https://www.justice.gov/eoir/list-pro-bono-legal-service-providers.
• Göçmenlik Müdafaa Ağı Ulusal Göçmenlik Yasal Hizmetleri Müdürlüğü:
https://www.immigrationadvocates.org/nonprofit/legaldirectory/.
• Amerikan Göçmenlik Avukatları Birliği Göçmenlik Avukatı:
https://www.ailalawyer.com/english/default.aspx
• Amerika Barolar Birliği (ABA) Yasal Sorulara Ücretsiz Cevaplar: Gönüllü avukatlar sorularınıza cevap vermektedir
fakat uzun süreli savunma hizmeti sağlamamaktadırlar. https://abafederal.freelegalanswers.org/
Yasal haklarımı ve göçmenlik seçeneklerimi nereden öğrenebilirim?
• Amerika Barolar Birliği (ABA) “Haklarınızı Tanıyın” adlı bir kitapçık oluşturmuştur.
https://www.americanbar.org/groups/public_interest/immigration/projects_initiatives/know-your-rights/ ( اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
/Arapça,|中文/Çince,İngilizce,Français/Fransızca,Português/Portekizce,Español/İspanyolca,Tiếng Việt/Vietnamca)
• Göçmenlik İnceleme Yönetim Ofisi (EOIR) Yasal Oryantasyon Programı (LOP) aşağıdaki internet sitesinden 30’u
aşkın dilde indirebilmektedir: https://www.vera.org/ITAC
Genel konularda nereden yardım alabilirim?
• Kilise Dünya Hizmeti Destek Çağrı Merkezi: 1-800-375-1433, Pazartesi-Cuma arası, EST (Doğu Standart Saati) ile
sabah 9-akşam 5 arası, İngilizce, İspanyolca, Haiti Kreyolu. Birleşik Devletler genelinde barınma, yasal ve diğer
konularda (mülteci yerleştirme birimleri, kilise toplantıları, barınma ağları veya tıbbi hizmetler dahildir) hizmet
sağlayan yerel destek merkezlerinden oluşan hizmet sağlayıcılara yönlendirilmek için arayınız. Sesli mesajlar
haftanın 7 günü 24 saat kontrol edilmektedir. Geri dönüşler başka dillerde de yapılabilmektedir.
• Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ABD Anında Yardım Hattı: Birleşik Devletlerde yardıma ihtiyacı
olan mülteciler ve sığınmacılar için kurulmuştur.
Birleşik Devletler Toplulukları tarafından yapılan yardımlar için 1-202-461-2356 numaralı hatta istediğiniz zaman
mesaj bırakabilirsiniz. Normal çalışma saatleri içinde size geri dönüş yapılacaktır. Aynı zamanda
usawainq@unhcr.org adresinden e-posta yoluyla yardım isteyebilirsiniz.
Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi’nden yardım almak için nereye başvurmalıyım?
• Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi (ICE) Gözaltı İhbar ve Bilgi Hattı (DRIL): 1-888-351-4024
Pazartesi-Cuma arası, sabah 8-akşam 8 arası (resmi tatiller hariç) ulaşabilirsiniz. Birçok dilde hizmet vermektedir.
Temel dava bilgileri, gözaltı sırasında maruz kalınan cinsel ve fiziksel saldırı veya taciz ihbarları, reşit olmayan
çocuğun veya bakmakla yükümlü olunan diğer kişilerin ayrılması, ebeveynlikle ilgili diğer konular ve yasal erişim
yardımı gibi konularda sorularınıza yanıt bulmak ve endişelerinizi gidermek adına bu numarayı arayabilirsiniz.
• Mağduriyet Bildirme ve Hizmet Hattı::
1-833-383-1465
Eğer bir suç mağduru iseniz göçmenlik durumunuz veya failin
göçmenlik durumu önemli olmaksızın bu hattı arayabilirsiniz.
• ICE kayıt randevunuzu oluşturma:
ICE kayıt randevunuzu oluşturmak için lütfen
www.ice.gov/check-in adresini ziyaret ediniz. I-385
formunuzda yazılı olan İlgilinin Kimlik Numarası ve Doğduğu
Ülke bilgilerini kullanmanız gerekecek. Yukarıda belirtilen
numaradan Gözaltı İhbar ve Bilgi Hattını (DRIL) da
arayabilirsiniz.
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