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ਇਿੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਮਵੁੱ ਚ ਟਲੈੀਫੋਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਸਬੰਮਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਮਵਤ ਸਿਝਤੌੇ ਦਾ ਨੋਮਟਸ 

ਲਯੋਨ, ET AL. ਬਨਾਿ ਅਿਰੀਕੀ ਇਿੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਿ ਐਨਫੋਰਸਿੈਂਟ ET AL.,  

ਿ ਕੁੱ ਦਿਾ ਨੰਬਰ: 3:13-cv-05878-EMC  

ਅਿਰੀਕੀ ਮਿਸਮਟਰਕਟ ਅਦਾਲਤ ਮਵੁੱ ਚ  
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਮਿਸਮਟਰਕਟ ਲਈ  

ਵੁੱ ਲ: ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵ ਿੱ ਖ ਦੇ ਬਾਲਗ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਵਜੰਨਾ ਨੰੂ ICE (ਆਈ.ਸੀ.ਈ) ਦੁਆਰਾ ਕੌਂਟਰਾ ਕਾਊਂਟੀ, 
ਕੋਸਟਾ ਕਾਊਂਟੀ, ਕਰਨ ਕਾਊਂਟੀ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕਾਊਂਟੀ, ਜਾਂ ਯੂਬਾ ਕਾਊਂਟੀ ਵ ਿੱ ਚ ਰਿੱ ਵਖਆ ਵਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿੱ ਵਖਆ ਜਾ ੇਗਾl  

ਇਸ ਨੋਮਟਸ ਦਾ ਿਕਸਦ 

ਇਸ ਨੋਵਟਸ ਦੇ ਵਤੰਨ ਮਕਸਦ ਹਨ: 1) ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਕਲਾਸ-ਐਕਸ਼ਨ ਮੁਕਿੱ ਦਮੇ ਵ ਿੱ ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਵਨਰਪ੍ਿੱ ਖਤਾ ਦੀ 
ਸੁਣ ਾਈ ਦ ੇਬਾਰੇ ਵ ਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸਣਾ; 2) ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਦਿੱ ਸਣਾ ਵਕ ਹੋਰ ਵਜਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਕ ੇਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਵ ਿੱ ਚ ਸੰਪੂ੍ਰਨ 
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਕਾਪ੍ੀ  ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ 3) ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸਵਹਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ 
ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਕ ੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਿ ਕੁੱ ਦਿੇ ਦਾ ਮਪ੍ਛੋਕੜ 

ਇਹ ਕਲਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਮੁਕਿੱ ਦਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦ ੇਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ICE) ਕੌਂਟਰਾ ਕੋਸਟਾ ਪ੍ਿੱਛਮੀ 
ਕਾਊਂਟੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ , ਯੂਬਾ ਕਾਊਂਟੀ ਜੇਲਹ, ਵਰਓ ਕੋਵਸਊਮਨਸ ਕੋਰੈਕਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ (RCCC), ਅਤੇ ਮੇਸਾ  ਰਡੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਸਹੂਲਤ 
(ਸਮੂਵਹਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰਾਂ) ਵ ਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖੇ ਗਏ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਮੁਨਾਸਬ ਟੈਲੀਫੋਨ ਪ੍ਹੰੁਚ ਮੁਹਿੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਾਉਂਦੇ ਹਨl ਖਾਸ ਤੌਰ 
ਤ,ੇ ਮੁਕਿੱ ਦਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਕ ICE ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵ ਧਾਨਕ ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ ਵਕਉਵਕ ਕੇਂਦਰਾਂ 
ਵ ਿੱ ਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਪ੍ਹੰੁਚ ਦੇ ਹਾਲਾਤ: (1) ਬੰਦੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੇ ਲਈ  ਕੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲਬਾਤ 
ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ (2) ਬੰਦੀਆਂ ਨੰੂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ-ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰ ਾਈਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਪੇ੍ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਇਕਿੱ ਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ 
ਹਨl ਮੁਕਿੱ ਦਮਾ ICE ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਪੈ੍ਸੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈl 
ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਕੇਂਦਰਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਹਿੱਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ  ਾਲਾ) ਅਤੇ ICE ਦ ੇ ਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਗਿੱਲਬਾਤ 
ਕੀਤੀ ਹੈl ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੰੂ ਸੁ਼ਰੂਆਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦ ੇਵਦਿੱ ਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ  ਿੱ ਲੋਂ  ਵਕਸੇ 
 ੀ ਵਟਿੱ ਪ੍ਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜਾਂ 'ਤ ੇਵ ਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈl ਅਦਾਲਤ ਰੂਮ 5 – 17 ੀਂ ਮੰਵਜ਼ਲ ਸਨਫਰੈਨਵਸਸਕੋ ਅਦਾਲਤ ਹਾਊਸ, 450 
ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਐ ੇਵਨਊ, ਸਨਫਰੈਨਵਸਸਕੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵ ਿੱ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਵਡਸਵਟਰਕਟ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਵਡਸਵਟਰਕਟ 
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਡ ਰਡ ਐਮ.ਚੇਨ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਹੇਠ 17 ਨਵ ੂੰਬਰ 2016 ਨੰੂ, ਦੁਵਪ੍ਹਰ ਦੇ 1:30  ਜੇ ਇਿੱ ਕ ਸੁਣ ਾਈ 
ਅਨੁਸੂਵਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈl ਇਸ ਸੁਣ ਾਈ 'ਤ,ੇ ਅਦਾਲਤ ਵ ਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਵਕ ਕੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤ ਸਮਝੌਤਾ ਵਨਰਪ੍ਿੱ ਖ, ਉਵਚਤ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈl 
ਅਦਾਲਤ ਵਫਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤ ਸਮਝੌਤੇ ਨੰੂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਵਧਰਾਂ ਨੰੂ ਮੁਿੱ ਕਦਮਾ ਲੜਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ੇਗੀl 

ਪ੍ਰਸਤਾਮਵਤ ਸਿਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮਹਿਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ 

ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਵਹਮਤੀ ਵ ਿੱ ਚ ਮੁਿੱ ਖ ਗਿੱ ਲਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਸੰਖੇਪ੍ ਸਾਰ ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਗਆ ਹੈl ਸੰਪੂ੍ਰਨ ਸਵਹਮਤੀ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਨਕਲ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 
ਕਰਨ ਲਈ, " ਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ" ਵਸਰਲੇਖ  ਾਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋl 

1



ਕੇਸ 3:13-cv-05878-EMC ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 262-2 ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ  06/13/16 ਸਫਾ 31 ਕ ੁੱ ਲ ਸਫੇ 47 
 

 
1. ਹਾਊਮਸੰਗ੍ ਇਕਾਈਆਂ ਮਵੁੱ ਚ ਮਨਿੱਜਤਾ ਲਈ ਹਾਊਮਸੰਗ੍ ਇਕਾਈ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਮਜਆਦਾ 

ਤਰੀਕੇ ਹੋਣਗ੍lੇ 
a. ICE ਹਾਊਮਸੰਗ੍ ਇਕਾਈ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਰਾਕਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕ ੁੱ ਝ ਵਕੀਲਾਂ ਨੰੂ ਿ ਫ਼ਤ, ਮਸੁੱ ਿੀਆਂ, ਗ੍ੈਰ-ਮਨਰੀਖਕ ਕਾਲਾਂ 

ਕਰਨ ਲਈ ਸਪ੍ੀਿ-ਿਾਇਲ ਸ਼ਮਿਲ ਕਰੇਗ੍ਾl ICE  ਧੇਰੇ ਸਪ੍ੀਡ-ਡਾਇਲ ਨੰਬਰ ਸਥਾਵਪ੍ਤ ਕਰੇਗਾ (ਜੋ ਵਕ ICE ਦੇ ਵਬਨਹ ਾਂ ਖਰਚੇ 
ਦੇ ਪ੍ਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ) ਜੋ ਵਕ ਵਬਨਹ ਾਂ ਵ ਅਕਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਿੱ ਕ ਕਾਲ ਦਾ ਜ ਾਬ ਵਦਿੱ ਤੇ ਅਤੇ ਕਾਲ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੇ ਕਨੈਕਟ 
ਹੋਣਗ,ੇ ਵਜਸਨੰੂ ਵਰਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵਨਰੀਖਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਲ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਕਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਫੀਸ ਰਵਹਤ 
ਹੋ ੇਗਾl ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਪੁ੍ਵਲਸ ਵ ਭਾਗ, ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਵ ਭਾਗ, ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ, ਅਤੇ ਪੁ੍ਨਰਸਥਾਪ੍ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੇ 
ਨਾਲ ਹੀ  ਕੀਲ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਨ ਜੋ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਵਬਨਹ ਾਂ ਖਰਚੇ ਦੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀਵਨਧਤਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਪ੍ਲੇਟਫਾਰਮ ਵ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈl  

b. ICE ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਵੇਗ੍ਾ ਮਜੰਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇੁੱ ਕ ਮਵਅਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਮਬਨਹ ਾਂ ਹੀ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾl 
ICE  ਕੀਲਾਂ ਨੰੂ (ਵਜੰਨਹ ਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਵਸਰਫ ਉਹ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਸਰਫ ਭਗੁਤਾਨ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀਵਨਧਤਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ) 
ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਜ ਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਵ ਅਕਤੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵਬਨਹ ਾਂ ਹਾਊਵਸੰਗ ਇਕਾਈ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੀ 
ਆਵਗਆ ਦੇ ੇਗਾl ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਰਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵਨਰੀਖਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾl 

c. ICE ਿ ਕੁੱ ਦਿੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਮਿਤ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਊਮਸੰਗ੍ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਮਵੁੱ ਚ ਅਤੇ ਆਸਪ੍ਾਸ ਫੋਨ ਬੂਥ 
ਸਥਾਮਪ੍ਤ ਕਰੇਗ੍ਾl ICE ਨੇ ਕੁਿੱ ਲ 40 ਫੋਨ ਬੂਥ ਸਥਾਵਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਹਮਤੀ ਵਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਜੰਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਚਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵ ਿੱ ਚ 
 ੰਵਡਆ ਜਾ ੇਗਾ ਹੈl ਇਹ ਫੋਨ ਬੂਥ ਹਾਊਵਸੰਗ ਇਕਾਈ ਫੋਨ ਦੀ ਤਰਹਾਂ, ਲੇਵਕਨ ਹੋਰ ਵਜਆਦਾ ਪ੍ਰਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਮ ਕਰਨਗੇl  

d. ICE ਫੋਨ ਬੂਥਾਂ ਲਈ ਪ੍ਹ ੰ ਚ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈl ਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਬੰਦੀ ਜਾਗਦੇ ਰਵਹਣ  ਾਲੇ ਘੰਵਟਆਂ 
(ਵਜੰਨਹ ਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਕੌਂਟਰਾ ਕੋਸਟਾ ਵ ਿੱ ਚ ਗੈਰ-ਮੁਫਤ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੈ) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਕਸੇ  ੀ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਬੂਥ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ 
ਹੋਣਗlੇ ਬੰਦੀ ਜੋ ਅਵਜਹੇ ਥਾ ਾਂ ਤੇ ਰਿੱ ਖੇ ਗਏ ਹਨ ਵਜਿੱ ਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਿੱ ਕ ਫੋਨ ਬੂਥ ਤਿੱਕ ਵਲਜਾਣ ਲਈ ਸਟਾਫ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, 
ਵਜ ੇਂ ਵਕ  ਿੱ ਖ ਕਰਨ ਸਮੇਂ, ਨੰੂ ਇਿੱ ਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਾਗਦੇ ਰਵਹਣ ਦੇ ਦੋ ਘੰਵਟਆਂ ਦੇ ਵ ਿੱ ਚ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਹੰੁਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਗੇ, 
ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਅਸਧਾਰਨ ਅ ਸਥਾ ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ (ਵਜਸ ਬਾਰੇ ICE ਨੰੂ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ)l ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸੰਬੰਧੀ  ਿੱ ਖ ਕਰਨ ਦੀ 
ਵਕਵਰਆ ਵ ਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਵਜੰਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵ ਿੱ ਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਪ੍ਹੰੁਚ ਉੱਤੇ ਸੀਮਾ ਾਂ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਨ, ਇਹ ਜਰੂਰਤਾਂ ਕੇ ਲ 
ਵਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਪ੍ਵਰ ਾਰਕ ਅਪ੍ਾਤਕਾਲ, ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਲਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਵਜੰਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾ ਸ਼ਾਲੀ ਜਰੂਰਤ 
ਦੁਆਰਾ ਉਵਚਤ ਠਵਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈl  

e. ICE ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਲਈ ਸਵੈਚਾਮਲਤ ਕੁੱ ਟ-ਆਫ਼ ਦਾ ਮਵਸਤਾਰ ਕਰੇਗ੍ਾl  
i. ਯੂਬਾ: ਹਾਊਵਸੰਗ ਇਕਾਈ ਫੋਨਾਂ ਲਈ ਕਿੱ ਟ-ਆਫ 20 ਵਮੰਟਾਂ ਤੋਂ  ਧਾ ਕੇ 40 ਵਮੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ, ਅਤੇ ਯੂਬਾ ਫੋਨ ਰੂਮ 

ਵ ਿੱ ਚ ਕੋਈ  ੀ ਸ ੈਚਾਵਲਤ ਕਿੱ ਟ-ਆਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ੇਗਾl 
ii. RCCC: ਹਾਊਵਸੰਗ ਇਕਾਈ ਫੋਨਾਂ ਲਈ ਕਿੱ ਟ-ਆਫ 20 ਵਮੰਟਾਂ ਤੋਂ  ਧਾ ਕੇ 40 ਵਮੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾl 
iii. ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵ ਚ: ICE ਦੇ ਵਬਨਹ ਾਂ ਖਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਲੈਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕਾਲਾਂ ਲਈ ਸ ੈਚਾਵਲਤ ਕਿੱ ਟ-ਆਫ ਨੰੂ 60 ਵਮੰਟਾਂ ਤਿੱਕ 

 ਧਾਇਆ ਜਾ ੇਗਾl 
iv. ਵ ਅਕਤੀਗਤ ਹਾਲਤਾਂ ਵ ਚ ਦਿੱਸੀ ਗਈ ਜਰੂਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ICE ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾ ਾਂ 

ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਸਭ ਨੰੂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਪ੍ਹੰੁਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈl  
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2. ਮਨਿੱਜੀ ਫੋਨ ਕਿਮਰਆਂ ਤੋਂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਹੋਰ ਮਜਆਦਾ ਤਰੀਕੇ ਹੋਣਗ੍ੇl 
a. ਇਿੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦੀਆਂ ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਲਾਂ ਲਈ ਮਨਿੱਜੀ ਫੋਨ ਕਿਮਰਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਮਗ੍ਆ ਮਦੁੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗ੍ੀ, ਮਜੰਨਹ ਾਂ ਮਵੁੱ ਚ 

ਗ੍ੈਰ-ਵਕੀਲਾਂ ਨੰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨl  
i. ਸਧਾਰਨ: ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਨੰੂ ਵਰਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ ਜਾਂ ਵਨਰੀਖਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ ਅਤੇ ਜ ਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 

ਵਕਸੇ ਵ ਅਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ੇਗੀl ਕਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਟਾਫ ਜਾਂ ICE ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਾਲ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 
ਕਰਨ  ਾਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁ੍ਿੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਕ ਕਾਲ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਕਰਤਾ ਕਾਲ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਨਾਲ 
ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਹਮਤ ਹੈ ਵਕ ਨਹੀਂ, ਲੇਵਕਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵਕ ਬੰਦੀ ਇਿੱ ਕ ਜ਼ੇਲ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 
ਕਾਲ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈl ਜੇਕਰ ਕੋਈ  ੀ ਜ ਾਬ ਨਹੀਂ ਵਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਲਰ  ੋਇਸਮੇਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਛਿੱਡਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 
ਸ ੈਚਾਵਲਤ ਜ ਾਬ ਦੇਣ  ਾਲੇ ਵਸਸਟਮਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਨੈ ੀਗੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਵਜੰਨਹ ਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਡਾਇਲ 
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰਦੀ ਹੈl 

ii.  ਕੀਲਾਂ ਲਈ ਕਾਲਾਂ: ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਂ  ਾਧੂ ਗੁਪ੍ਤਤਾ ਦੀ ਜਰੂਰਤ 
 ਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਲਈ  ਕੀਲਾਂ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇl ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ,  ਕੀਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਕ 
ਕਾਲਾਂ ਵ ਸ਼ੇਸ਼ ਸਵਮਆਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਵਚਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣl  

iii. ਗੈਰ- ਕੀਲਾਂ ਲਈ ਕਾਲਾਂ: ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ- ਕੀਲਾਂ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ 
ਕਾਲ ਮੁਕਿੱ ਦਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਵਧਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬੰਦੀ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਹੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਚੁਿੱ ਵਕਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਹਾਊਵਸੰਗ 
ਇਕਾਈ ਫੋਨ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵ ਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰਨ ਵ ਿੱ ਚ ਅਸਮਰਿੱਥ ਵਰਹਾ ਹੈl 

iv. RCCC ਅਤੇ ਯੂਬਾ: ਇਸ ਜਰੂਰਤ ਨੰੂ RCCC ਵ ਿੱ ਚ ਪੂ੍ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਫੋਨ ਕਮਰਾ, ਫੋਨ ਬੂਥ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ 
ਘੇਰਾ ਸ਼ਾਵਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ, ਵਜਸ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ  ੀ ਵਨਿੱਜੀ ਫੋਨ  ਾਲਾ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈl ਯੂਬਾ ਫੋਨ ਕਮਰੇ 
ਵ ਿੱ ਚ ਵਨਿੱਜਤਾ ਵ ਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾl 

b. ਫੋਨ ਰੂਿ ਕਾਲਾਂ ਨੰੂ ਸਿਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਤੁੱ ਕ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ ਲੇਮਕਨ ਇਿੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦੀ ਲੰਬੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨl ਲੇਵਕਨ, ਵਜਆਦਾ ਮੰਗ ਦੇ ਸਵਮਆਂ ਵ ਿੱ ਚ, ICE ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਲੰਬਾਈਆਂ ਨੰੂ ਸੀਵਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਹਰ ਵਕਸੇ ਨੰੂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈl  

3. ਹਰੇਕ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਔਨ-ਸਾਇਟ ਿਦਦਗ੍ਾਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ੍ ਅਤੇ ਫੋਨ ਕਿਮਰਆਂ ਲਈ ਵੇਲੇ ਮਸਰ ਪ੍ਹ ੰ ਚ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਰਨਗੇ੍l ਕਾਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 8  ੇਵਕੰਗ ਘੰਵਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ (ਅਸਧਾਰਨ ਅ ਸਥਾ ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ) ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਿੱ ਕ 
ਬੇਨਤੀ ਦੇ 24 ਘੰਵਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੀਆਂl 

4. ਹਰੇਕ ਕੇਂਦਰ ਇਿੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਿੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਿ ੁੱ ਕਦਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਮਿਤ ਗ੍ੈਰ-ਗ੍ ਪ੍ਤ ਫੋਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਈਿੇਲ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ 24 
ਘੰਮਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਵੇਗ੍ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗ੍ੀl 

5. ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਭ ਗ੍ਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ICE ਵਾਿੂ ਫੋਨ ਰੂਿ ਦੀ ਪ੍ਹ ੰ ਚ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਰੈਮਿਟ ਿ ਹੁੱਈਆ 
ਕਰਵਾਏਗ੍ੀl ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਉਪ੍ਲਿੱ ਬਧ ਹੋ ੇਗਾ ਵਜੰਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪ੍ਣੇ ਸਹਾਇਕ ਖਾਤੇ ਵ ਿੱ ਚ 10 ਲਗਾਤਾਰ ਵਦਨਾਂ ਲਈ $15 

ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਹੰੁਦੇ ਹਨl 
6. ICE ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਲਾਂ ਲਈ ਮਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਲਾਂ ਲਈ 3-ਵੇ ਕਾਮਲੰਗ੍ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗ੍ਾl ਇਿੱ ਥੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੰੂਨੀ 

ਕਾਲਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਇਿੱਕ ਵਸਸਟਮ ਹੋ ੇਗਾ ਭਾ ੇਂ ਵਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਲਾਂ ਹਾਊਵਸੰਗ ਇਕਾਈ ਫੋਨਾਂ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਮਵਰਆਂ ਤੋਂ ਡਾਇਲ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂl ਇਿੱ ਕ ਜਰੂਰਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਵਬਆਨ ਉੱਤੇ, ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਇਿੱ ਕ ਕਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ੍ਣ ਤੇ, 
ICE ਕੇਂਦਰ ਵ ਿੱ ਚ ਜਾਂ ਨਜਦੀਕੀ ਫੀਲਡ ਦਫਤਰ ਵ ਿੱ ਚ 3- ੇ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ੇਗਾl 
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7. ICE ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿਦਦ ਕਰੇਗ੍ਾ ਜੋ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸਪ੍ੈਮਨਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇl ICE ਬੰਦੀਆਂ ਨੰੂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਪ੍ਹੰੁਚ ਸਮਿੱ ਗਰੀ ਦੇ ਅਨੁ ਾਦ ਲਈ 
ਕੇਂਦਰ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਪ੍ਹੰੁਚ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਪੁ੍ਿੱ ਛਣ ਲਈ 10 ਆਮ ਵਲਖਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਨੋਵਟਸ ਪੋ੍ਸਟ ਕਰੇਗਾl ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 
ਤੇ, ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਪ੍ਲਿੱ ਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ICE ਅਗਲੇਰੇ ਸਪ੍ਸ਼ਟੀਕਰਨਾਂ ਨੰੂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਾਉਣ ਲਈ ਟੈਲੀਫੋਨ 
ਅਧਾਵਰਤ “ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਈਨ” ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾl ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਜੇਕਰ ਇਿੱ ਕ ਬੰਦੀ ਇਿੱ ਕ ਵ ਅਕਤੀ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਵਰਹਾ 
ਹੈ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲ ਨੰੂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ ੈਚਾਵਲਤ ਪ੍ਰੌਂਪ੍ਟਾਂ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਮੁਕਿੱ ਦਮੇ ਨਾਲ 
ਸਬੰਵਧਤ ਕਾਲਾਂ ਲਈ ਉਸ ਵ ਅਕਤੀ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਨ ਰੂਮ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈl 

8. ICE ਨੰੂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਮਿਤ ਮਜੰਿੇਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ICE ਅਮਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਟਾਫ਼ ਮਜੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ੰਿੇਵਾਰੀਆਂ 
ਮਵੁੱ ਚ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਨਗ੍ਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਪ੍ਹ ੰ ਚ ਿ ਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਦੀ ਮਸਖਲਾਈ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈl 
ICE ਪ੍ੜਤਾਲ ਫਾਰਮਾਂ ਵ ਿੱ ਚ  ੀ  ੇਰ ਾ ਸ਼ਾਵਮਲ ਕਰੇਗਾ ਵਜੰਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਹ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਲਾਂ ਲਈ ਗੁਪ੍ਤਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਵਧਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਮਆਰਾਂ, 
ਟੈਲੀਫੋਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਜ ਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਿੱ ਧਤਾ, ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪੁ੍ਰਦਗੀ ਵਸਸਟਮਾਂ ਦੀ ਉਪ੍ਲਿੱ ਬਧਤਾ, ਅਨੁ ਾਦ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੀ 
ਉਪ੍ਲਿੱ ਬਧਤਾ, ਅਤੇ ਭੇਦਭਾ   ਾਲੇ ਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਈ ਪ੍ਹੰੁਚ  ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵ ਿੱ ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ 
ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈl 

9. ਪੰ੍ਜ ਸਾਲ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਿਾl ICE ਕੋਲ ਅਦਾਲਤ  ਿੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੰੂ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ੇਗਾl 
ਸਮਝੌਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾl ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ICE ਨੰੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਾਸ 
ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,ਵਜਸ ਵ ਿੱ ਚ  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੰੂ 
ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵ ਊ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਗਆ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈl 

10. ਅਦਾਲਤ ਇਕਰਾਰਨਾਿੇ ਨੰੂ ਲਾਗ੍ੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈl ਅਦਾਲਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ 
ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕਿੱ ਦਮੇ ਉੱਤੇ ਅਵਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱ ਖੇਗੀl 

11. ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਖਰਚੇl ਸਰਕਾਰ ਫੀਸ ਅਤੇ ਖਰਵਚਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵ ਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਕਲਾਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੰੂ $405,000 ਦਾ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀl ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੋ ਵਕ ਵਕ ੇਂ  ਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ  ਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦੇ ਹਨl 

12. ਦਾਅਮਵਆਂ ਤੋਂ ਿ ਕਤੀl ਕਲਾਸ ਮੈਂਬਰ ਘੋਸ਼ਕ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ਕ ਰਾਹਤ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵ ਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਵਜੰਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਮੁਕਿੱ ਦਮੇ ਵ ਿੱ ਚ 
ਕਵਥਤ ਤਿੱ ਥਾਂ ਅਤੇ ਅ ਸਥਾ ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਲਾਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ  ਿੱ ਲੋਂ  ਵਲਆਂਦਾ ਵਗਆ ਸੀl 

ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: 

ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਸਾਰ ਹੈl ਇਸਨੰੂ ਪੂ੍ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੰਪੂ੍ਰਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੰੂ ਪ੍ੜਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈl ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤੇ 
ਵਗਆਂ ਤੋਂ ਅੰਵਤਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ,  ਕੀਲ ਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਵ  ਸਥਾ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਕਲਾਸ 
ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੋਵਟਸ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:                                                                                                                       
1) ICE ਏਜੰਟਾਂ ਨੰੂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ; 2) ICE ਦੀ  ੈਿੱਬਸਾਈਟ (www.ice.gov) ਤੇ ਜਾ ਕੇ; 3) ਉੱਤਰੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ  ੈਿੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ACLU 

(www.aclunc.org/our-work/legal-docket/lyon-v-ice-telephone-access-immigration-detainees); ਪੰ੍ਨੇ ਤੋਂ 4) ICE ਦੇ ਵਬਨਹ ਾਂ ਖਰਚੇ 
ਦੇ ਕਾਲ ਪ੍ਲੈਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਸਪ੍ੀਡ ਡਾਇਲ ਨੰਬਰ #9160 ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਲਾਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ (415) 621-2493, ext. 329 ਨੰੂ 
ਕਾਲ ਕਰਕੇ;  
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5) https://ecf.cand.uscourts.gov; ਉੱਤੇ ਉਪ੍ਲਿੱ ਬਧ, ਇਸ ਮੁਿੱ ਕਦਮੇ (Case No. 13-cv-05878 EMC) ਵ ਿੱਚ ਇਲੈਕਟਰਾਵਨਕ ਡੋਕੇਟ ਨਾਲ ਜਾਂ 
6) ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤੇ ਪ੍ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਲਾਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੰੂ ਵਲਖ ਕੇ: 

ਕਲਾਸ ਸਲਾਹਕਾਰ 

ਲਾਯੋਨ  ੀ. ICE ਕਲਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤਾ 
c/o ਉੱਤਰੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ACLU ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ 

39 ਡਰਿੱਮ ਸਟਰੀਟ 

ਸਨ ਫਰੈਂਵਸਸਕੋ, CA 94111 

ਜੇਕਰ ਕਲਾਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਲਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਵਚਿੱ ਠੀ ਵ ਿੱ ਚ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕਰੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸ ਬਾਰੇ ਪੁ੍ਿੱ ਛ 
ਰਹੇ ਹੋ (ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਨਕਲ,  ਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਨੋਵਟਸ), ਆਪ੍ਣਾ ਨਾਮ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਕ ੇਂ ਸੰਪ੍ਰਕ ਵ ਿੱ ਚ ਰਵਹਣ, 
ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱਸੋl ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਹਰਾਸਤ ਵ ਿੱ ਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਸੈਂਟਰ ਨੰੂ ਦਿੱਸੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ  ੇਲੇ ਵਕਿੱ ਥੇ ਵਹਰਾਸਤ ਵ ਿੱ ਚ ਹੋl ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਹਰਾਸਤ ਤੋਂ 
ਬਾਹਰ ਹੋ, ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣਾ ਪ੍ਤਾ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਾਓl  

ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਪੁ੍ਿੱ ਛਵਗਿੱ ਛ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਲਰਕ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵ ਖੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਾ ਕਰੋl  

ਪ੍ਰਸਤਾਮਵਤ ਸਿਝੌਤੇ ਦਾ ਮਵਰੋਿ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮਕਮਰਆਵਾਂ: 
ਤੁਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਨੰੂ ਅਸ ੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਹੋl ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਇਿੱ ਕ 

 ਿੱ ਖਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਵਹ ਸਕਦੇ; ਅਦਾਲਤ ਵਸਰਫ ਇਿੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੰੂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜਾਂ ਨਾਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈl ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ 
ਮੰਨਜੂਰੀ ਨੰੂ ਅਸ ੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਉਪ੍ਬੰਧਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਕਿੱ ਦਮਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾl ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਵਜਹਾ ਹੀ ਚਾਹੰੁਦੇ 
ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵ ਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈl 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵ ਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਵਲਖਤੀ ਵ ਿੱ ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਲਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ 
ਜਮਹਾਂ ਕਰ ਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈl ਇਸ ਨੋਵਟਸ ਨਾਲ ਇਿੱ ਕ ਨਮੂਨਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਫਾਰਮ ਨਿੱ ਥੀ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਵਜਸਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਵਲਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ 
ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋl ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀਆਂ  ਾਧੂ ਨਕਲਾਂ ਲਈ ICE ਏਜੰਟਾਂ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ 
ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨl ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਵਤਮ ਮਨਜੂਰੀ ਦੀ ਸੁਣ ਾਈ ਤੇ ਪੇ੍ਸ਼ ਹੋਣਾ  ੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਜਾਂ 
ਆਪ੍ਣੇ  ਕੀਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾl ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਖੁਦ ਦੇ  ਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਪੇ੍ਸ਼ ਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ  ਕੀਲ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜੰਮੇ ਾਰ ਹੰੁਦੇ ਹੋ 
ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈl 

ਸਾਰੇ ਵਲਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ਾ ਨੰੂ: 
(a) ਮੁਿੱ ਕਦਮੇ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (Lyon v. ICE, ਮੁਕਿੱ ਦਮਾ ਨੰਬਰ 13-cv-05878 EMC); 

(b) ਇਹ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ: (i) ਕਲਾਸ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਪੂ੍ਰਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਪ੍ਤਾ, (ii) ਇਿੱਕ ਦਸਤਖਤ 
ਕੀਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਕ ਕਲਾਸ ਮੈਂਬਰ, ਕਲਾਸ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, (iii) ਇਤਰਾਜ਼ ਲਈ ਵ ਸ਼ੇਸ਼ ਆਧਾਰ, (iv) ਸਾਰੇ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਲਖਤਾਂ 
ਵਜੰਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਕਲਾਸ ਮੈਂਬਰ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਵਕ ਅਦਾਲਤ ਵ ਚਾਰ ਕਰੇ, ਅਤੇ (v) ਵਕ ਕੀ ਕਲਾਸ ਮੈਂਬਰ ਵਨਰਪ੍ਿੱ ਖਤਾ ਸੁਣ ਾਈ ਉੱਤੇ ਪੇ੍ਸ਼ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈl 

(c) ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਜਮਹਾਂ ਕਰ ਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕਲਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਲਰਕ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਵਡਸਵਟਰਕਟ ਲਈ 
ਅਮਰੀਕੀ ਵਡਸਵਟਰਕਟ ਅਦਾਲਤ, 450 ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਐ ੇਵਨਊ, ਸਨ ਫਰੈਨਵਸਸਕੋ, CA 94102, ਨੰੂ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਵਡਸਵਟਰਕਟ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਵਡਸਵਟਰਕਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਕਸੇ  ੀ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਵ ਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ 
ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ; 

(d) ਇਤਰਾਜ਼ਾਾਾਾ  ਲਈ ਸਮਾਾਾਾ  ਸੀਮਾ ਨ ਾ ਾੂੰ ਸਤ ੂੰਬਰ 8, ਤੋਂ ਅਕਤ ਬਰ 27, 2016 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦ ਾੱਤਾ ਦਦਆ ਹੈ। ਇਤਰਾਜ਼ ਅਕਤ ਬਰ, 
27, 2016ਤੱਕ ਫਾਈਲ ਜਾਾਾਾ  ਪੋਸਟ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀ ਾੇ ਹਨ। 

https://ecf.cand.uscourts.gov/
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ਅਿਰੀਕੀ ਮਿਸਮਟਰਕਟ ਅਦਾਲਤ  

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਉੱਤਰੀ ਮਿਸਮਟਰਕਟ 

ਔਡਲੇ ਬੈਵਰੰਗਟਨ ਲਯੋਨ, ਜੇ.ਆਰ., et al., 

ਮੁਦਈ, 

ਬਨਾਮ 

ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, et al., 

ਮੁਦਾਲਾ 

)  

)  

)  

)  

)  

)  

)  

) 

 

) 

ਮੁਕਿੱ ਦਮਾ ਨੰ. 3:13-cv-05878-EMC 

ਪ੍ਰਸਤਾਮਵਤ ਸਿਝੌਤੇ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼  

ਮਾਨਯੋਗ ਐਡ ਾਰਡ ਐਮ. ਚੇਨ  

ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਲਈ: 

   

 

ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਵਕ ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਕਲਾਸ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਵਕਉਂਵਕ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ICE ਦੁਆਰਾ ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਵ ਿੱ ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹਾਂ (ਇਿੱਕ ਨੰੂ ਚੁਣੋ): 

__ ਕੌਂਟਰਾ ਕੋਸਟਾ ਕਾਊਂਟੀ ਵ ਿੱ ਚ ਪ੍ਿੱਛਮੀ ਕਾਊਂਟੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ 

__ ਯੂਬਾ ਕਾਊਂਟੀ ਵ ਿੱ ਚ ਯੂਬਾ ਕਾਊਂਟੀ ਜੇਲ 

__ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕਾਊਂਟੀ ਵ ਿੱ ਚ ਵਰਓ ਕੋਵਸਊਮਨਸ ਕੋਰੈਕਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ 

__ ਕਰਨ ਕਾਊਂਟੀ ਵ ਿੱ ਚ ਮੇਸਾ  ਰਡੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ 

ਮੈਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵ ਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵਕਉਂਵਕ: 

[ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ  ਧੀਕ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨਿੱ ਥੀ ਕਰੋ] 

ਮੈਂ ਵਨਰਪ੍ਿੱ ਖ ਸੁਣ ਾਈ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵ ਿੱ ਚ ਪੇ੍ਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰਿੱਖਦਾ ਹਾਂ: ☐ ਹਾਂ ☐ ਨਹੀਂ   

ਮੇਰੇ ਦਸਤਖਤ ਪੁ੍ਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਉੱਪ੍ਰੋਕਤ  ਰਨਣ ਕੀਤਾ ਸਭ ਕੁਿੱ ਝ ਸਿੱ ਚ ਹੈl  

ਵਮਤੀ:  ___________________________________ ਦਸਤਖਤ: 

ਨਾਮ: 

“A ਨੰਬਰ”: 

ਪ੍ਤਾ: 


