
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ:

ਜੇ ਆਵਾਸ (ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ) ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜਾ 

ਨਾ ਖੋਲੋ ਜੀ ।

ਆਵਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਓ । ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ 

ਹੈ ।

ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰੋ । ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ 

ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਤਾਂ ਆਵਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਪੁੱਛੋ ਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਹਾਂ ਕਹੇ 

ਤਾਂ

ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਉਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ।

ਇਹ ਕਾਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿਓ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਤਾਂ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਾਰਡ 

ਦਿਖਾਓ ਜਾਂ ਦਰਵਾਜੇ ਥਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਖਿਸਕਾ ਦਿਓ ।
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I do not wish to speak with you, answer your questions, 
or sign or hand you any documents based on my 5th 
Amendment rights under the United States Constitution.
I do not give you permission to enter my home based 
on my 4th Amendment rights under the United States 
Constitution unless you have a warrant to enter, signed 
by a judge or magistrate with my name on it that you slide 
under the door.
I do not give you permission to search any of my 
belongings based on my 4th Amendment rights.
I choose to exercise my constitutional rights.
These cards are available to citizens and noncitizens alike.
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To print at home, use heavy weight paper, or card 
stock. Cut out the cards along the dotted lines. If 
you’re unable to print on both sides, you can simply 
fold on the center line to make a 2-sided card.

If you use a professional printer, we suggest you 
print 2-sided cards with white text on red card stock 
with rounded corners.


