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Tuyên bố của Thị trưởng Sam Liccardo về tin đồn về các cuộc đột kích
của cơ quan Thực Thi Di Trú và Hải Quan (ICE) tại Vùng Vịnh.
“Chính sách cưỡng chế nhập cư của chính phủ đương nhiệm chỉ làm tăng cường nỗi sợ hãi trong cộng đồng chúng ta.
Những lo ngại này càng trở nên trầm trọng hơn bởi những tin đồn gần đây rằng cơ quan Thực Thi Di Trú và Hải Quan
(ICE) sẽ tăng cường hoạt động trong thời gian tới.
Hiện nay, chúng tôi chỉ biết đến việc bắt giam một vài người, nhưng chưa xác nhận được thực hư của những tin đồn về
việc cơ quan ICE tăng cường hoạt động tại Vùng Vịnh. Bất kể sự thật của những tin đồn này, thông điệp của tôi đến cư
dân di dân vẫn giữ nguyên: chúng tôi sẽ sát cánh cùng quý vị. Sở Cảnh Sát San Jose (SJPD) sẽ KHÔNG tham gia vào các
hoạt động của ICE. SJPD sẽ vẫn tập trung vào việc bảo vệ cư dân thành phố và đối phó với các hành vi tội phạm ảnh
hưởng đến cộng đồng của chúng ta.
Các cư dân di dân của San Jose:


Xin hãy tiếp tục gọi số 911 khi bạn chứng kiến một vụ án hình sự hoặc cần trợ giúp y tế khẩn cấp. Nhiệm vụ của các
nhân viên cảnh sát, cứu hỏa, và y tế là phục vụ cộng đồng của chúng ta, và họ sẽ không tiết lộ tình trạng nhập cư của
bạn cho ICE, hoặc tham gia vào các hoạt động cưỡng chế nhập cư.



Các cư dân thành phố nên thận trọng, nhưng sau khi tham khảo ý kiến với một số chuyên gia về vấn đề này, tôi tin
rằng các gia đình nên tiếp tục các nhiệm vụ thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày của họ: cho phép con em đi học, giữ
các cuộc hẹn khám sức khoẻ, và những sinh hoạt tương tự. Những tin đồn có thể tiếp tục nảy sinh trong vài tuần và
vài tháng tới, nhưng cho đến khi được xác minh, chúng ta không nên cho phép những tin đồn này ảnh hưởng các
sinh hoạt hàng ngày của hàng ngàn gia đình nhập cư trong cộng đồng chúng ta.



Tuy nhiên, sự tiếp tục cảnh giác rất quan trọng. Các gia đình nên chuẩn bị một kế hoạch liên lạc bao gồm một hợp
đồng ủy quyền và mang theo một danh sách các số điện thoại liên lạc khẩn cấp. Chúng tôi cũng đã thiết lập một
đường dây nóng 24 giờ để chia sẻ thông tin về hoạt động của ICE và giúp các đối tác cộng đồng phản ứng nhanh
chóng cung cấp hỗ trợ và đại diện pháp lý cho những người bị ảnh hưởng bởi các hành động cưỡng chế đó. Xin gọi
số 408-290-1144 nếu bạn chứng kiến hoạt động của ICE tại nơi làm việc hoặc trong khu phố của mình.



Quý vị có thể tìm thấy nguồn thông tin pháp lý dành cho gia đình bằng cách viếng thăm trang mạng của cơ quan
Immigrant Legal Resource Center (Trung Tâm Pháp Lý Nhập Cư): www.ilrc.org và bằng cách gọi đường dây nóng của
cơ quan SIREN ở số 408-453-3017 (tiếng Tây Ban Nha/tiếng Anh) và 408-453-3013 (tiếng Việt/tiếng Anh). Tôi cũng
khuyến khích tất cả mọi người tìm hiểu về quyền hiến định của mình và các nguồn thông tin sẵn có trong cộng đồng
của chúng ta bằng cách viếng thăm trang mạng: http://www.immigrantinfo.org/ hoặc liên lạc với Văn Phòng Di Dân
của thành phố ở số 408-535-8146.

Ngoài ra, những chủ doanh nghiệp địa phương nên biết rằng, theo luật California, người chủ doanh nghiệp phải yêu cầu
bất kỳ nhân viên nào của ICE trình lệnh xét nhà hoặc lệnh tòa án khác trước khi cho phép họ bước vào hoặc kiểm soát
bất kỳ khu vực làm việc nào dành riêng cho nhân viên. Để biết thêm thông tin về nhiệm vụ của những chủ doanh nghiệp,
hãy tìm hiểu về luật tiểu bang mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1:
https://www.californiaemploymentlawreport.com/2017/10/new-immigration-obligations-facing-california-employersjanuary-1-2018/.”
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