
  Sino ang tatawagan ko kapag   Impormasyon para sa hindi mamamayan  
Kung kayo ayhindi isang mamamayan 

 

Ang madakip sa ilalim ng sistema ng katarungang pangkabataan 
ay maaaring magkaroon ng mga malulubhang bunga. Kausapin 
ang inyong abogado tungkol sa kalagayan ng inyong pagiging 
dayuhan at humingi ng payo. 
 

Maaari ba akong ipatapon? 
 

Maaari kayong ipatapon kung kayo ay nasa U.S. nang ilegal at 
natagpuan kayo ng INS. Kung kayo ay nakagawa ng krimen sa 
druga, prostitusyon, o mga pagkakasalang sekswal, maaaring 
lalong mahirap para sa inyo ang maging legal sa hinaharap. 
Maaari ring mawala ang inyong legal na katayuan kung kayo ay 
legal na nandito o maaaring hindi na kayo pahintulutang bumalik 
dito sa bansa kung kayo ay umalis. Kausapin ninyo ang inyong 
abogado ukol dito. Maaari kayong makagawa ng kasunduan sa 
DA upang maiwasan ang deportasyon. 
 

Paano maiiwasan ang deportasyon 
 

Kahit hindi kayo legal na nasa U.S., maaari pa ninyong maiwasan 
ang deportasyon kung: 
 

•  Kayo ay iniwan o inabuso ng inyong mga magulang o tagapag-
alaga. 

 

•  Ang inyong bansang pinagmulan ay nagkaroon o may 
kalamidad dulot ng kalikasan o isang digmaang sibil. 

 

•  Kayo o ang inyong pamilya ay natatakot na bumalik sa inyong 
bansang pinagmulan dahil iniisip ninyo na ang pamahalaan o 
ibang grupo ay maaari kayong saktan. 

 

Kapag ang kinatawan ng Immigration and Customs Enforcement 
(ICE) ay dumalaw sa inyo, maging magalang at tandaan na kayo 
ay may karapatang makipag-usap muna sa inyong abogado. 
Nasa inyo nang sarili ang paghiling na makausap ang inyong 
abogado! 
 

Huwag lumagda sa anumang mga dokumento. Huwag pumayag 
sa “voluntary departure” (boluntaryong pag-alis) o deportasyon 
maliban sa kung kayo ay nakipag-usap na sa isang eksperto sa 
imigrasyon upang matiyak na wala ng paraan para kayo ay 
manatili pa sa U.S. 
 

Paano kung ako ay may pagpigil sa 
imigrasyon? 

 

Kung kayo ay nasa pasilidad pangkabataan at hindi kayo isang 
mamamayan ng U.S., maaari pa kayong pigilin ng karagdagang 
48 oras pagkaraan na karaniwan kayong pakakawalan. Kung ang 
INS ay hindi dumating sa loob ng 48 oras, ang pasilidad 
pangkabataan ay dapat na kayong pakawalan. Kung kayo ay 
pinigil nang mahigit sa 48 oras, makipag-usap sa isang abogado. 

Legal na katayuan at pagiging 
mamamayan para sa pangkabataan 
 

Ang Special Immigrant Juvenile Status (SIJS) ay maaaring 
ipagkaloob sa inyo na may kakakayahang mamalagi nang legal sa 
U.S. at maaari para sa lahat ng mga kabataan sa ilalim ng sistema 
ng katarungang pangkabataan. Tiyakin na masimulan kaagad ang 
prosesong ito sa pamamagitan ng paghiling sa inyong abogado na 
tulungan kayo sa paghahain ng aplikasyon. 
 
Upang makuha ang buong benepisyo ng kalagayan ng SIJS, 
nararapat din kayong mag-aplay para maging permanenteng 
residente. Kung ang inyong mga aplikasyon para sa SIJS at 
pagiging permanenteng residente ay maaprubahan, maaari kayong 
mamalagi sa U.S. nang permanente, magtrabaho rito, maging 
kuwalipikado para sa matrikula sa kolehiyo, at mag-aplay para sa 
pagka-mamamayan ng U.S. pagkalipas ng limang taon. Kung ang 
inyong aplikasyon sa SIJS ay tinanggihan, maaari kayong 
ipatapon. 

 

Upang mag-aplay para sa SIJS, ang mga 
sumusunod ay dapat totoo: 
 

1. Kayo ay may edad na mababa sa 21, 
 

2. Kayo ay walang asawa, 
 

3. Kayo ay inihayag na umaasa sa tulong ng pangkabataang 
korte at nananatili sa ilalim ng saklaw ng pangkabataang korte,  

 

4. Ang hukom ng pangkabataang korte ay nagpasiya na kayo ay 
karapat-dapat para sa pangmatagalang pangangalaga ng 
tahanang tumatangkilik sa bata, at kayo ay hindi maaaring 
makasama ng inyong pamilya, 

 

5. Ang desisyon ng hukom na ilagay kayo sa pangmatagalang 
pangangalaga ng tahanang tumatangkilik ng mga bata ay 
dahil sa pag-abuso, pagpapabaya, o pag-iwan,  

 

6. Kayo ay inilagay sa pangmatagalang pangangalaga sa 
tahanang tumatangkilik sa mga bata.  

 

7. Ang hukom ay nagpasiya na nasa inyong pinakamabuting 
kapakanan ang hindi ibalik sa inyong bansang pinagmulan,  

 

8. Ang hukom ng pangkabataang korte ay lumagda ng kautusan 
na nagpapatunay sa lahat ng nakasaad sa itaas. 

 
Ang mga sumusunod na 3 ahensiya ay maaari kayong tulungan 
sa SIJS. Tiyakin na kontakin sila kung nais ninyong mag-aplay. 
Ang mga ahensiyang ito ay maaaring makipagtulungan sa inyo at 
sa inyong abogado. 
 
•  Immigrant Legal Resources Center (415) 255-9499 

 

•  Pacific Juvenile Defenders Center (415) 863-3762 x 314 
 

•  Legal Services for Children, (415) 8683-3762 

  kailangan ko ng tulong? 
MGA UISAPIN SA IMIGRASYON NAGKAKALOOB NG TULONG 

SA KABATAAN AT KANILANG 
MGA PAMILYA 

 
Immigration Clinic 
Phone: (415) 543-9444  
Website: www.lccr.org Nagkakaloob ng Tulong sa Buong Estado
  

Runaway Hotline Immigrant Legal Resource Center 
1-800-448-3000 www.ilrc.org/online_pubs.htlm
  
California Youth Crisis Line MGA REKLAMO O KARAINGAN 
Hotline: (800)-843-5200  
Website: www.youthcrisisline.org Office of the Juvenile Hall Director 
 (415) 753-7412 
Youthline  
Telepono: 1 (888) 977-3399 Office of the Chief Probation Officer 
Website: www.youthline.org (415) 753-7556 
Email: info@chalk.org  
 Office of the Juvenile Hall Ombudsman 
Child Abuse Prevention (415) 753-7850 
San Francisco County Abuse  
Reporting Unit Juvenile Probation Commission 
Telepono: (415) 206-8772 (415) 753-7870 
Hotline: (800) 856-5553  
 Juvenile Justice Commission 
NAGKAKALOOB NG TULONG SA SAN 
FRANCISCO 

Telepono: (415) 753-7756 
 

 SUPORTANG GRUPO SA MGA MAGULANG  
Pagtatanggol sa Kriminal  
 Coleman Advocates for Youth 
San Francisco Public Defender-Juvenile 
Division Phone: (415) 239-0161d Fax: (415) 

239-0584 Telepono: (415) 753-7600 
Phone: (415) 753-7594  
Website: www.colemanadvocates. Lawyer Referral Information Services of 

the SF Bar Association:  
Homeless Prenatal (415) 989-1616 Telepono: (415) 546-6756 Website: www.sfbar.org   TULONG SA IBANG LEGAL NA USAPIN Batas sa Pamilya
  
Lawyers’ Committee For Civil Rights Bay Area Legal Aid 
Telepono: (415) 543-9444 Telepono: (415) 982-1300 
Website: www.lccr.org Website: www.baylegal.org 
  
The American Civil Liberties 
Union of Northern California 
Telepono: (415) 621-2493 

Pagpapalaya
 
Legal Services for Children 

Hotline: (415) 621-2488 Telepono: (415) 863-3762 
 Website: www.lsc-sf.org 
Bay Area Police Watch  
Telepono: (415) 951-4844 X 224 PARTIKULAR SA KULTURA 
Website: www.ellabakercenter.org  
 Asian Law Caucus 
Books Not Bars Family Advocacy Telepono: (415) 896-1701 
Project Website: www.asianlawcaucus.org 
Telepono: (415) 951-4844 x 230  
Website: www.booknotbarsorg La Raza Centro Legal 
 Telepono: (415) 575-3500 
Court Appointed Special Advocate Website: www.lrcl.org 
(CASA) 
Telepono: (415) 398-8001 
 
Youth Law Center 
Telepono: (415) 543-3379 
Website: www.ylc.or

Ang Proyekto na KnowYour Right (Alamin ang Inyong Karapatan) ay pinondohan ng San Francisco 
Juvenile Probation Department sa pakikipagtulungan sa Language Access Task Force at Juvenile 
Youth Advisory Committee. Salamat sa Center for Young Women’s Development para sa bahagi ng 
mga nilalaman at lahat ng mga kabataang lumahok sa proyektong ito. Disenyo: iarte design 

http://www.ilrc.org/online_pubs.htlm


 
Kapag inyong natagpuan ang inyong 
sariling namamalagi sa Juvenile Hall, kayo 
ay mayroon pa ring maraming karapatan 
at pananagutan. Ang mga counselor at 
kawani ng Juvenile Hall ay naniniwala sa 
makatarungang pakikitungo at 
nauunawaan ang inyong karapatang 
mapangalagaan sa isang ligtas, malinis at 
matulunging kapaligiran. Bilang residente 
ng Juvenile Hall, ang kaalaman sa inyong 
mga karapatan at pananagutan ay susi sa 
inyong kaligtasan at sa kapakanan ng 
mga nasa paligid ninyo. 
 

  Ang inyong mga mahahalagang  
     pananagutan 
•  Na pakitunguhan ang mga Counselor, kasamahan at 

miyembro ng pamilyang dumadalaw nang walang kinikilingan 
at may paggalang. 

•  Na sumunod sa mga alituntunin, programa, nakatakdang 
gawain, at tagubilin ng mga counselor. 

•  Na  iwasan ang pagkasangkot sa anumang uri ng gang o 
maka-teritoryong pagkilos. 

•  Na kumilos nang naaangkop habang dumadalo sa 
serbisyong panrelihiyon. 

•  Na humingi ng pangangalagang medikal at dental kung 
kailangan ninyo ang mga ito. 

•  Na gawing maayos ang inyong pagkilos sa oras ng dalaw. 
•  Na ipaalam sa counselor ang inyong pangangailangan – 

kung kayo ay may dalaw at kailangan ninyong umalis dahil 
sa isang hidwaan, ito ay ok! Hingin na humiwalay mula sa 
bisita.  

•  Na ugaliin ang kalinisan ng katawan at personal na 
pangangalaga sa kalusugan. 

•  Na mag-ulat ng mga insidente sa mga counselor o 
superbisor. 

•  Na gamitin ang proseso ng paghahain ng karaingan upang 
sabihin ang reklamo at malutas ang problema. 

  Ang inyong mga mahahalagang  
     karapatan 

Sino ang kakausapin ko at ano ang 
sasabihin ko? 

Kayo ay may iba pang mga 
karapatan habang kayo ay 
namamalagi sa Juvenile Hall na 
itinalagang tiyakin ng mga 
kawani ng detensiyon. Kabilang 
dito ang:  

  

Pagtawag sa telepono Ito ay mahirap ngunit lubos, lubos, lubos na mahalaga kaya’t 
kailangan ninyo itong basahin nang mabuti!!!  
 •  Kapag kayo ay tinanggap sa Juvenile Hall, may karapatan 

kayong magkaroon ng dalawang tawag sa telepono: 1) sa 
inyong mga magulang, legal na tagapag-alaga o amo sa 
trabaho at 2) sa inyong abogado. 

•  Kapwa ang pulis at ang PO ay nararapat basahin sa inyo 
ang tinatawag na “Miranda Rights”. Kung hindi ninyo 
maalala kung ano ang mga karapatang ito, agad ninyong 
tanungin ang inyong counselor upang muli ninyong mabasa 
ang mga ito. Kung hindi pa rin ninyo maunawaan ang mga 
ito, hilingin na kontakin ang inyong abogado upang 
maipaliwanag ang mga karapatang ito. Ang Miranda Rights 
ay ibibigay sa inyo na mabasa sa wikang inyong 
nauunawaan.  

 
•  Habang namamalagi kayo rito, ang mga counselor ay 

papayagan ang makatwiran at pantay-pantay na paggamit ng 
telepono. Maaari ninyong tawagan ang inyong abogado, PO, 
ombudsman at mga magulang o legal na tagapag-alaga. Ang 
mga pagtawag sa iba pa (kabilang ang mga kaibigan o 
kamag-anak), ay hindi papayagan dahil sa kapakanang 
pangkaligtasan. 

 
• Karapatang pumasok sa paaralan  
• Karapatan sa pangangalagang 

medikal  
 •  Maaaring nais muna ninyong kausapin ang inyong abogado 

tungkol sa pag-aresto sa inyo bago kayo makipag-usap sa 
sinuman ukol dito. Tanungin ang inyong abogado ng mga 
katanungan!!! Ang inyong abogado ay naririto upang 
tulungan kayo. Ang isang magandang tanong sa inyong 
abogado ay “Ano ang sasabihin ko sa aking PO? ” 

• Karapatan sa pagkain   Mga Bisita • Karapatan sa kasuotan at mga 
gamit na panlinis ng katawan 

 

Magulang/legal na mga tagapag-alaga    • Karapatan sa araw-araw na 
paglilibang at ehersisyo 

•  Ang mga magulang o legal na tagapag-alaga ay maaari 
kayong dalawin sa anumang oras sa loob ng unang 24 na 
oras na kayo ay naririto. 

•  Hiindi na ninyo kailangang kausapin ang inyong PO tungkol 
sa kung ano ang talagang nangyari nang kayo ay maaresto, 
ngunit maaari rin ninyong sabihin kung nais ninyo. Tandaan, 
anumang sabihin ninyo ay maaaring gamitin laban sa inyo 
sa korte, ngunit kakailanganin ng inyong PO ang matapat na 
impormasyon tungkol sa inyo upang makagawa ng isang 
‘release plan’ (planong pagpapalabas) para sa inyo. 

  • Karapatan sa mga programang 
panrelihiyon 

•  Pagkaraan nitong 24 na oras, ang mga magulang/tagapag-
alaga ay maaaring bumisita sa itinakdang mga oras ng dalaw 
(nakalista sa inyong polyeto ng alituntunin sa pagdalaw)  

• Karapatang maging ligtas  
 Probation Officer (PO)  
• Karapatang maging malaya mula 

sa panliligalig at diskriminasyon 
•  Ano ang ‘Release Plan’? Ang ‘Release Plan’ ay ang plano na 

ginagawa ng inyong PO  na magpapahintulot sa inyo na 
umuwi sa inyong tahanan habang ang inyong kaso ay hindi 
pa napagpapasiyahan sa halip na namamalagi sa Juvenile 
Hall. Ang makabuluhang impormasyon mula sa inyo ay 
makakatutulong sa inyong  PO na makabuo ng mabilis at 
ganap na ‘Release Plan’ para iharap sa hukom na mag-
aaproba.  

 
•  Ang inyong PO ay regular kayong dadalawin. Maaari ninyong 

tawagan ang inyong PO upang makipag-usap sa anumang 
oras sa araw. Kung ang inyong PO ay hindi kayo dinadalaw, 
ipaalam sa isa sa mga counselor o ombudsman. 

 
• Karapatang maging malaya mula sa 

mapagmalabis na puwersa ng 
kawani 

 
Abogado 
 
•  Ang inyong abogado ay may karapatang dalawin kayo 

kung kinakailangan. Kung wala kayong abogado, ang 
korte ay hihirang ng isang abogado upang tulungan kayo. 

 
Sumulat at tumanggap ng mga liham 
 

•  Humingi sa inyong counselor ng papel, lapis at mga sobre 
upang sumulat ng mga liham. Ang mga kawani ay magbibigay 
ng libreng selyo. Kayo ay maaari ring tumanggap ng mga 
sulat. Ang mga Counselor ay may karapatang basahin ang 
mga liham na inyong ginagawa at tumanggap kung mayroon 
silang dahilang maniwala na ang inyong kaligtasan o ang 
kaligtasan ng iba ay nasa panganib. 

Ang kumpletong listahan ng inyong mga karapatan ay  
maaaring matagpuan sa Juvenile Hall Handbook at sa  
Detainee Orientation Form. 


