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Chhoeun v. Marin Community Advisory: 

April 2020 Court Order Requiring Notice 

On April 27, 2020, a federal judge issued a permanent injunction (a type of court order) against 

ICE in a class action lawsuit, Chhoeun v. Marin. The injunction requires ICE to provide written 

notice before re-detaining certain Cambodians with deportation orders. The court has approved 

lawyers from the nonprofit organization Asian Law Caucus and the law firm Sidley Austin to 

represent the “class” in the lawsuit. 

Am I protected by the injunction? 

The injunction protects the class in Chhoeun v. Marin. The class includes all Cambodians in the 

United States who: 

1. Received a final order of deportation or removal 

2. Were then released from immigration detention on an order of supervision 

3. And since then, have not been convicted of a crime or violated their order of supervision 

in some other way. 

The lawyers for the class do not have a list of every person who ICE believes is in the class, but 

if you meet the description above, you should be protected by the injunction. 

How long will the injunction last? 

The injunction does not expire. However, we believe the government will appeal the judge’s 

decision. An appeal will probably take two years or longer, so the injunction is expected to last at 

least until sometime in 2022. 

What does the injunction do? 

1. ICE must mail a written notice at least 14 days in advance that they plan to arrest a class 

member. The class member might not receive the written notice a full 14 days in 

advance. 

2. As part of the written notice, ICE must provide the class member with copies of their 

immigration court charging documents, removal order, and criminal conviction records. 



 2 

This gives class members a chance to consult with an immigration lawyer about whether 

they might be able to reopen their case and cancel their removal order.  

3. A copy of the notice and documents must also be provided to lawyers who represent the 

class. 

What does the injunction NOT do? 

1. The injunction does not prevent ICE from arresting class members. ICE can still arrest 

class members as long as they provide written notice at least 14 days in advance. 

2. The injunction does not require ICE to say exactly when, where, or how they plan to 

arrest a class member. For some people, the notice might tell them to report to a specific 

ICE field office on a specific date to be arrested. For other people, the notice might only 

say that ICE plans to arrest them no sooner than 14 days from now, without any details 

about the date or place. 

3. The injunction does not prevent ICE from deporting class members. 

Can I talk to a lawyer? 

If you have questions about the injunction or believe that ICE has violated the injunction by 

arresting a class member without giving them the required notice or documents, call (415) 896-

1701 to speak to a lawyer at the Asian Law Caucus for free. 

You can also call (415) 896-1701 to speak to a lawyer at the Asian Law Caucus for free about an 

upcoming ICE check-in or options for reopening your removal order. We cannot necessarily 

represent you in your individual immigration case but can provide a consultation. 
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Chhoeun v. Marin Community Advisory: 

April 2020 Court Order Requiring Notice 
 

Chhoeun v. Marin  ក្រមុក្រឹរាពិគក្រោះគោរល់សហគមន៍ 

គសចរត ីជូនដំណឹងពីតក្មូវការដីការតុលាការ ខែគមសាឆ្ន ំ២០២០ 

 

គៅថ្ងៃទ២ី៧ ខែគមសា ឆ្ន ំ២០២០ តុលាការសហព័នធមួយបានគចញគសចរត ីរង្គា រ់រញ្ជា ជាអចិថ្្នតយ៍ 

(ក្រគេទដីការតុលាការ) ក្រឆំ្ងនឹង ICE (ទីភ្នន រ់ង្គរដារ់រំហិតចារ់អគតត ក្រគវសន៍) 

រន ុងលរខណៈពារយរណត ឹងជាក្រមុ មានគ ម្ ោះថា Chhoeun v. Marin។ គសចរត ីរង្គា រ់រញ្ជា តក្មូវគោយ ICE 

ក្តវូខតផ្តល់គសចរត ីជូនដំណឹងជាលាយលរខណ៍អរសរមុននឹងគ វ្ ើការចារ់ឃុំែល នួក្រជាជនរមព ុជាមួយចំនួនគ ើង វ ញញ 

ខដលមានជារ់ជាមួយការគចាទក្រកាន់នឹងដីការនិរគទស។ តុលាការបានសំគរចអនុម័ត 

គោយការ ញោល័យគមធាវ ើមរពីអងាការមិនខសវ ងររក្បារ់ចំគនញគ ម្ ោះ Asian Law Caucus និងការ ញោល័យគមធាវ ើ 

Sidley Austin គដើមបីជាតំណាងគោយក្រមុពារយរណត ឹងគនោះ។ 

 

តរើខ្ញ ុំត្រវូបានការពារតោយតេចក្ត ីបង្គា ប់បញ្ជា តនេះដែរឬតេ? 

គសចរត ីរង្គា រ់រញ្ជា គនោះផ្តល់ការការពារដល់សមាជិររន ុងក្រមុពារយរណត ឹង Chhoeun v. Marin។ 

សមាជិររារ់រញ្ជ លូរមួមានទងំក្រជាជនរមព ុជាខដលគៅរន ុងសហរដឋោគមរ ញរទងំអស់ខដលមានលរខណៈសំនុំគរឿងដូ

ចខាងគក្កាម៖ 

១. បានទទួលការគចាទក្រកាន់និរគទសចុងគក្កាយ ឬការរគណត ញគចញ 

២. បានទទួលបានការគដាោះខលងពីមនទ ីរឃុំឃំងអគតត ក្រគវសន៍ រ ុខនែ ក្តវូសថ ិតរន ុងការក្គរ់ក្គងររស់គគ 

៣. គហើយចារ់តំងពីគពលគតោះមរ មិនមានការក្រក្ពឹតតរទគលម ើសែុសចាស់ណាមួយ 

ឬរ៏បានរំពានគលើរទរញ្ជា ការក្គរ់ក្គងររស់គគតមរគរៀរខររខផ្នគផ្សងៗគទៀតគទ។ 

 

ក្រមុគមធាវ ើការពារពារយរណត ឹងគនោះមិនមានរញ្ា ីគ ម្ ោះមនុសសក្គរ់ររូខដល ICE 

(ទីភ្នន រ់ង្គរដារ់រំហិតចារ់អគតត ក្រគវសន៍)  គជឿជារ់ថារារ់ចូលជាសមាជិររន ុងពារយរណត ឹងគនោះ 

រ ុខនត គរើសំនុំគរឿងររស់អនរមានលរខណៈដូចបានគរៀររារ់ខាងគលើ 

អនរគួរខតទទួលបានការកាពារពីការគចាទក្រកាន់គនោះ។ 

 

គតើគសចរត ីរង្គា រ់រញ្ជា មានសុពលភ្នពយូររ ុណាា ខដរ? 

គសចរត ីរង្គា រ់រញ្ជា គនោះមិនអស់សុពលភ្នពគតោះគទ។ 

គទោះជាោ ងណាគយើងគជឿថារដាឋ េិបាលនឹងរត ឹងឧទធរណ៍គលើការសំគរចចិតតររស់តុលាការ។ 

រណត ឹងឧទធរណ៍ក្រខហលក្តវូការរយៈគពលពីរឆ្ន ំ ឬយូរជាងគនោះ។ 

ដូគចនោះគហើយគសចរត ីរង្គា រ់រញ្ជា គនោះរំពឹងនឹងមានរយៈគពលោ ងគោចណាស់ដល់ឆ្ន ំាំ្២០២២។ 

 

តរើគសចរត ីរង្គា រ់រញ្ជា គនោះោចជួយអវ ើែល ោះ? 

១. ICE (ទីភ្នន រ់ង្គរដារ់រំហិតចារ់អគតត ក្រគវសន៍) ក្តវូខតគផ្ញើរគសចរត ីជូនដណំឹងជាលាយលរខណ៍អរសរោ ងតិច 

១៤ថ្ងៃជាមុន មុនគពលខដលពួរគគមានគំគរាងចារ់ែល នួសមាជិរក្រមុពារយរណត ឹង។ 

សមាជិរក្រខហលជាមិនបានទទួលគសចរត ីជូនដំណឹងជាលាយលរខណ៍អរសរជាមុន ១៤ថ្ងៃគពញគតោះគទ។ 

២. ជាខផ្នរមួយថ្នគសចរត ីជូនដំណឹងជាលាយលរខណ៍អរសរ ICE (ទីភ្នន រ់ង្គរដារ់រំហិតចារ់អគតត ក្រគវសន៍ 

)ក្តវូខតផ្តល់ដល់សមាជិរនូវចារ់ចំលងឯរសារគចាទក្រកាន់តតពីតុលាការអគតត ក្រគវសន៍រ៏ដូចជាដីការរង្គា រ់
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រគណត ញគចញក្ពមជាមួយនឹងរំណត់ក្តក្រវតត ិផ្តតទ គទសឧក្រិដឋរមម ក្ពហមទ័ណឌ ររស់សមាជិរមាន រ់គតោះ។ 

ទងំគនោះោចជួយគោយសមាជិរោចមានឱកាសពិគក្រោះគោរល់ជាមួយគមធាវ ើអគតត ក្រគវសន៍ 

ថាគតើពួរគគោចគរើរគរឿងរត ីររស់ពួរគគគ ើងវ ញញ និងគដើមបីលុរគចាល ឬរដិគស្នូវដីការរគណត ញគចញគតោះ ។  

៣.ចារ់ចំលងថ្នគសចរត ីជូនដំណឹងនិងឯរសារក្តវូខតក្រគល់ជូនដល់ក្រមុគមធាវ ើខដលតំណាងគោយក្រមុផ្ងខដរ។ 

 

តរើគសចរត ីរង្គា រ់រញ្ជា គនោះមិនោចជួយអវ ើែល ោះ? 

១. គសចរត ីរង្គា រ់រញ្ជា គនោះមិនមានក្រសិទធ ិភ្នពោចការពាររារាងំទរ់សាា ត់មិនគោយ ICE 

(ទីភ្នន រ់ង្គរដារ់រំហិតចារ់អគតត  ក្រគវសន៍)  ពីការចារ់ែល នួសមាជិរគតោះគ ើយ។ ICE 

ោចគៅខតោចចារ់ែល នួសមាជិរបានដរារណាពួរគគផ្តល់គសចរត ីជូនដំណឹងជាលាយលរខណ៍អរសរោ ងតិច 

១៤ថ្ងៃជាមុន។ 

២. គសចរត ីរង្គា រ់រញ្ជា គនោះមិនតំរវូគោយ ICE (ទីភ្នន រ់ង្គរដារ់រំហិតចារ់អគតត ក្រគវសន៍) រញ្ជា រ់ថាគពលណា 

ទរីខនលងណា ឬរ៏គំគរាងពួរគគនឹងចារ់ែល នួសមាជិរមានលរខណៈរគរៀរណាគតោះគទ។ 

សំរារ់ជនមួយចំនួនជូនដំណឹងគោយគៅរាយការណគ៍ៅការ ញោល័យក្រចាំតំរន់គដាយមានរញ្ជា រ់កាលររ ញគចេទជារ់

លារ់ខដលក្តវូចារ់ែល នួ។ 

សំរារ់ជនមួយចំនួនគទៀតជូនដំណឹងថានឹងមានការចារ់ែល នួពួរគគមិនតិចជាង១៤ថ្ងៃចារ់គិតពីថ្ងៃគនោះគៅ 

គដាយមិនមានក្បារ់ពីគពលគវលា ឬទីរខនលងលំអិតណាមួយគតោះគទ។ 

៣. គសចរត ីរង្គា រ់រញ្ជា គនោះមិនមានក្រសិទធ ិភ្នពោចការពាររារាងំទរ់សាា ត់មិនគោយ ICE 

(ទីភ្នន រ់ង្គរដារ់រំហិតចារ់អគតត ក្រគវសន៍)  ពីការគ វ្ ើនិរទសសមាជិរក្រមុគតោះគទ។ 

តរើខ្ញ ុំអាចពិភាក្ាជាមួយតមធាវបីានឬតេ? 

ក្រសិនគរើអនរមានសំនួរមួយចំនួនសត ីអំពីរដីការគនោះឬរ៏យល់ថា ICE 

(ទីភ្នន រ់ង្គរដារ់រំហិតចារ់អគតត ក្រគវសន៍)បានចារ់ែល នួសមាជិរក្រមុគដាយមិនបានផ្តល់ការជូនដំណឹង 

និងឯរសារចំាបាច់ជាមុនដល់ពួរគគសូមទូរស័ពទគៅគលែ 415-896-1701 

គដើមបីពភិ្នរាជាមួយគមធាវ ើក្រចាំការ ញោល័យ Asian Law Caucus គដាយឥតគិតថ្ងល។ 

គលារអនរោចទូរស័ពទគៅគលែ 415-896-1701 គដើមបីពិភ្នរាជាមួយគមធាវ ើក្រចំាការ ញោល័យ Asian Law 

Caucus គដាយឥតគិតថ្ងលពីការក្តវូគៅជួរជាមួយ ICE (ទភី្នន រ់ង្គរដារ់រំហិតចារ់អគតត ក្រគវសន៍) 

ឬពីការមានជំគរ ើសគលើគរើររត ីសំនុំគរឿងរគណត ញគចញររស់អនរគ ើងវ ញញ។ 

គយើងមិនចំាបាច់តំណាងគោយអនររន ុងររណីរត ីអគតត ក្រគវសន៍រគរៀរឯរជនគតោះគទ 

រ ុខនត គយើងោចផ្តល់ការពីគក្រោះគោរល់ដល់អនរបាន។ 
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