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សិទិិធរបស់លោក-អ្នកលេលសម្ភា សន៍ជាមួយមន្រនត ីអ្លតត ប្បលេសន៍ខណៈលៅកន ុងគុក ឬេនធតគារកន ុងរដ្ឋម្ភ៉ា សាជូលសត្សិ៍ 
 

ភ្នា ក់ងារសមត្ថកិច្ចគយ និងអន្តោ ប្រន្េសន៍ ("ICE") ន្ វ្ ើការកន ុងពនធតគារ, មនទ ីរឃ ុំឃុំងអរ់រំ, 

និងគ កកន ុងរដ្ឋម៉ា សាជូន្សត្សិ៍ អាច្ពាយាម សមា សន៍ ឬស ុំឱ្យន្ោក-អាកច្ ុះហត្ថន្េខាឯកសារន្សសងៗ។ 

មន្រនោ ីមនទ ីរឃ ុំឃុំងដ្៏ន្ ៀត្ដដ្េន្ វ្ ើការជាមួយ ICE អាច្ពាយាមសាកសួរន្ោក-អាក សងដដ្រ ពីប្រេត្ោ ិអន្តោ ប្រន្េសន៍ 

ឬរ ឧប្កិដ្ឋររសន់្ោក-អាក។ អវ ើដដ្េន្ោក-អាកនិយាយន្ៅកាន់មន្រនោ  ីICE ឬមន្រនោ ីមនទ ីរឃ ុំឃុំងណាមា ក់ 

ដដ្េន្ វ្ ើការជាមួយ ICE អាច្រងករឱ្យ ICE ចារ់ន្សោើមដ្ុំន្ ើរការនីតិ្េ ិ្ ីរញ្ជ នូន្ៅប្សកុេញិប្រឆុំងនឹងន្ោក-អាក។ 

ប្រសិនន្រើមន្រនោ ីណាមា ក់ ពាយាមសួរ ន្ោក-អាក ឬស ុំឱ្យន្ោក-អាកច្ ុះហត្ថន្េខាន្េើអវ ើមួយ 

វាជាការសុំខាន់ណាស់ដដ្េន្ោក-អាកប្ត្េូដ្ឹងពីសិ ធិររសន់្ោក-អាក: 
 

(1) ការសម្ភា សន៍តតលរឿងអ្លតត ប្បលេសន៍គជឺាការល ល្ ើយលោយសម ័ប្គចតិ្ត។ ន្ោក-

អាកមិនចាុំបាច់្និយាយជាមួយមន្រនោ ីណាមា ក់ពីប្រេត្ោ ិ អន្តោ ប្រន្េសន៍ ឬរ ឧប្កិដ្ឋររស់ន្ោក-អាកន្ ើយ។ 

(2) លោក-អ្នកម្ភនសិទិធ ិលៅលសង ៀម។ អវ ើដដ្េន្ោក-អាកនិយាយជាមួយមន្រនោ  ីICE 

ឬមន្រនោ ីមនទ ីរឃ ុំឃុំងណាមា ក់ដដ្េន្ វ្ ើការឱ្យ ICE (រមួទ ុំងព៌ត័្មនសាមញ្ញៗ ដូ្ច្ជា ន្ត្ើន្ោក-

អាកន្កើត្ន្ៅឯណា) អាច្ ន្ហើយនឹងប្ត្េូន្គប្រឆុំងនឹងន្ោក-អាកន្ៅត្ ោការអន្តោ  ប្រន្េសន៍ 

ឬត្ ោការដសាករ ឧប្កិដ្ឋ។  

(3) លោក-អ្នកមិនចាំបាចច់ុុះហត្ថលលខាលលើឯកសារណាដដ្ល ICE ឬមន្រនត ីណាម្ភន ក់ដដ្លយកមកឱ្យលោក-

អ្នកល ើយ។ អវ ើដដ្េមន្រនោ  ីICE ឬមន្រនោ ីមនទ ីរឃ ុំឃុំងណាមា ក់ដដ្េន្ វ្ ើការឱ្យ ICE ស ុំឱ្យន្ោក-

អាកច្ ុះហត្ថន្េខាអាច្ ន្ហើយនឹងប្ត្េូន្គន្ប្រើប្បាសប់្រឆុំងនឹង ន្ោក-អាកន្ៅត្ ោការអន្តោ ប្រន្េសន៍ 

ឬត្ ោការដសាករ ឧប្កិដ្ឋ។ 

(4) ចូរទាក់ទិងលមធាេរីបស់លោក-អ្នក______________________________ (attorney name) ន្ៅ 

___________________________(attorney number) ន្ដ្ើមបីរាយការ ៍នូេការស ុំឱ្យមនសមា សន៍, ការសួរតុំ, 

ការន្ វ្ ើបារ, ឬរញ្ហា ន្សសងៗ ន្ ៀត្ដដ្េន្ោក-អាកជួរប្រ ុះ។ 
 

ន្ត្ើខុ្ុំគួរដត្ន្ វ្ ើយា៉ា ងណា ន្រើសិនជាមន្រនោ ី ICE ឬមន្រនោ ីន្ៅមនទ ីរ ឃ ុំឃុំងដដ្េន្ វ្ ើការជាមួយ  ICE មកនិយាយជាមួយខុ្ុំ? 
ន្រើសិនជាភ្នា ក់ងារ ICE ឬមន្រនោ ីណាមា ក់មកនិយាយជាមួយន្ោក-អាក 

ន្ហើយអាកមិនច្ង់និយាយជាមួយន្គន្ោយមិនបានពិភ្នកាជាមួយ ន្មធាេ ើ ឬក៏ន្ោយមិនមនេត្ោមនររស់ន្មធាេ ើ 

ន្ោក-អាកជុំរារមន្រនោ ីន្តុះថា ន្ោក-អាកមិនច្ង់និយាយអវ ើន្  ន្ហើយមិនអាច្និយាយជាមួយគាត់្ 

បានន្ោយព ុំមនន្មធាេ ើររស់ន្ោក-អាកមនេត្ោមន។ ចូ្រប្រគេ់កុំណាត់្ខាងន្ប្កាមននប្កោសន្នុះដ្េ់មន្រនោ ីន្តុះ។ 

ប្កោសន្នុះជុំរារន្ៅមន្រនោ ី ICE ន្តុះឱ្យទក់ ងន្មធាេ ើររស់ន្ោក-អាក ន្ហើយន្ោក-

អាកនឹងមិនន្ ល្ ើយសុំ ួរអវ ើន្ោយមិនមនេត្ោមនន្មធាេ ើររស់ន្ោក-អាកន្ ើយ។ ក ុំនិយាយអវ ើដេងឆា យោក់មន្រនោ ីន្តុះ។ 

ជូនដ្ុំ ឹងន្ៅន្មធាេ ើររស់ន្ោក-អាកឱ្យបានន្េឿនរុំស ត្តាមដដ្េអាច្ន្ វ្ ើបានទក់ ងសុំ ួរន្នុះ។ 

 

ដហកប្ត្ង់ន្នុះ (Tear here)  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

To ICE Officer or Correctional Officer: 

I, ______________________________________, hereby invoke my right to remain silent for the purpose 

of any interview with immigration officials without my lawyer present. If you wish to speak with me, please 

contact my lawyer: _____________________________________________________________ 

    (attorney name, phone number, email address) 


