KNOW YOUR RIGHTS CARD ONE-SHEET
Print and cut out these cards. Carry these cards with you. These cards can protect you if
immigration or the police come to your house or question you. The card will tell immigration
or the police that you are exercising your constitutional rights. You can share these cards with
family and friends.
Wydrukuj i wytnij te karty. Noś je przy sobie. Te karty mogą Cię ochronić, kiedy służby imigracyjne lub policja zjawią się pod twoim domem
albo zechcą Cię przesłuchać. Ta karta poinformuje służby imigracyjne lub policję, że będziesz korzystać ze swoich praw wynikających z
Konstytucji. Możesz podzielić się tymi kartami z rodziną i przyjaciółmi.
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