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.
In và cắt những chiếc thẻ này ra. Mang thẻ này theo người. Thẻ này có thể bảo vệ quý vị nếu cơ quan di trú hoặc
cảnh sát đến nhà quý vị hoặc chất vấn quý vị. Thẻ này sẽ cho cơ quan di trú hoặc cảnh sát biết quý vị đang thực
thi các quyền hiến pháp của quý vị. Quý vị có thể chia sẻ thẻ này với gia đình và bạn bè.
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