
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. 

1.  I do not wish to speak with you or answer your questions.  I am exercising my 
constitutional right under the 5th Amendment of the United States Constitution to 
remain silent. Tôi không muốn nói chuyện hay trả lời các câu hỏi của 
ông/bà.   Tôi đang thực thi quyền hiến pháp của tôi theo Tu Chính Án 
thứ 5 của Hiến Pháp Hoa Kỳ, đó là quyền giữ im lặng.  

2.  I want to speak to a lawyer before answering any of your questions. Tôi muốn nói 
chuyện với luật sư trước khi trả lời bất kỳ câu hỏi nào của ông/bà.   

3.  I do not give you permission to enter my home. Tôi không cho phép ông/bà 
vào trong nhà tôi.   

1.  I do not wish to speak with you or answer your questions.  I am exercising my 
constitutional right under the 5th Amendment of the United States Constitution to 
remain silent. Tôi không muốn nói chuyện hay trả lời các câu hỏi của 
ông/bà.   Tôi đang thực thi quyền hiến pháp của tôi theo Tu Chính Án 
thứ 5 của Hiến Pháp Hoa Kỳ, đó là quyền giữ im lặng.  

2.  I want to speak to a lawyer before answering any of your questions. Tôi muốn nói 
chuyện với luật sư trước khi trả lời bất kỳ câu hỏi nào của ông/bà.   

3.  I do not give you permission to enter my home. Tôi không cho phép ông/bà 
vào trong nhà tôi.   

1.  I do not wish to speak with you or answer your questions.  I am exercising my 
constitutional right under the 5th Amendment of the United States Constitution to 
remain silent. Tôi không muốn nói chuyện hay trả lời các câu hỏi của 
ông/bà.   Tôi đang thực thi quyền hiến pháp của tôi theo Tu Chính Án 
thứ 5 của Hiến Pháp Hoa Kỳ, đó là quyền giữ im lặng.  

2.  I want to speak to a lawyer before answering any of your questions. Tôi muốn nói 
chuyện với luật sư trước khi trả lời bất kỳ câu hỏi nào của ông/bà.   

3.  I do not give you permission to enter my home. Tôi không cho phép ông/bà 
vào trong nhà tôi.   

1.  I do not wish to speak with you or answer your questions.  I am exercising my 
constitutional right under the 5th Amendment of the United States Constitution to 
remain silent. Tôi không muốn nói chuyện hay trả lời các câu hỏi của 
ông/bà.   Tôi đang thực thi quyền hiến pháp của tôi theo Tu Chính Án 
thứ 5 của Hiến Pháp Hoa Kỳ, đó là quyền giữ im lặng.  

2.  I want to speak to a lawyer before answering any of your questions. Tôi muốn nói 
chuyện với luật sư trước khi trả lời bất kỳ câu hỏi nào của ông/bà.   

3.  I do not give you permission to enter my home. Tôi không cho phép ông/bà 
vào trong nhà tôi.   

1.  I do not wish to speak with you or answer your questions.  I am exercising my 
constitutional right under the 5th Amendment of the United States Constitution to 
remain silent. Tôi không muốn nói chuyện hay trả lời các câu hỏi của 
ông/bà.   Tôi đang thực thi quyền hiến pháp của tôi theo Tu Chính Án 
thứ 5 của Hiến Pháp Hoa Kỳ, đó là quyền giữ im lặng.  

2.  I want to speak to a lawyer before answering any of your questions. Tôi muốn nói 
chuyện với luật sư trước khi trả lời bất kỳ câu hỏi nào của ông/bà.   
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ông/bà.   Tôi đang thực thi quyền hiến pháp của tôi theo Tu Chính Án 
thứ 5 của Hiến Pháp Hoa Kỳ, đó là quyền giữ im lặng.  

2.  I want to speak to a lawyer before answering any of your questions. Tôi muốn nói 
chuyện với luật sư trước khi trả lời bất kỳ câu hỏi nào của ông/bà.   

3.  I do not give you permission to enter my home. Tôi không cho phép ông/bà 
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