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Phản ứng và Thông báo về những cuộc Càn quét trong Quận Santa Clara 
 
The Office of Immigrant Relations and the County of Santa Clara (Văn phòng về Quan hệ với Người Di 
trú và Quận Santa Clara) quyết tâm đảm bảo cư dân quận sẽ được cung cấp thông tin về những gì xảy 
ra trong cộng đồng. Để đạt được điều này, Quận Santa Clara sẽ chia sẻ thông tin liên quan đến những 
báo cáo gần đây của về những cuộc càn quét của Immigration and Custom Enforcement (Cơ quan 
Thực thi Di trú và Hải quan) (ICE) trong Quận với các thành viên trong cộng đồng và các đoàn thể.  
Quận Santa Clara đang làm gì? 
Trước hết, chúng tôi muốn đảm bảo với cộng đồng người di trú rằng Office of Immigrant Relations 
(Văn phòng về Quan hệ với Người Di trú) sẽ giám sát tình hình bất kỳ cuộc càn quét nào diễn ra trong 
khu vực quận. Thêm vào đó, chúng tôi sẽ tập hợp các báo cáo hoặc thông tin mà chúng tôi nhận được 
từ những nguồn khác nhau và quyết định xem những báo cáo này là sự thật hay chỉ là tin đồn. 
Trong quá trình đó, chúng tôi sẽ thiết lập mối liên lạc với Immigration Customs Enforcement (ICE) 
Office (Văn phòng Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan) địa phương cũng như South Bay 
Congressional Delegation (Phái đoàn Nghị sĩ khu vực South Bay) để xác minh những hoạt động trong 
khu vực quận. Điều này sẽ giúp chúng tôi và các đối tác quyết định phản ứng nhanh phù hợp và kích 
hoạt nền tảng liên lạc của chúng tôi.  
Chúng tôi sẽ tiếp tục liên lạc với các đối tác phi lợi nhuận và các luật sư di trú đáng tin cậy trong cộng 
đồng để trao đổi những thông tin, kinh nghiệm trực tiếp họ có được về những cuộc càn quét đang diễn 
ra nhằm truyền tải, cung cấp thông tin chính xác đến cộng đồng.  
Quan trọng hơn, chúng tôi đang thiết kế và thi hành một kế hoạch liên lạc ngắn trong vài ngày tới với 
Ban Giám sát về “Hiểu Quyền của quý vị”, “Làm gì khi có Càn quét”, và những thông tin cần chuẩn bị 
khi có càn quét. 
Nói chung, chúng tôi khuyến khích các đối tác phi lợi nhuận và các thành viên cộng đồng: 
 Liên lạc trực tiếp văn phòng chúng tôi để thông báo về những trường hợp càn quét người di trú 

tiềm ẩn trong cộng đồng. Mọi thắc mắc xin vui lòng gửi đến địa chỉ 
immigrant.relations@ceo.sccgov.org hoặc liên lạc với Supervisor Dave Cortese’s Office (Văn 
phòng của Giám sát viên Dave Cortese) theo số 408-299-5030 để gửi thắc mắc hoặc tường 
trình.   

 Ghé thăm trang web của chúng tôi tại www.sccgov.org hoặc http://immigrantinfo.org/ để biết 
những thông tin mới nhất.   

  Văn phòng chúng tôi còn khuyến khích các đối tác phi lợi nhuận tiếp tục chia sẻ những thông 
tin sau đến khách hàng và thành viên:  

o “Hiểu Quyền của Quý vị trong những cuộc Càn quét Người di trú”,  
o “Phải làm gì khi nhân viên ICE đến nhà quý vị”,   
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o “Làm sao để có sự giúp đỡ về di trú tốt nhất” 
o Nhà cung cấp Dịch vụ Pháp lý ở Quận Santa Clara 
o Các nguồn lực hậu bầu cử  
o Dịch vụ pro bono và đường dây nóng của American Immigration Lawyers Association 

(Hiệp hội Luật sư Di trú Hoa Kỳ) (AILA): 917-981-8421. Số điện thoại dự phòng: (408) 
334-0298.   

 Chúng tôi rất khuyến khích  các đối tác phi lợi nhuận cung cấp thông tin với cung cách  diễn đạt 
sao cho người dân nhập cư mà chỉ nói một ngôn ngữ có thể hiểu được  

 Các đối tác phi lợi nhuận nên đẩy mạnh giao tiếp với các khách hàng, thành viên và yêu cầu 
họ:  

o Xác minh thông tin về những cuộc càn quét người di trú tiềm ẩn trước khi chia sẻ thông 
qua mạng xã hội hoặc tin nhắn. Họ nên hỏi người mà họ nghe ngóng thông tin rằng 
người đó là nhân chứng trực tiếp hay có được thông tin thông qua nguồn khác. 

o Ở thời điểm này, chúng tôi không khuyến khích các cư dân di trú và tị nạn trực tiếp xác 
nhận về một cuộc càn quét. Thay vào đó, chúng tôi khuyến khích họ liên lạc với các 
đoàn thể phi lợi nhuận hoặc văn phòng chúng tôi để theo dõi và xác nhận. Điều này 
nhằm đảm bảo an toàn và tránh nguy cơ bị tạm giam ngoài ý muốn.  

Ở thời điểm này, văn phòng chúng tôi chưa xác minh bất kỳ cuộc càn quét nào trong khu vực quận.  
Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác phi lợi nhuận và đại diện liên bang để xác nhận và đưa ra 
thông tin chính xác, phản ứng nhanh phù hợp nhằm đảo bảo an toàn, an ninh cho tất cả cư dân quận.   

 
Office of Immigrant Relations Staff (Tập thể Văn phòng về Quan hệ với Người Di trú) 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quận Santa Clara hân hạnh chào đón quý vị! 


