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Tugon at Mensahe sa Mga Pagsalakay sa County ng Santa Clara 

 

Ang Office of Immigrant Relations (Tanggapan ng Mga Relasyong Imigrasyon) at ang County ng Santa Clara ay 

nakatuon sa pagtitiyak na nananatiling may kabatiran ang mga naninirahan sa county hinggil sa nagaganap sa 

komunidad. Sa bahaging iyon, nagbabahagi ang County ng Santa Clara ng impormasyon sa mga miyembro ng 

komunidad at organisasyon hinggil sa mga kamakailang ulat ng Immigration and Custom Enforcement (Mga 

Pagsalakay ng Immigration at Custom Enforcement, ICE) sa County.  

Ano ang Ginagawa ng County ng Santa Clara? 

Una sa lahat, nais naming muling tiyakin sa komunidad ng imigrante na sinusubaybayan ng Office of Immigrant 

Relations (Tanggapan ng Mga Relasyong Imigrante) ang kalagayan kaugnay ng anumang pagsalakay na maaaring 

isinasagawa sa county. Bilang dagdag, kinakalap namin ang lahat ng ulat o impormasyong natatanggap namin mula 

sa iba’t ibang pagkukunan ng impormasyon at tinutukoy kung ang alinman sa mga ulat na ito ay totoo o mga sabi-

sabi lamang. 

Sa paggawa nito, nagsasagawa kami ng komunikasyon sa lokal na tanggapan ng Immigration Customs Enforcement 

(ICE) gayundin sa ating Delegasyong Kongresyonal ng South Bay upang patunayan at kumpirmahin ang aktibidad 

sa loob ng ating county.  Makakatulong ito sa ating tanggapan at mga kasama na tukuyin ang mga angkop na tugon 

sa pagsalakay at paganahin ang mga plataporma ng ating komunidad.  

Magpapatuloy kami sa pakikipag-ugnayan sa mga katulong na hindi-kumikita at pinagkakatiwalaang abogado ng 

imigrasyon sa komunidad hinggil sa anumang impormasyon o personal na karanasang maaaring mayroon sila 

tungkol sa nagaganap na mga pagsalakay bilang pagsisikap na pagpapadali at pagbibigay ng tumpak na 

impormasyon sa mas malaking komunidad.  

Mas mahalaga, nagdidisenyo at magpapatupad kami ng maiksing planong pangkomunikasyon sa mga susunod na 

araw kasama ang Lupon ng Mga Tagapangasiwa kaugnay ng “Alamin ang Iyong Mga Karapatan,” “Ano ang 

gagawin sa Panahon ng Pagsalakay,” at kung anong impormasyon ang ihahanda sakaling magkaroon ng pagsalakay. 

Sa kabuuan, hinihikayat namin ang mga kasamang hindi-kumikita at mga miyembro ng komunidad na: 

 Kontakin nang direkta ang aming tanggapan upang ipaalam ang mga potensyal na kaso ng mga 

pagsalakay ng imigrasyon sa komunidad. Maaaring ipadala sa immigrant.relations@ceo.sccgov.org ang 

mga katanungang o kontakin ang tanggapan ng Tagapangasiwang si Dave Cortese sa 408-299-5030 upang 

magtanong o mag-ulat.   

 Puntahan ang aming website para sa napapanahong impormasyon sa www.sccgov.org o 

http://immigrantinfo.org/.   

  Hinihikayat rin ng aming tanggapan ang mga hindi kumikita na patuloy na ibahagi ang sumusunod sa 

kanilang mga kliyente at miyembro:  

o “Alamin ang Iyong Mga Karapatan sa panahon ng Mga Pagsalakay ng Imigrasyon”,  

o “Ano ang gagawin kapag nagpunta sa iyong Tahanan ang ICE”,   
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  Pahina 2 ng 2  

 

o “Alamin Kung Paano Makukuha ang Pinakamahusay na Magagamit na Tulong Pang-Imigrasyon” 

o Mga Tagapagbigay ng Serbisyong Legal sa County ng Santa Clara 

o Mga Pagkukunan Matapos ang Eleksyon  

o Hotline ng mga libreng serbisyo at mabilis na tugon ng American Immigration Lawyers 

Association (AILA): 917-981-8421. Mayroon ding backup na numero (408) 334-0298.   

 Hinihikayat din namin ang mga kasamang hindi-kumikita na magbigay ng impormasyon sa paraang 

angkop ang wika na nagsasaalang-alang sa mga naninirahang imigranteng iisa ang wikang sinasalita  

 Ang mga hindi-kumikitang kapareho ay dapat na makipag-ugnayan pa sa kanilang mga kliyente at 

miyembro at hilingin sa kanila na  

o Patunayan ang impormasyon hinggil sa potensyal na pagsalakay ng imigrasyon bago iyon ibahagi 

sa iba sa social media o text. Dapat nilang tanungin ang taong narinig nilang nagbigay ng 

impormasyon kung sila ay mga aktwal na saksi o nakuha lamang ang naturang impormasyon 

mula sa ibang tao. 

o Sa sandaling ito, hindi namin hinihikayat ang mga naninirahang imigrante at refugee na 

masangkot sa pagkukumpirma ng pagsalakay ng imigrasyon. Sa halip, hinihikayat namin ang 

mga nag-aalalang naninirahang imigrante at refugee na kontakin ang inyong organisasyong hindi-

kumikita o ang aming tanggapan para sa pag-follow up at pagkumpirma. Ito ay upang tiyakin ang 

kanilang kaligtasan at iwasang hindi sila sinasadyang makulong.  

Sa sandaling ito, wala pang napapatunayang anumang pagsalakay sa county ang aming tanggapan.  Magpapatuloy 

kami sa pakikipagtulungan sa aming mga kaparehong hindi-kumikita at ang aming mga pederal na kinatawan upang 

kumpirmahin at magbigay ng tumpak na impormasyon at angkop na mabilisang tugon upang tiyakin ang kaligtasan 

at seguridad ng lahat ng ating naninirahan.   

 

Office of Immigrant Relations Staff (Tauhan ng Tanggapan ng Mga Relasyong Imigrante) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ang County ng Santa Clara ay Isang County na Mainit na Tumatanggap! 


