
 
 
 

Let’s talk about the immigration system and life in 
the US for Unaccompanied Children 

 
FIND AN ATTORNEY 

 
 

WhatsApp (972) 885 - 8251 

facebook.com/Info.ImportaMi/ 

Look for a trusted attorney now, since this can take many months. You can find low-cost and pro bono (free)                
attorneys who specialize in representing unaccompanied children. And we can help connect you to them – reach out! 

 

CHECK YOUR COURT HEARING DATE 

Go online (https://portal.eoir.justice.gov/InfoSystem) or call the EOIR hotline (1-800-898-7180) to see when you 
have a hearing before the judge at immigration court. You must attend all of your hearings, even if you do not have 
an attorney, so you do not get an order of removal (which means you could be sent back to your home country). 

 

FILL OUT A CHANGE OF ADDRESS OR CHANGE OF VENUE (COV) FORM 

Update your address if you and your sponsor move, so you can get any hearing notices from the court. If you move, it 
might also change the immigration court you can go to. It’s really important to be aware of this, and we can help you 
learn more! 

 

GET LOCAL HELP AND RESOURCES 

Talk to local groups that can help you and your sponsor find food pantries, financial support to pay for basic needs, 
and other resources. Contact us and we’ll help you get in touch with them. 

 
 
 
 
 
 

স�ীহীন িশ�েদর জন� মািক�ন যু�রাে� অিভবাসন 
ব�ব�া   এবং জীবন স�েক� কথা বলা যাক 

 
 

একজন আইনজীবী খঁুজুন 

 
 

WhatsApp (972) 885 - 8251 

facebook.com/Info.ImportaMi/ 

এখনই একজন িব�� আইনজীবী খুজঁনু , কারণ এেত অেনক মাস সময় লাগেত পাের। আপিন কম খরেচ এবং ে�া েবােনা 
(িবনামূেল�) অ�াটিন � খুেঁজ েপেত পােরন যারা স�হীন িশ�েদর �িতিনিধ� করেত িবেশষ�। এবং তােদর কােছ েপৗ�ছােত আমরা 
আপনােক সাহায� করেত পাির!! 

 

আদালেত আপনার �নািনর তািরখ েদখুন 

অনলাইন (https://portal.eoir.justice.gov/InfoSystem) এ যান অথবা অিভবাসন আদালেত িবচারেকর সামেন আপনার 
�নািন কখন হেব তা েদখেত EOIR হটলাইেন (1-800-898-7180) ন�ের কল ক�ন। যিদ আপনার েকােনা আইনজীবী নাও 
থােক, তাও আপনার সবক�ট �নািনেত যাওয়া উিচত, যােত আপিন অপসারেণর আেদশ না পান (যার মােন আপনােক 
আপনার েদেশ েফরত পাঠােনা হেত পাের)। 

 

�ঠকানার পিরবত�ন বা ঘটনা�ল (COV) ফম � পিরবত�ন স�ূণ � ক�ন 

যিদ আপিন এবং আপনার পৃ�েপাষক চেল যান, তাহেল আপিন েকাট� েথেক পাওয়া েযেকােনা �নািনর িব�ি� েপেত 
আপনার �ঠকানা আপেডট ক�ন।  যিদ আপিন চেল যান, তাহেল আপিন েয অিভবাসন েকােট� েযেতন েস�টও পিরবত�ন হেত 
পাের। এই িবষেয় সতক� থাকা খুবই জ�রী এবং আপনােক আমরা আরও জানেত সাহায� করেত পাির! 

�ানীয় সাহায� এবং সং�ান পান  

�ানীয় েগা���িলর সােথ কথা বলুন, যা আপিন এবং আপনার প�ৃেপাষকেক খাবার প�াি�, �াথিমক �েয়াজনীয়তা�িলর অথ � 
�দােনর জন� আিথ �ক সাহায� ও অন�ান� সং�ান খুেঁজ েপেত সাহায� করেত পাের। তােদর সােথ েযাগােযােগর জন� আমােদর সােথ 
েযাগােযাগ ক�ন এবং আমরা আপনােক সাহায� করব। 

িবনামূেল� এবং েগাপন সাহায� পান | 24-48 ঘ�ার মেধ� উ�র পান |  

িবনামূেল� এবং কম খরেচ �ানীয় স�দ খুঁজুন 

 

Get free and confidential help | Receive a reply in 24-48 hours | Find free and low-cost local resources 

www.importami.org 

www.importami.org 

https://portal.eoir.justice.gov/InfoSystem
http://www.importami.org/
http://www.importami.org/
facebook.com/Info.ImportaMi/
https://www.facebook.com/Info.ImportaMi/

	FIND AN ATTORNEY
	CHECK YOUR COURT HEARING DATE
	FILL OUT A CHANGE OF ADDRESS OR CHANGE OF VENUE (COV) FORM
	GET LOCAL HELP AND RESOURCES
	একজন আইনজীবী খুঁজুন
	আদালতে আপনার শুনানির তারিখ দেখুন
	ঠিকানার পরিবর্তন বা ঘটনাস্থল (COV) ফর্ম পরিবর্তন সম্পূর্ণ করুন
	স্থানীয় সাহায্য এবং সংস্থান পান


