
 

 

 

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. 
 

 

 

 

   

  بیایید برای اطفال بدون همراه، دربارۀ سیستم مهاجرت و        
 در          

ی
 8251 - 885 (972)واتساپ                                                                           مایاالت متحده صحبت کنیزندگ

       facebook.com/Info.ImportaMi/  
 

 یک وکیل پیدا کنید                                           

. شما میتوانید وکیل هایی با حق االجرت کم و ، چراکه ابن ممکن است ماه های زیادی طول بکشد حاال در جستجوی یک وکیل مورد اعتماد باشید 

میتوانیم به شما کمک کنیم تا با آنها به ارتباط   بدون حق االجرت )رایگان( را که در حصۀ وکالت اطفال بدون همراه تخصص دارند، پیدا کنید. و ما 

 به تماس شوید!  –شوید 

 
 تاری    خ جلسه استماعیه محکمه خود را برریس کنید                                          

ج زمان  مشاهده  به لبرای  آنالین  قسم  به  مهاجرت،  محکمه  در  قضاوت  از  قبل  خود  استماعیه  سله 

(https://portal.eoir.justice.gov/InfoSystem( مراجعه کنید یا با نمبر )با  7180- 898- 800- 1 )EOIR    به تماس شوید. حتی اگر شما

اک کنید، تا یک حکم اخراج دریافت نکنید )به این معتی که ممکن است پس به کشور    کدام وکییل ندارید، باید در تمایم جلسات استماعیه اشبی

 ده شوید(. خود برگشت دا 

 ( را خانه پوری کنید COVفورمه تغییر آدرس یا مکان )

کمه اگر آدرس شما یا اسپانرس شما تغیبر کرد، آدرس خود را آپدیت کنید، تا بتوانید تمایم اطالعیه ها )اخطارهای( جلسات استماعیه را از مح 

ی از این مسئله  دریافت کنید. اگر شما نقل مکان کردید، ممکن است محکمه مهاجرت هم   تغیبر کند تا شما بتوانید به آن مراجعه کنید. باخبر

 مهم است، و ما میتوانیم به شما کمک کنیم تا بیشبی بدانید! 
ً
 واقعا

 کمک و منابع محیل را دریافت کنید 

، حمایت های مایل بر  ی انبارهای غذایی ای پرداخت نیازمندی های اولیه و دیگر منابع با گروههای محیل که میتوانند به شما و اسپانرس شما در حصۀ یافتی

 کمک کنند، صحبت کنید. با ما به تماس شوید و ما به شما کمک خواهیم کرد تا با آنها به تماس شوید. 

www.importami.org 

www.importami.org 

 

 کنید   پیدا هزینه را  -منابع محلی رایگان یا کم | ساعت جواب دریافت کنید  48-24در مدت  | کمک رایگان و محرمانه دریافت کنید  
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