
 
 
 

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. 

 
 
 
 
 
 

 
Vamos falar sobre o sistema de imigração e a vida nos 
EUA para crianças desacompanhadas 

 
 

ENCONTRE UM ADVOGADO 

 
 

WhatsApp (972) 885 - 8251 

facebook.com/Info.ImportaMi/ 

Encontre um advogado de confiança agora mesmo, já que isso pode levar meses. Você pode encontrar advogados a preços 
acessíveis ou até gratuitos especializados em representar crianças desacompanhadas. E podemos ajudar você a falar com 
eles - procure-nos! 

 

CONFIRA A DATA DA SUA AUDIÊNCIA 
Acesse o site (https://portal.eoir.justice.gov/InfoSystem) ou ligue para a linha de suporte da EOIR (1-800-898-7180) para 
saber quando será sua audiência com um juiz no tribunal de imigração. Você precisa participar de todas as audiências, 
ainda que não tenha um advogado, para que não seja expedido um mandado de deportação (que significa que você 
pode ser enviado de volta para o seu país de origem). 

 

 PREENCHA UM FORMULÁRIO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO OU MUDANÇA DE LOCAL (COV) 
Atualize seu endereço se você e seu patrocinador mudarem para que você possa receber avisos de audiências do tribunal. 
Se você se mudar, isso também pode mudar o tribunal de imigração que julgará o seu caso. É realmente importante estar 
ciente disso e podemos lhe ajudar a saber mais. 

OBTENHA AJUDA E RECURSOS LOCAIS 
Fale com grupos locais que podem ajudar você e seu patrocinador a encontrar bancos de alimentos, suporte financeiro 
para necessidades básicas e outros recursos. Entre em contato conosco e vamos lhe ajudar a falar com eles. 

Receba ajuda gratis e confidencial | Resposta em 24-48 horas |  
Encontre recursos locais gratuitos ou acessíveis 

 

www.importami.org 

www.importami.org 
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