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FIND AN ATTORNEY 

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. 
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BİR AVUKAT BULUN 

Bu süreç aylar alabileceği için güvenilir bir avukatı hemen şimdi bulun. Refakatsiz çocukları temsil etmekte uzmanlık sahibi ve 

fakat düşük maliyetli ve hayır amaçlı (ücretsiz) çalışan bir avukat bulabilirsiniz. Onlara ulaşmanızı sağlayabilir, bu konuda size 

yardımcı olabiliriz! 

 

DURUŞMA TARİHİNİZİ KONTROL EDİN 

Göçmen mahkemesinde hakim karşısına çıkacağınız günü öğrenmek için web sitesini (https://portal.eoir.justice.gov/InfoSystem) 

kontrol edin veya EOIR telefon hattını  (1-800-898-7180) arayın. Bir avukatınız olsun veya olmasın, tüm duruşmalarınıza 

katılmalısınız. Aksi takdirde sınır dışı edilebilirsiniz (Bu, anavatanınıza geri gönderilebileceğiniz anlamına gelir). 
 

ADRES VEYA BÖLGE DEĞİŞİKLİĞİ FORMUNU DOLDURUN (COV) 

Eğer siz ve sponsorunuz taşınırsa, mahkemeden gelen tebligatları almak için ikamet adresinizi güncelleyin. Taşındığınız takdirde 

gideceğiniz göçmen mahkemesi de değişebilir. Bunun farkında olmanız gerçekten önemli. Bu konuda daha fazla bilgi almanız için 

size yardımcı olabiliriz! 

BÖLGEDEKİ YARDIM VE KAYNAKLARDAN YARARLANIN  

Size; gıda desteği, temel ihtiyaç ödemelerinizi yapmak için maddi destek ve diğer kaynaklara ulaşmanızda yardım  
edecek ve size sponsor olacak yerel gruplar ile konuşun. Bizimle irtibata geçin ve bu tür gruplara ulaşmanızı sağlayalım. 

  Ücretsiz ve güvenilir yardım | 24-48 saat içinde yanıt | Ücretsiz ve düşük maliyetli yerel kaynaklara erişim 

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