
 
 
 

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

 
 

WhatsApp (972) 885 - 8251 

facebook.com/Info.ImportaMi/ 
 
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. 

 
 
 
 
 
 

Haide să vorbim despre sistemul de emigrare și viața în 
SUA pentru copiii neînsoțiți 

 
 

GĂSEȘTE UN AVOCAT

 
 

WhatsApp (972) 885 - 8251 

facebook.com/Info.ImportaMi/ 

Găsește un avocat de încredere acum, deoarece aceasta poate dura multe luni. Poți găsi avocați cu prețuri 
reduse și pro bono (gratuit) specializați în reprezentarea copiilor neînsoțiți. Iar noi te putem ajuta să intri în legătură 
cu ei – Contactează-ne! 

 

VERIFICĂ DATA AUDIERII TALE LA TRIBUNAL 

Intră online (https://portal.eoir.justice.gov/InfoSystem) sau sună la linia de urgență EOIR (1-800-898-7180) 
pentru a vedea când ai o audiere în fața judecătorului de la tribunalul pentru imigrație. Trebuie să participi la 
toate audierile, chiar dacă ai un avocat, pentru a nu primi un ordin de expulzare (ceea ce înseamnă că ai putea fi 
trimis(ă) înapoi în țara ta de origine). 

 

COMPLETEAZĂ UN FORMULAR PENTRU SCHIMBAREA ADRESEI SAU A LOCULUI DE ÎNTÂLNIRE (COV) 

Actualizează-ți adresa dacă tu sau sponsorul tău vă mutați, pentru a primi toate înștiințările legate de audieri 
din partea tribunalului. Dacă te muți, este posibil să se schimbe și tribunalul de imigrație la care te poți prezenta. 
Este foarte important să fii la curent cu aceste informații și te putem ajuta să afli mai multe detalii! 

GĂSEȘTE AJUTOR ȘI RESURSE LA NIVEL LOCAL 

Discută cu grupurile locale care vă pot ajuta pe tine și pe sponsorul tău să găsiți surse de hrană, asistență financiară 
sau pentru nevoi de bază și alte resurse. Contactează-ne și te vom ajuta să intri în legătură cu acestea. 

 

 

www.importami.org 
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