
SEATTLE NAGKAKAISA

LIBRENG legal na serbisyo at impormasyon
Friday, January 20, 2017

• Aming volunteer na mga abogado, mga paralegal, at mga interpreter ay 
tutulungan kayo sa inyong citizenship application.

• Para maging karapat dapat na mag-apply, kailangang ikaw ay legal 
na permanenteng residente (green card holder).

• Dalhin ang lahat ng iyong mga dokumento ng imigrasyon kabilang ang 
iyong green card. 
Bisitahin seattle.gov/iandraffairs para sa isang listahan ng mga 
dokumento na magdala.

Kailangan mo ba ng tulong sa pag-a-apply 
para sa citizenship o pagiging mamamayan?
Mag-check in mula 12:00 PM – 3:00 PM

PARA SA MGA MIGRANTE
AT MGA REFUGEE PAMILYA

“Ipinapangako ko na 
mananatili ang Seattle 
bilang isang Welcoming 
City, hindi isang lugar kung 
saan mamumuhay ang mga 
bata at ang kanilang mga 
pamilya sa takot.”
Alkalde Ed Murray

• Alamin kung ano ang dapat gawin kapag hinarang ka ng mga ahente 
ng Immigration and Customs Enforcement (ICE) o pumunta sila sa 
iyong bahay.

• Magsagawa ng mga hakbang upang protektahan ang iyong mga anak 
at pamilya.

• Alamin ang iyong mga karapatan bilang isang immigrant, anuman 
ang iyong.

Kailangan mo bang magplano para
sa kaligtasan ng iyong pamilya?
Mga Session na “Know Your Rights (Alamin ang Iyong Mga 
Karapatan)”: 3:00 PM, 5:00 PM, at 7:00 PM

• Kausapin ang mga abugado ng Immigration tungkol sa iyong mga 
opsyon.

• Sagutan ang mga form na kinakailangan upang maprotektahan ang 
iyong pamilya: power of attorney, pansamantalang guardianship, at 
iba pang mga form.

• Magdala ng anumang dokumento ng immigration at korte, kung 
mayroon ka ng mga ito.

Kailangan mo ba ng legal na tulong?
Mag-check in mula 3:00 PM hanggang 6:00 PM

Bilang isang Welcoming 
City (Lungsod ng 
Maligayang Pagdating), 
nilalayon ng Seattle 
na tiyakin na ang 
kaganapan ay magsilbing 
lugar kung saan may 
malagayang pagtanggap 
para sa lahat ng 
immigrant, anuman ang 
iyong katayuan.

Para sa higit pang impormasyon, tumawag sa (206) 386-9090 o bumisita sa seattle.gov/iandraffairs.
Makikita sa kabilang bahagi ang higit pang detalye ng kaganapan.

McCaw Hall sa Seattle Center 321 Mercer Street, Seattle, WA 98109



Ang workshop ay McCaw Hall 
(sa kabuuan mula sa Mercer Street Garage)
321 Mercer Street, Seattle, WA 98109

LIBRENG paradahan sa Mercer Street Garage
300 Mercer Street, Seattle, WA 98109

Para sa higit pang impormasyon, tumawag sa (206) 386-9090 o bumisita sa seattle.gov/iandraffairs.

Roy St.

Ini-sponsored ng:

May mga kinatawan din ng Lungsod ng Seattle na makakausap tungkol sa mga 
serbisyo, gaya ng:

May ay isang naghihintay na 
lugar para sa mga pamilya sa loob.

Seattle
Office of Immigrant
and Refugee Affairs
Edward B. Murray, Mayor

• May diskwentong card ng pampublikong transportasyon
• Utility Discount Program (Programa ng Diskwento sa Utility)
• Impormasyon tungkol sa pagnanakaw ng sahod at mga hindi patas na kasanayan sa 

pagtatrabaho
• At marami pang iba...
Upang maging kwalipikado para sa mga serbisyo ng Lungsod ng Seattle na ito, kakailanganin 
mo ng patunay ng kita at isang identification card na may larawan. Para sa kumpletong 
listahan ng mga dadalhing dokumento, pumunta sa seattle.gov/iandraffairs.


