
RIGHTS
▪ You have the right to remain silent. You do not have to speak with the police when questioned. You can say, “I 

am exercising my right to remain silent.” You do not have to answer questions about your immigration history 
or birthplace. 

▪ You have the right to an attorney. You can say, “I want to talk to a lawyer.” Keep the name and number of an 
attorney with you who you can call for assistance or, if you are arrested, ask for an attorney to be given to you.

▪ In some states, you may have to provide your name if you’re asked for it or your driver’s license and vehicle 
registration if pulled over for a traffic stop. That does not mean you have to answer other questions.

▪ You do not have to consent to a search of your clothes, home, car, or belongings. You can say, “I do not 
consent to any searches.” This can help if the police search you anyway but did not have a proper legal reason 
for doing so.

▪ If you are not sure whether you are being detained or arrested, you can ask “Am I free to leave?” If the officer 
says yes, walk away. If the officer says no, try to stay calm and assert your rights.

▪ Keep a “Red Card” with you so that you can show it to the police. The Red Card can help explain that you wish 
to exercise your constitutional rights.

If you are a witness to police brutality or violence, write down what you remember 

including the names and badge numbers of all police officers involved. If possible and 

safe to do so, take photographs or record the actions of the police using your phone 

while keeping a safe distance but do not hide the fact that you are recording. 





ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿੋਂ ਰੁੁੱ ਕੇ ਗਏ ਹੋ,
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਿ ਅਲਿਕਾਰ ਹਨ

• ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਚੁੁੱ ਪ ਰਲਹਣ ਦਾ ਅਲਿਕਾਰ ਹੈ. ਪੁੁੱ ਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪੁਲਿਸ ਨਾਿ ਗੁੱਿ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਕਲਹ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ “ਮੈਂ ਚੁੁੱ ਪ 
ਰਲਹਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਲਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਰਹੀ ਹਾਂ।” ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਤਹਾਸ ਜਾਂ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ 
ਦੀ ਿੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ.
• ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਿ ਵਕੀਿ ਦਾ ਅਲਿਕਾਰ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਕਲਹ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ “ਮੈਂ ਲਕਸੇ ਵਕੀਿ ਨਾਿ ਗੁੱਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹਾਂ।” ਆਪਣੇ ਨਾਿ ਲਕਸੇ ਵਕੀਿ ਦਾ 
ਨਾਮ ਅਤੇ ਨੂੰ ਬਰ ਰੁੱ ਖੋ ਲਜਸ ਨ ੂੰ  ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਿਈ ਬੁਿਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਲਗਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਵਕੀਿ ਦੇਣ 
ਿਈ ਕਹ.ੋ
• ਕੁਝ ਸਟੇਟਾਂ ਲਵੁੱ ਚ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਸਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਕਸੇ ਟਰੈਲਫਕ ਵਾਇਿੇਸ਼ਨ ਿਈ ਰੁਕੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੋਿੀਸ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ 
ਿਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਰਲਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪੁੁੱ ਛ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਮਤਿਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਹੋਰ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ.
• ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਕਪੜੇ, ਘਰ, ਕਾਰ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਦੀ ਭਾਿ ਿਈ ਸਲਹਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਕਲਹ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ "ਮੈਂ ਲਕਸੇ ਵੀ ਖੋਜ ਿਈ 
ਸਲਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ." ਇਹ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਲਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਸਮਾਨ ਦੀ ਭਾਿ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਲਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ 
ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ.
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਨਸ਼ਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਲਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਲਹਰਾਸਤ ਲਵਚ ਿੈ ਲਿਆ ਜਾ ਲਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੁੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹੋ “ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?” ਜੇ 
ਅਫਸਰ ਹਾਂ ਕਲਹੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਿੇ ਜਾਓ. ਜੇ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਕਲਹੂੰ ਦਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਲਹਣ ਦੀ ਕੋਲਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਲਿਕਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੋ.
•ਆਪਣੇ ਨਾਿ “ਰੈਡ ਕਾਰਡ” ਰੁੱ ਖੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਪੁਲਿਸ ਨ ੂੰ  ਲਦਖਾ ਸਕੋ. ਿਾਿ ਕਾਰਡ ਇਹ ਦੁੱ ਸਣ ਲਵੁੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਕ ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣੇ ਸੂੰ ਲਵਿਾਨਕ ਅਲਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਰਲਹਮੀ ਜਾਂ ਲਹੂੰ ਸਾ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਲਿਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਵਚ ਪੁਲਿਸ 
ਅਲਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਬੈਜ ਨੂੰ ਬਰ ਸ਼ਾਮਿ ਕਰੋ. ਜੇ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਲਜਹਾ ਕਰਨਾ ਸੁਰੁੱ ਲਖਅਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਕ 
ਸੁਰੁੱ ਲਖਅਤ ਦ ਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੋਟੋਆਂ ਲਖੁੱ ਚੋ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨ ੂੰ  ਲਰਕਾਰਡ 
ਕਰੋ ਪਰ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਿੁਕਾਓ ਨਹੀਂ ਲਕ ਤੁਸੀਂ ਲਰਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ.




