
Print and cut out these cards. Carry these with you. These cards can protect you
if immigration or the police come to your house or question you. The card will 
tell immigration or the police that you are exercising your constitutional rights. 
You can share these cards with family and friends.

I-print at gupitin ang mga kard na ito. Dalhin ang mga ito palagi. Ang mga kard na ito 

ay poprotekta sa inyo kung ang imigrasyon o ang pulis ay pupunta sa inyong bahay o 

magtatanong sa inyo. Ang kard na ito ay magsasabi sa imigrasyon o sa pulis na 

ginagamit ninyo ang inyong mga karapatan sa saligang batas. Maaari ninyong 

ibahagi ang mga kard na ito sa pamilya at mga kaibigan.

KNOW YOUR RIGHTS CARD ONE-SHEET

1  I do not wish to speak with you or answer your questions. 
   I am exercising my constitutional right under the 5th 
   Amendment of the United States Constitution to remain 
   silent. Ayaw kong makipag-usap sa inyo o sagutin ang inyong mga 
   sagot. Ginagamit ko ang aking karapatan sa saligang batas sa ilalim 
   ng ika-5 Pag-amyenda sa Saligang Batas ng Estados Unidos upang 
   manatiling tahimik. 

2  I want to speak to a lawyer before answering any of your  
  questions. Gusto kong makipag-usap sa isang abogado 
   bago sumagot sa inyong mga tanong. 

3  I do not give you permission to enter my home. 
   Hindi ko ibinibigay sa inyo ang pahintulot na pumasok 
   sa aking bahay.
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KARD NA ISANG PAHINA NG ALAMIN ANG INYONG KARAPATAN


