PDF Acrobat

www.601waiverlawyers.com

1

Original page: Ice on-line sistema de imigração para localizar pessoas detidas
Ice on-line sistema de imigração para localizar pessoas detidas

ICE é o braço de fiscalização do Serviço de Imigração e
Cidadania dos EUA (USCIS).
ICE desenvolveu recentemente um sistema on-line para
localizar os imigrantes detidos. Você pode começar sua busca
abaixo.
Se uma pessoa é presa por ICE, ele ou ela pode ser detido na
região de Nova York / Nova Jersey ou transferidos pelo ICE
para uma instalação fora do estado. Se eles estiverem em
qualquer outro estado, você pode entrar em contato com a
facilidade de ICE locais clicando aqui.
ICE geralmente tem informações sobre o detido dentro de algumas horas após a detenção ou
transferência.
Além disso, você pode entrar em contato com os Escritórios de operações de ICE , campo de
Detenção e Remoção: New York Field Office, (212) 264-5085, New Jersey Field Office, (973) 6453666, Upstate New York Field Office (Buffalo), (716 ) 551-4741 ext. 2500.

Para encontrar a pessoa, se você sabe o A #, preencha as informações a seguir e
você será redirecionado para ICE para saber o estado da pessoa..

* A-Number:

(e.g., 012345678)

* País de nascimento: -- Select a Country -- ▼
Search by A-Number

Clear

Se você não tem o A #, então você pode tentar encontrar a pessoa através de alguma informação biológica preencher
as seguintes informações e você será redirecionado para
o ICE para o status da pessoa.

É necessário o país de nascimento. Nome é necessário. Última nome é obrigatório.

* primeiro nome:
* sobrenome:
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* País de nascimento: -- Select a Country -- ▼
Data de nascimento: Month ▼ Day ▼ Year ▼
Search by Biographical Information

Clear

Se não houver registro do indivíduo em escritórios de ICE isso significa que eles não têm registro do detido.
Geralmente, isso significa que o detido ainda não foi inserido em seu sistema de computador. Você tem permissão
para chamar ICE específico de Detenção Instalações para saber se a pessoa está sendo realizado nessa infraestrutura particular. Abaixo está uma lista de instalações de detenção na área de Nova York / Nova Jersey maior. Se
você não conseguir localizar um indivíduo nesses centros de detenção ou com seu "sistema on-line, continuar
chamando os números campo Escritório acima até que o detento aparece no sistema de computador. Você também
pode ligar ICE sede nacional em (202) 305-2734.
Além disso, você pode entrar em contato com os Gabinetes ICE campo de operações de Detenção e Remoção: New York Field
Office, (212) 264-5085, New Jersey Field Office, (973) 645-3666, Upstate New York Field Office (Buffalo), (716 ) 551-4741 ext.
2500.

New York & New Jersey Area ICE Detention Facilities
Varick Street Field
Office
201 Varick Street
New York, NY 10014
(212) 863-3401

Elizabeth Detention
Facility
625 Evans Street
Elizabeth, NJ 07201
(937) 622-7157

Hudson County Jail
35 Hackensack Avenue
Kearney, NJ 07032
(937) 491-5566

York County Prison
3400 Concord Road
York, PA 17402
(717) 840-7580
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