
 
 
Pahayag ng DHS sa Kaligtasan at Pagpapatupad Kasunod ng Mga Kamakailang Wildfire 
sa Southwest at Midwest 
 
Petsa ng Paglabas: Abril 28, 2022 
 
Nakikipagtulungan ang Department of Homeland Security (DHS) kasama ang mga kasamahang 
pederal, estado, lokal, at hindi pang-gobyerno nito upang suportahan ang mga pangangailangan 
ng mga lugar na apektado ng mapangwasak na sunog sa New Mexico, Nebraska, at sa buong 
Southwest at Midwest. 
 
Dahil sa mga sitwasyong ito, ang U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) at U.S. 
Customs and Border Protection (CBP) ay nagpapaalala sa publiko na ang mga site na nagbibigay 
ng emerhensiya na pagtugon at tulong ay itinuturing na mga protektadong lugar. Hangga't 
posible, ang ICE at CBP ay hindi nagsasagawa ng mga aktibidad sa pagpapatupad ng imigrasyon 
sa mga protektadong lugar tulad ng mga ruta ng paglikas, mga lugar na ginagamit para sa 
silungan o pamamahagi ng mga pang-emerhensiyang supply, pagkain o tubig, o mga lugar ng 
pagpaparehistro para sa tulong na nauugnay sa kalamidad o muling pagsasama-sama. ng mga 
pamilya at mga mahal sa buhay. 
 
Sa kahilingan ng FEMA o lokal at mga awtoridad ng estado, ang ICE at CBP ay maaaring 
tumulong sa pagsasagawa ng paghahanap at pagsagip, air traffic de-confliction at mga misyon sa 
kaligtasan ng publiko. Ang ICE at CBP ay nagbibigay ng emerhensiyang tulong sa mga 
indibidwal anuman ang kanilang katayuan sa imigrasyon. Ang mga opisyal ng DHS ay hindi at 
hindi magpapanggap bilang mga indibidwal na nagbibigay ng impormasyong nauugnay sa 
emerhensiya bilang bahagi ng anumang mga aktibidad sa pagpapatupad. 
 
Hinihikayat din ng DHS ang lahat ng karapat-dapat na indibidwal na mag-apply at humingi ng 
tulong. Mangyaring pumunta sa www.disasterassistance.gov/get-assistance/forms para sa mga 
tagubilin kung paano mag-apply para sa tulong sa kalamidad ng FEMA. 
 
Alam ng DHS na ang ilang nakaligtas ay maaaring natatakot na mag-apply para sa tulong ng 
FEMA dahil sa kanilang katayuan sa imigrasyon. Kung ikaw o ang isang miyembro ng iyong 
sambahayan ay nag-apply para sa tulong ng FEMA, ang FEMA ay hindi nangongolekta ng 
impormasyon tungkol sa iyong katayuan sa imigrasyon at hindi proactive na ibinibigay ang 
iyong personal na impormasyon sa ICE o CBP para sa pagpapatupad ng imigrasyon. 
Gayunpaman, sa mga bihirang pagkakataon, batay sa isang partikular na kahilingan, maaaring 
hilingin ng ICE o CBP ang impormasyong ito kung ikaw ay kasalukuyang banta sa pambansang 
seguridad o kaligtasan ng publiko dahil nagdudulot ka ng articulable na panganib ng kamatayan, 
karahasan, o pisikal na pinsala sa sinumang tao. Pakitingnan, FACT SHEET: Citizenship Status 
and Eligibility for Disaster Assistance FAQ. 
 
Kung naniniwala ka na ang kaganapang pang-emerhensiya ay maaaring makaapekto sa iyong 
aplikasyon, petisyon, o katayuan sa imigrasyon ng U.S. Citizenship and Immigration Services 

https://www.disasterassistance.gov/get-assistance/forms
https://www.fema.gov/press-release/20210318/fact-sheet-citizenship-status-and-eligibility-disaster-assistance-faq
https://www.fema.gov/press-release/20210318/fact-sheet-citizenship-status-and-eligibility-disaster-assistance-faq


 
(USCIS), mangyaring makipag-ugnayan sa USCIS o pumunta sa 
www.uscis.gov/humanitarian/special-situations para sa higit pang impormasyon. 
 
Ang DHS ay nakatuon sa pagtiyak na ang bawat indibidwal na naghahanap ng tirahan, tulong, o 
iba pang tulong bilang resulta ng mga wildfire o sunog ay magagawa ito anuman ang kanilang 
katayuan sa imigrasyon. Isinasagawa ng DHS ang misyon nito nang walang diskriminasyon 
batay sa lahi, relihiyon, kasarian, oryentasyong sekswal o pagkakakilanlang pangkasarian, 
bansang pinagmulan, o mga samahang pampulitika, at alinsunod sa batas at patakaran. 

https://www.uscis.gov/humanitarian/special-situations
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