GEORGIA’S HOUSE BILL 87 (HB 87) – GIẤY THỰC TẾ
HB 87 THỜI GIAN
Ngày 27 tháng 1 năm 2011: Dân Biểu Matt Ramsey giới thiệu HB 87
Ngày 14 Tháng 4 năm 2011: GA lập pháp vượt qua các phiên bản sửa đổi của HB 87
Ngày 13 tháng 5 năm 2011: Thống đốc Nathan Deal ký HB 87 thành luật
Ngày 2 tháng 6 năm 2011: Vụ kiện chống lại HB 87 nộp tại tòa án liên bang
Ngày 20 Tháng Sáu 2011: Xét xử cho HB 87 vụ kiện diễn ra dưới Thẩm phán Thomas Thrash
Ngày 27 tháng 6 năm 2011: Thẩm phán Thrash tạm thời các khối một số phần của HB 87 từ
đi vào hiệu lực. Cụ thể, mục 7 và 8 được ra lệnh cấm .
• Ngày 01 Tháng 7 năm 2011: Tất cả các quy định của HB 87 có hiệu lực , ngoại trừ:
o lợi ích công cộng ( Sec. 17 ) có hiệu lực ngày 01 tháng 1 năm 2012
o E-Verify (Sec. 12) có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2012 (500 + toàn thời gian người
lao động ) ; ngày 01 tháng 7 năm 2012 ( 100 + nhân viên toàn thời gian ) ; ngày 01
tháng 7 năm 2013 (10 + viên toàn thời gian).
• Ngày 20 tháng 8 năm 2012: 11th Circuit Court of Appeals duy trì lệnh cấm trên Phần 7 và đảo
ngược một phần và remands mục 8 đến Tòa án quận quyết định.
• Ngày 26 tháng 11 năm 2012: 11th Circuit Court of Appeals duy trì HB 87 và từ chối xem xét
lại Phần 7.
•
•
•
•
•
•

* Quy định từ HB 87 RED là không có hiệu lực / không phải là pháp luật ở Georgia. *
HB 87 LÀM GÌ?
HB 87 mở rộng quyền lực của nhà nước và thẩm quyền để thi hành luật di trú liên bang .
• Cảnh sát có thể nhu cầu xác định bất cứ ai họ tra (Sec. 8): Trong bất kỳ điều tra của một nghi
can, cảnh sát sẽ có quyền để xác minh tình trạng di trú của nghi can NẾU nghi phạm không
thể cung cấp (nói chung) có thẻ căn cước do nhà nước hoặc chính phủ liên bang (exs. , bằng
lái xe GA, GA CMND, hộ chiếu Hoa Kỳ , hợp lệ I-94). Tài liệu không được chấp nhận bao
gồm Matricula Consular de Seguridad, consular matriculation, hoặc chứng thực lãnh sự do
chính phủ nước ngoài.
o Cảnh sát có thể đưa bạn vào tù nếu bạn không thể cung cấp các tài liệu ngay . Nếu cảnh sát
xác minh bạn không có giấy tờ, cảnh sát có thể bắt giữ và đưa bạn đến một nhà tù liên bang
hay tiểu bang và thông báo cho Bộ An Ninh Nội địa.government.
o Ngoại lệ: Nếu bạn liên lạc với cảnh sát tiểu bang hoặc địa phương để báo cáo
một tội ác, làm chứng cho một tội phạm , hoặc yêu cầu trợ giúp như một nạn
nhân tội ác "trong đức tin tốt", bạn sẽ không phải chịu một kiểm tra tình
trạng nhập cư.
Các thông tin cung cấp ở đây không phải là để phục vụ như tư vấn pháp lý. Vui lòng tham khảo với một luật sư nếu
bạn có câu hỏi cụ thể về tình hình của bạn. Xin vui lòng liên hệ Advancing Justice - Atlanta at 404.585.8446 or
Info@AdvancingJustice-Atlanta.org.

• Cảnh sát cơ quan thông qua " Cộng đồng an toàn " và 287 (g) Chương trình ( Secs. 9-11) :
Các khoản tài trợ 287 chương trình (g) cảnh sát địa phương và cảnh sát trưởng thẩm quyền
hành động nhân viên di trú như liên bang - hiện Cobb, Gwinnett, Whitfield và quận trường có
287 (g ) Các thỏa thuận. " Cộng đồng an toàn " là một chương trình để kiểm tra các dấu vân
tay của tất cả mọi người bị bắt và đặt thông qua hồ sơ nhập cư - hầu như tất cả các quận - tàu
điện ngầm Atlanta có S -Comm và toàn bộ tiểu bang sẽ có S -Comm tháng 9 năm 2013.
o Phần 9 cung cấp cho các cán bộ miễn dịch từ bất kỳ thiệt hại hay trách nhiệm pháp lý miễn
là họ đã hành động trong "đức tin tốt " Phần 11 cung cấp chương trình khuyến khích và tài
trợ để sử dụng các chương trình này .
• Bạn phải chứng minh tình trạng của bạn để nhận được trợ cấp công cộng ( Sec. 17): Bất kỳ cơ
quan cung cấp " lợi ích công cộng" - bao gồm cả giáo dục người lớn , lợi ích sức khỏe , kinh
doanh và các khoản vay nhà ở phải yêu cầu mỗi người nộp đơn để cung cấp tài liệu về tình trạng
pháp lý. Công dân trẻ của các bậc cha mẹ không có giấy tờ vẫn đủ điều kiện cho lợi ích.

HB 87 thực hiện tội phạm mới.
• Gian lận nhận dạng cho những người sử dụng nhận dạng giả để có được việc làm (Secs. 4, 5,
6). Hình phạt cho người vi phạm lần 1 bao gồm 1-10 năm tù và / hoặc phạt tiền lên đến $
100,000. 2 + vi phạm bao gồm 3-15 năm tù và / hoặc phạt tiền lên đến 250.000 USD. Người
lớn và thanh thiếu niên dưới 21 tuổi đối mặt với 1-3 năm tù và / hoặc phạt tiền lên đến $
5,000.
• Chứa chấp người nhập cư không có giấy tờ vận chuyển (Sec. 7). Hình phạt cho hành vi vi
phạm thời gian vận chuyển 1 hoặc 7 người nhập cư không có giấy tờ bao gồm ít lên đến 1
năm tù và / hoặc phạt tiền lên đến $ 1,000 . Hình phạt cho vi phạm lần thứ 2 hoặc đối với
những người vận chuyển người nhập cư không có giấy tờ 8 hoặc hơn bao gồm 1-5 năm tù
và / hoặc $ 5,000 - $ 20,000 tiền phạt.
o Bất kỳ người đã vi phạm tội hình sự trong khi "cố ý và cố ý" vận chuyển một người không
có giấy tờ là có tội. Vi phạm giao thông được coi là "tội phạm hình sự."
o Ngoại lệ: Bất cứ ai vận chuyển người nhập cư không có giấy tờ : (1) như một
phần của công việc chính phủ của họ , (2) lên tòa án yêu cầu hoặc điều trần
hành chính , (3) những người đã " thuê hợp pháp; " (4 ) cung cấp "dịch vụ xã
hội tư nhân tài trợ."
o Bất kỳ người nào vi phạm tội hình sự trong khi " cố ý " chứa chấp hoặc " giúp đỡ đáng kể "
những người nhập cư không có giấy tờ bất cứ nơi nào ở Georgia là có tội.
o Ngoại lệ: Bất cứ ai nuôi dưỡng những người nhập cư không có giấy tờ cung
cấp : " . tư nhân tài trợ dịch vụ xã hội " (1) dịch vụ cho trẻ sơ sinh, trẻ em là
nạn nhân của tội phạm , (2) dịch vụ y tế khẩn cấp; (3) đại diện pháp lý trong
vụ án hình sự (4) pháp luật không định nghĩa rõ ràng các nhà cung cấp dịch vụ
xã hội tư nhân tài trợ như vậy là ai.
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• Gây / dụ dỗ không có giấy tờ nhập cư: Người nào vi phạm tội hình sự trong khi "cố tình"
gây , lôi kéo một người nhập cư không có giấy tờ để nhà nước này là có tội. Sử dụng lao
động mà gây ra hoặc lôi kéo người nhập cư không có giấy tờ là phạm trọng tội felony.

HB 87 yêu cầu tất cả người sử dụng lao công cộng, công nhà thầu / nhà thầu phụ , và nhiều
nhà tuyển dụng tin dùng E-Verify ( Secs. 3 và 12).
• Điều gì là E-Verify : một chương trình xác minh việc làm điện tử liên bang tự nguyện đó là
dễ bị lỗi và bị lạm dụng sử dụng lao động E-Verify là . E-Verify chỉ nên được sử dụng cho
mới được tuyển dụng , nhân viên toàn thời gian . " Toàn thời gian " có nghĩa là làm việc ít
nhất 35 giờ một tuần.
•

Khi yêu cầu: Trước khi một doanh nghiệp có thể áp dụng hoặc tái áp dụng cho một giấy
phép kinh doanh , giấy chứng nhận thuế nghề nghiệp hoặc tài liệu khác cần thiết cho hoạt
động. Bằng chứng sẽ được nhận được bản khai có chữ ký bao gồm các doanh nghiệp ' EVerify số người sử dụng và ngày thẩm quyền để sử dụng.

•

Trừng phạt: Mất hoặc không có khả năng để có được một giấy phép kinh doanh . Bất kỳ
doanh nghiệp cố ý nộp một bản khai sai sẽ bị phạt lên đến $ 1,000 và / hoặc chi tiêu 1-5
năm tù giam. Cơ quan chính phủ cũng có thể phạm một tội tiểu hình.

•

Quốc phòng: Diễn xuất trong "thiện ý" và thực hiện một " nỗ lực hợp lý" để thực hiện theo
yêu cầu của E-Verify . Ngoài ra, các doanh nghiệp sẽ có 30 ngày để đi vào sự tuân thủ
trước khi bị buộc tội.
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