Chính sách Ủy thác – 26 Tháng Một, 2021
I. MỤC ĐÍCH
One Fairfax nhận ra rằng sự đa dạng về sắc tộc, chủng tộc và ngôn ngữ của Quận là một
nguồn sức mạnh chính của quận. Quận nỗ lực bảo vệ quyền của tất cả cư dân của mình, bất
kể tình trạng nhập cư hoặc quốc tịch của họ, và để đảm bảo họ có cơ hội bình đẳng để tham
gia vào nền kinh tế của chúng ta. Chính sách Ủy thác và Bảo mật Công cộng (Chính sách Ủy
thác) đang được ban hành để tái khẳng định chính sách hiện tại của Quận, cải thiện sức khỏe
cộng đồng, phúc lợi, an toàn và an ninh và xây dựng lòng tin bằng cách đảm bảo rằng các cư
dân nhập cư có thể tiếp cận các quyền lợi và dịch vụ của Quận mà không sợ rằng thông tin họ
chia sẻ sẽ được tiết lộ cho các công chức quản lý nhập cư liên bang. Việc sử dụng các nguồn
trợ giúp của Fairfax để tạo điều kiện thực thi luật nhập cư liên bang là không phù hợp, đó hoàn
toàn là trách nhiệm của chính quyền liên bang. Việc hợp tác với cơ quan thi hành luật nhập cư
hành chính dân sự đặc biệt có vấn đề vì nó thiếu sự bảo vệ hiến pháp của luật hình sự và các
yêu cầu giam giữ dân sự của ICE (Cơ quan Thi hành Luật Nhập cư và Hải quan) thường được
ban hành sai. Quận sẽ tuân thủ tất cả các luật và quy định của liên bang hoặc tiểu bang bắt
buộc hợp tác với Immigration and Customs Enforcement (ICE, Cơ quan Thi hành Luật Nhập
cư và Hải quan) và các công chức quản lý nhập cư liên bang khác, cũng như các lệnh tư pháp
và trát đòi hầu tòa hợp lệ, nhưng sẽ hạn chế chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân có thể được
sử dụng cho các nỗ lực thi hành luật nhập cư tiếp theo.
II. CÁC ĐỊNH NGHĨA
Lệnh hành chính: Một tài liệu được ban hành bởi một quan chức thực thi quy định nhập cư,
bao gồm những tài liệu từ United States Department of Homeland Security (DHS, Bộ An ninh
Nội địa Hoa Kỳ), United States Immigration and Customs Enforcement (ICE, Cơ quan Thi hành
Luật Nhập cư và Hải quan Hoa Kỳ) hoặc thẩm phán nhập cư hành chính (IJ), liên quan đến các
nghi ngờ vi phạm luật nhập cư. Thuật ngữ này bao gồm các lệnh hành chính dân sự, trát đòi
hầu tòa hành chính, yêu cầu giam giữ, lệnh trục xuất, mục nhập cơ sở dữ liệu (ví dụ: từ
National Crime Information Center (Trung tâm Thông tin Tội phạm Quốc gia)) và bất kỳ lệnh
dân sự tương tự nào để bắt giữ hoặc giam giữ một cá nhân hoặc để biết thông tin. Lệnh hành
chính không phải là một lệnh tư pháp hình sự.
Phòng ban: Tất cả các cơ quan chính quyền Quận Fairfax, các phòng ban và nhân
viên khác của Quận được ủy quyền để hành động thay mặt cho Quận.
Tư cách công dân hoặc tình trạng nhập cư: Tư cách công dân đề cập đến việc liệu một người
có phải là công dân Hoa Kỳ (bao gồm cả những cá nhân có quốc tịch Hoa Kỳ ngoài việc có quốc
tịch của một quốc gia khác) hay chỉ là công dân của một quốc gia khác (“không phải công dân”).
Tình trạng nhập cư đề cập đến loại ủy quyền mà một người không phải là công dân có cho sự
hiện diện của họ tại Hoa Kỳ (ví dụ: thường trú nhân hợp pháp, thường trú nhân có điều kiện, người
có thị thực, tình trạng được bảo vệ tạm thời hoặc không có giấy tờ, trong số các loại tình trạng
khác). Tư cách công dân hoặc tình trạng nhập cư được nhận thức đề cập đến các đặc điểm cho
thấy một người có thể không phải là công dân hoặc có tình trạng nhập cư không chắc chắn, chẳng
hạn như nơi sinh thực tế hoặc giả định, quốc gia xuất xứ, tổ tiên, ngôn ngữ bản địa, trông có vẻ
như hoặc nghe có vẻ như “nước ngoài”, bất kỳ chỉ số quốc gia xuất xứ nào khác hoặc không có
số an sinh xã hội. Những đặc điểm này tách biệt với, và không được bao gồm trong thuật ngữ “tư
cách công dân hoặc tình trạng nhập cư”.

Thông tin nhận dạng cá nhân: Bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để phân biệt hoặc
theo dõi quốc tịch, tình trạng nhập cư, quốc gia xuất xứ, chủng tộc, dân tộc, trình độ ngôn ngữ,
tôn giáo, khuynh hướng tình dục, nhận dạng giới tính, tình trạng khuyết tật, tuổi tác, nơi sinh
và ngày sinh, tình trạng hôn nhân, tình trạng bạo lực gia đình hoặc cựu chiến binh; và thông
tin nhận dạng hiện trạng của chính quyền (bằng lái xe, dữ liệu sinh trắc học như dấu vân tay
và các đặc điểm trên khuôn mặt, số an sinh xã hội/mã số định danh người nộp thuế/hộ chiếu/thị
thực), nhận hỗ trợ/dịch vụ công cộng, hồ sơ nhà ở hoặc hồ sơ thuế, riêng lẻ hoặc khi kết hợp với
thông tin cá nhân hoặc các thông tin nhận dạng khác được liên kết hoặc có thể liên kết được với
một cá nhân cụ thể. Thuật ngữ này cũng bao gồm thông tin có thể được sử dụng để xác định, liên
hệ và/hoặc xác định vị trí của một người không phải là công dân hoặc người có tình trạng nhập
cư không chắc chắn, bao gồm nhưng không chỉ gồm: địa chỉ nhà/nơi làm việc, phương tiện liên
lạc với một người nào đó và thông tin thực thi pháp luật chẳng hạn như ngày phóng thích sau khi
bị giam giữ.
Lệnh của tòa án: Một lệnh được ban hành bởi một tòa án tiểu bang hoặc liên bang, không bao
gồm một tòa án nhập cư hành chính.
Lệnh tư pháp hình sự: Một lệnh được ban hành bởi một tòa án tiểu bang hoặc liên bang khi phát
hiện ra nguyên nhân khả dĩ để cho rằng đã xảy ra hành vi vi phạm luật hình sự liên bang, tiểu bang
hoặc địa phương.
Nhân viên: Bất kỳ người nào làm việc hoặc hành động thay mặt cho Quận hoặc một phòng ban được
định nghĩa ở đây với tư cách là nhân viên, đại lý hoặc đại diện của Quận.
Thành viên trong gia đình: (1) gia đình ruột thịt hoặc gia đình mở rộng của một người, (2) gia
đình ruột thịt hoặc gia đình mở rộng của bạn tình hoặc bạn tình ở cùng, (3) cha mẹ hoặc con nuôi
tạm thời hoặc gia đình ruột thịt hoặc gia đình mở rộng của cha mẹ/con nuôi tạm thời, (4) người
giám hộ hợp pháp do tòa chỉ định hoặc người thuộc quyền giám hộ hoặc (5) người khác thường
xuyên cư trú tại cùng một nơi cư trú với người đó.
Immigration and Customs Enforcement (ICE, Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan): Cơ quan
thực thi pháp luật liên bang thuộc United State Department of Homeland Security (DHS, Bộ An ninh
Nội địa Hoa Kỳ) chịu trách nhiệm thi hành luật nhập cư ở khu vực nội địa Hoa Kỳ và đại diện cho
Hoa Kỳ trong thủ tục tố tụng nhập cư hành chính. Định nghĩa này cũng sẽ bao gồm bất kỳ cơ quan
nào kế nhiệm ICE.
Quan chức thực thi nhập cư: Bất kỳ nhân viên hoặc đại lý liên bang nào tham gia vào các hoạt
động thực thi nhập cư bao gồm nhưng không chỉ gồm các đại diện của ICE, DHS và United States
Department of Justice (DOJ, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ).
III. CÁC TIÊU CHUẨN ĐỂ BẢO VỆ TÍNH BẢO MẬT VÀ TĂNG CƯỜNG SỰ TIN TƯỞNG CỦA
CÔNG CHÚNG
A. Yêu cầu, Truy cập hoặc Tiết lộ Thông tin bị Nghiêm cấm
1. Tư cách công dân hoặc tình trạng nhập cư. Không có nhân viên nào được yêu cầu,
ghi lại, truy cập vào hồ sơ của Quận hoặc tiết lộ cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào
về tư cách công dân hoặc tình trạng nhập cư của một cá nhân, trừ khi hành động đó là
(a) theo yêu cầu của luật hoặc quy định hợp lệ của tiểu bang hoặc liên bang, lệnh tư
pháp, lệnh của tòa án hoặc trát đòi hầu tòa hoặc tuân theo 8 U.S.C. § 1373(a), trong
đó tuyên bố rằng “dù có bất kỳ điều khoản nào khác của luật Liên bang, Tiểu bang
hoặc địa phương, một tổ chức hoặc quan chức chính quyền Liên bang, Tiểu bang
hoặc địa phương không được cấm, hoặc theo bất kỳ cách nào hạn chế, bất kỳ tổ chức
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chính phủ hoặc quan chức nào gửi đến, hoặc nhận từ Immigration and Naturalization
Service (Dịch vụ Nhập cư và Nhập tịch) thông tin liên quan đến tư cách công dân hoặc
tình trạng nhập cư, hợp pháp hoặc bất hợp pháp, của bất kỳ cá nhân nào” hoặc (b) đã
được cá nhân đó hoặc người giám hộ ủy quyền. Không có điều nào trong Chính sách
Ủy thác này được hiểu là mâu thuẫn với luật liên bang.
2. Thông tin nhận dạng cá nhân khác. Không có nhân viên nào được yêu cầu, truy cập
vào hồ sơ/cơ sở dữ liệu của Quận hoặc tiết lộ cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào
bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào trừ khi hành động đó được yêu cầu bởi luật
hoặc quy định hợp lệ của tiểu bang hoặc liên bang, lệnh tư pháp, lệnh của tòa án hoặc
trát đòi hầu tòa; (b) đã được người đó hoặc người giám hộ ủy quyền; hoặc (c) được
yêu cầu để hoàn thành sứ mệnh hoặc nghĩa vụ của bộ phận của Fairfax và việc tiết lộ
bị giới hạn ở những người nhận cần thiết để hoàn thành sứ mệnh hoặc nghĩa vụ đó.
Việc xác định sự cần thiết được thực hiện theo các chỉ thị cụ thể của cơ quan và
phải được phê duyệt giám sát.
3. Thực thi pháp luật. Các Lệnh Chung (bao gồm Lệnh Chung 604, Tình trạng Nhập cư,
Quốc tịch và Quốc gia Xuất xứ), Quy trình Hoạt động Tiêu chuẩn (SOP) và các chính
sách nội bộ khác, khẳng định và nhắc lại trách nhiệm của Fairfax County Police
Department (FCPD, Sở Cảnh sát Quận Fairfax) trong việc thúc đẩy và tạo điều kiện cho
sự tin tưởng của cộng đồng bằng cách không thực thi luật và đạo luật nhập cư dân sự
liên bang, cũng như không tham gia vào việc tống đạt các lệnh nhập cư hành chính,
kiểm soát chính sách và thủ tục FCPD. Cụ thể, Lệnh Chung 604 được cho là tuân thủ
chính sách này. Cũng như các cơ quan khác của Quận, các chính sách của FCPD sẽ
được xem xét để đảm bảo rằng chúng tuân thủ Chính sách Ủy thác theo các tiêu chuẩn
được nêu ở trên trong phần A1 và A2.
4. Ngoại lệ. (a) Các biện pháp bảo vệ hoặc quyền lợi: Nếu tư cách công dân hoặc tình
trạng nhập cư của một cá nhân có liên quan đến các biện pháp bảo vệ hoặc lợi ích phù
hợp với họ theo luật hoặc quy định của tiểu bang hoặc liên bang hoặc theo yêu cầu của
bất kỳ hiệp ước quốc tế nào, nhân viên cơ quan có thể thông báo cho người đó về sự
bảo vệ hoặc yêu cầu có liên quan và cung cấp cho họ cơ hội tự nguyện tiết lộ tư cách
công dân hoặc tình trạng nhập cư của họ. (b) Dữ liệu nhân khẩu học để đánh giá
chương trình: Không có gì trong phần này là để nhằm ngăn chặn việc thu thập và công
bố dữ liệu, ngoài tư cách công dân và tình trạng nhập cư, hữu ích cho việc đánh giá
chương trình (ví dụ: nghiên cứu sự chênh lệch), miễn là dữ liệu cơ bản được giữ bí mật
và không được tiết lộ bên ngoài Quận. Không có gì trong tài liệu này được hiểu là hạn
chế việc chia sẻ dữ liệu tổng hợp đã được loại bỏ nhận dạng bên ngoài Quận.
B. Truy cập vào các Cơ sở và Nguồn trợ giúp Công cộng bị Nghiêm cấm
Nhân viên sẽ không cung cấp quyền truy cập vào bất kỳ cơ sở, tài sản nào của Quận xung
quanh bất kỳ cơ sở, thiết bị, hồ sơ hoặc cơ sở dữ liệu hoặc quỹ nào mà công chúng không thể
tiếp cận trừ khi được luật pháp hoặc quy định của liên bang hoặc tiểu bang, lệnh tư pháp hình
sự, lệnh của tòa án hoặc trát đòi hầu tòa nêu rõ thông tin hoặc cá nhân mà họ cần.
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C. Việc sử dụng Quỹ của Quận cho việc Thực thi Nhập cư Dân sự bị Nghiêm cấm
Nhân viên sẽ không sử dụng các nguồn trợ giúp của Quận (bao gồm nhưng không chỉ gồm các
cơ sở, thiết bị, điện thoại di động, vật tư văn phòng, radio, email, cơ sở dữ liệu và thời gian của
nhân viên trong khi làm nhiệm vụ) để cung cấp quyền truy cập trực tiếp hoặc gián tiếp vào bất kỳ
thông tin nhận dạng cá nhân nào cho quan chức thực thi nhập cư, trừ khi hành động của nhân
viên được ủy quyền rõ ràng theo Chính sách Ủy thác này.
D. Các Mối đe dọa hoặc Hành động Đặt Điều kiện Dựa trên Tư cách Công dân hoặc Tình trạng
Nhập cư bị Nghiêm cấm
Nhân viên không được đe dọa, ép buộc hoặc hăm dọa bất cứ ai dựa trên tư cách công dân
hoặc tình trạng nhập cư của họ, thực tế hoặc được nhận thấy, hoặc tư cách công dân hoặc
tình trạng nhập cư thực tế hoặc được nhận thấy của một thành viên trong gia đình của người
đó. Nhân viên sẽ không đặt điều kiện cho việc cung cấp các quyền lợi, cơ hội hoặc dịch vụ
của Quận dựa trên tư cách công dân hoặc tình trạng nhập cư thực tế hoặc nhận thấy được
trừ khi được yêu cầu bởi luật pháp hoặc quy định của tiểu bang hoặc liên bang hoặc lệnh của
tòa án.
E. Việc Tạo Điều kiện cho việc Thực thi Nhập cư Dân sự bị Nghiêm cấm
Nhân viên sẽ không tham gia cũng như không tạo điều kiện cho các hoạt động thực thi
nhập cư dân sự, trừ khi có yêu cầu khác của luật tiểu bang hoặc liên bang hợp lệ, lệnh tư
pháp hình sự, lệnh của tòa án hoặc trát đòi hầu tòa được coi là hợp lệ bởi luật sư của bộ
phận khi tham khảo ý kiến của luật sư quận.
F. Việc Tham gia Đăng ký Liên bang bị Nghiêm cấm
Không có nguồn trợ giúp nào của Quận có thể được sử dụng để hỗ trợ điều tra hoặc thực thi
bất kỳ chương trình liên bang nào yêu cầu các cá nhân đăng ký dựa trên quốc tịch, tình trạng
nhập cư, chủng tộc, quốc gia xuất xứ hoặc nguồn gốc dân tộc, trình độ ngôn ngữ, giới tính,
nhận dạng giới tính, khuynh hướng tình dục, tôn giáo, tình trạng khuyết tật hoặc tuổi tác.
IV. GIẤY TỜ TÙY THÂN ĐƯỢC CHẤP NHẬN
A. Trừ khi được yêu cầu bởi luật hoặc quy định của liên bang hoặc tiểu bang hoặc yêu cầu tài
trợ rõ ràng, để cung cấp các dịch vụ hoặc quyền lợi của Quận, nhân viên sẽ chấp nhận kết
hợp các tài liệu để xác minh danh tính của một cá nhân và địa chỉ hoặc thông tin khác đủ
để chứng minh một cách hợp lý về nơi cư trú hoặc địa chỉ của cá nhân, bao gồm nhưng
không chỉ gồm:
1. Giấy tờ tùy thân có ảnh (ID) do chính phủ tiểu bang và/hoặc chính phủ nước ngoài
cấp (chẳng hạn như giấy phép lái xe, hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân lãnh sự quán)
hoặc do một tổ chức phi lợi nhuận phê duyệt trước.
2. Việc xuất trình giấy tờ tùy thân thay thế đó sẽ không đặt người đó vào mức độ giám sát
cao hơn hoặc bị đối xử khác nếu người đó đã cung cấp giấy phép lái xe hoặc thẻ căn
cước công dân do tiểu bang cấp.
B. Phần này không áp dụng để hoàn thành các mẫu I-9 liên bang hoặc các mẫu liên bang
hoặc tiểu bang tương tự yêu cầu một hình thức nhận dạng hoặc giấy phép cụ thể trong
các trường hợp được xác định.
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V. TRÁCH NHIỆM
A. Nhân viên
1. Duy trì tính bảo mật nghiêm ngặt nhất của tất cả thông tin nhận dạng cá nhân, theo
Chương 16 của Quy định dành cho Nhân viên của Quận.
2. Tuân thủ các tiêu chuẩn được quy định trong Chính sách Ủy thác này.
3. Trưởng bộ phận sẽ chuyển tất cả các lệnh hành chính hoặc tư pháp liên quan đến
Chính sách Ủy thác, lệnh của tòa án và trát đòi hầu tòa mà bộ phận của họ nhận được
đến Văn phòng Luật sư Quận để xác định xem có bắt buộc phải tuân thủ hay không.
4. Tuân theo các chỉ thị do các bộ phận của họ và Quận thiết lập để xác định xem một
hành động có được yêu cầu bởi luật hoặc quy định hợp lệ của tiểu bang hoặc liên
bang hay không, có phải cần thiết để hoàn thành sứ mệnh hoặc nghĩa vụ của bộ phận
Fairfax và/hoặc giới hạn một cách thích hợp trong phạm vi hay không. Trừ khi các chỉ
thị cho phép rõ ràng loại yêu cầu, truy cập hoặc tiết lộ liên quan, nhân viên sẽ cần
được sự chấp thuận của Trưởng bộ phận trước khi cấp bất kỳ quyền tiếp cận thông
tin nhận dạng cá nhân nào.
5. Trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được lệnh hành chính, lệnh của tòa án, trát đòi
hầu tòa hoặc yêu cầu nhập cư dân sự khác để tạm giữ hoặc cung cấp thông tin về
một cá nhân, báo cho đối tượng chủ thể của yêu cầu đó. Trong trường hợp yêu cầu
bằng văn bản, đối tượng chủ thể của yêu cầu sẽ được cung cấp một bản sao của
yêu cầu.
B. Văn phòng Luật sư Quận
1. Trưởng bộ phận sẽ liên hệ với Văn phòng Luật sư Quận nếu có bất kỳ câu hỏi pháp lý
nào về việc liệu có nên cung cấp thông tin được yêu cầu theo Chính sách Ủy thác này
hay không.
2. Khi được Trưởng bộ phận đề nghị, Văn phòng Luật sư Quận sẽ xác định xem việc
Tuân thủ yêu cầu được trình bày của Quận có phải là bắt buộc theo Chính sách Ủy
thác này hay không, để tuân thủ luật pháp hoặc quy định của liên bang hoặc tiểu bang,
lệnh tư pháp hình sự, lệnh của tòa án hoặc trát đòi hầu tòa nêu rõ thông tin hoặc cá
nhân được tìm kiếm. Việc công bố thông tin theo quy định sẽ chỉ được cấp nếu Văn
phòng Luật sư Quận xác định quy định được ban hành trong phạm vi thẩm quyền của
tổ chức phát hành. Việc công bố thông tin dựa trên lệnh tư pháp, lệnh của tòa án hoặc
trát đòi hầu tòa sẽ bị giới hạn trong phạm vi và thông số của văn bản chỉ đạo phát hành.
Nếu không, Quận sẽ bắt đầu thực hiện các thủ tục tố tụng để hủy bỏ yêu cầu hoặc thực
hiện các hành động thích hợp khác để bảo vệ thông tin.
3. Làm việc với Sở để cung cấp các thông tin cần thiết.
C. Trưởng bộ phận và Quản lý
1. Đảm bảo việc thực hiện trên toàn Sở và việc tuân thủ của quy trình với Chính sách này,
bao gồm các chỉ thị xác định các loại thông tin bí mật có thể và không thể được thu thập
hoặc tiết lộ theo mục III. Các chỉ thị sẽ được công bố trên trang web của Quận Fairfax.
2. Giải quyết các hành vi vi phạm Chính Sách này bằng cách sử dụng các hình
thức kỷ luật thích hợp đối với các vi phạm Chính Sách này, phù hợp trong
Chương 16 của Quy Định dành cho Nhân viên của Quận hoặc các biện pháp kỷ
luật khác.
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3. Xem xét tất cả các mẫu được sử dụng liên quan đến các quyền lợi, cơ hội hoặc dịch vụ
của Quận Fairfax, bao gồm các dịch vụ và hành động thực thi pháp luật, để tuân thủ các
yêu cầu bảo mật của Chính sách Ủy thác này. Trong vòng 120 ngày kể từ ngày chính
sách có hiệu lực, (a) bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến quốc tịch, tình trạng nhập cư hoặc
quốc gia nơi sinh, ngoài những câu hỏi theo yêu cầu của luật tiểu bang hoặc liên bang,
sẽ bị xóa và (b) các câu hỏi liên quan đến thông tin cá nhân bí mật khác sẽ bị xóa hoặc
sửa đổi để phù hợp với chính sách này.
4. Giám sát các khoản tài trợ và hợp đồng liên bang hiện tại và tương lai, cũng như hợp
đồng với các nhà môi giới dữ liệu tư nhân, yêu cầu tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân
và thông tin nào được yêu cầu chia sẻ theo Chính sách Ủy thác này.
5. Trong vòng sáu tháng kể từ ngày Chính sách Ủy thác có hiệu lực, các trưởng bộ phận
và quản lý sẽ tiến hành đánh giá để đảm bảo rằng nhân viên bộ phận của họ tuân theo
các điều khoản của Chính sách Ủy thác này.
D. Giám đốc Điều hành Quận
1. Giám đốc Điều hành Quận sẽ xem xét các hành động của Bộ phận theo các phần
V C 3 và 4 ở trên và xác nhận tuân thủ Chính sách Ủy thác này đối với Ban Giám
sát.
2. Nhanh chóng thiết lập một thủ tục phê duyệt các nhóm phi lợi nhuận có ID có thể được
sử dụng theo mục IV và liệt kê các ID được phê duyệt trên trang web của Quận.
VI. HIỆU LỰC TỪNG PHẦN
Các quy định của chính sách này có thể có hiệu lực riêng biệt. Nếu bất kỳ phần, điều khoản
hoặc cụm từ nào của chính sách bị tòa án có thẩm quyền coi là không hợp lệ thì việc tuyên
bố là không hợp lệ sẽ không ảnh hưởng đến phần còn lại. Quận dự định rằng chính sách
này sẽ được thông qua nếu không bao gồm phần không hợp lệ như vậy.
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