
 اعرف حقوقك
 حقوق المھاجرون

 
حول حقوقك كمھاجر، كیفیة  أكثربغض النظر عن وضع الھجرة الخاص بك، لدیك حقوق مضمونة بالدستور. تعلم ھنا 

 ممارستھم.
 
 

 شارك ھذا الموضوع 
 
 

 اختار سیناریو
 
 

 بي الخاصقوات حفظ االمن تسال عن وضع الھجرة 
 

 ICEتم ایقافي من قِبل الشرطة او آیس 
 

 في منزلي ICEالشرطة او آیس 
  

 احتاج الى محامي
 

 لقد تم احتجازي قرب الحدود من قِبل دوریات الحدود
 

 العبور خالل، او دوریات حرس الحدود ICEلقد تم ایقافي من قِبل الشرطة، آیس 
 

 احتجازي بینما كانت قضیتي جاریةلقد تم 
 

 ترحیل بأمرالطعن  واحتاجلقد تم اعتقالي 
 
 

 حقوقكاعرف 
 

   DACAالحالم 
daca-about-rights-your-rights/know-your-https://www.aclu.org/know 

 
 میل  ۱۰۰منطقة حدود ال 

zone-rights/border-your-https://www.aclu.org/know 
 

 التنفیذ في المطار 
-enforcement-law-counteringen-when-do-rights/what-your-https://www.aclu.org/know

us-entry-ports-other-and-airports 
 
 

https://www.aclu.org/know-your-rights/know-your-rights-about-daca
https://www.aclu.org/know-your-rights/border-zone
https://www.aclu.org/know-your-rights/what-do-when-encountering-law-enforcement-airports-and-other-ports-entry-us
https://www.aclu.org/know-your-rights/what-do-when-encountering-law-enforcement-airports-and-other-ports-entry-us


 
 

 
 
 

 الھجرة الخاص بيقوات حفظ االمن تسال عن وضع 
 

 كیف اخفف الخطر عن نفسي 
 

 ن حقوقك یتم انتھاكھا. ابقي ال تعرقل الضابط، حتى اذا كنت تؤمن با تقاوم، وتجادل، ال  تركض، البقى ھادئاً. ال إ
 یدیك این بإمكان الشرطة ان تراھم.

 .ال تكذب حول وضع الھجرة الخاص بك وال تظھر وثائق مزورة 
 
 

 حقوقك
 

  لك حق التزام الصمت وال یتوجب علیك ان تتحدث عن وضع الھجرة الخاص بك مع الشرطة، ضباط الھجرة، او
 بعد. الھجرة فیماآخرین. أي شيء تقولھ للضابط من الممكن استعمالھ ضدك في محكمة  مسؤولین

 اذا كانوا تریھم الھجرة طلب أوراق الھجرة الخاصة بك، یتوجب علیك ان  وموظفلم تكن مواطن امریكي  إذا
 موجودین معك.

 الحق بتفتیشك او  نالموظفیسال موظف الھجرة ان كان بإمكانھم ان یفتشوك، لك حق ان تقول ال. لیس لدى  إذا
 تفتیش ممتلكاتك بدون اذنك او سبب محتمل.



  تلتزم الصمت، او سنة، احمل اوراقك معك دائماً. اذا لم یكونوا معك، قل للضابط بانك ترید ان  ۱۸اذا انت اكبر من
 انك ترید ان تشاور محامي قبل إجابة أي أسئلة.

 
 تفعل في ھكذا حالة لقاء  اماذ

 
  في بعض الوالیات

-lg-https://www.ilrc.org/sites/default/files/resources/stop_identify_statutes_in_us
20180201v3.pdf 

اسمك لقوات تطبیق القانون في حال تم ایقافك و قیل لك بان تعرف عن نفسك، ولكن حتى اذا أعطیت اسمك ال علیك إعطاء 
 یتوجب علك إجابة أي أسئلة.

 
  ایقافك، بإمكان الشرطي ان یطلب رخصة القیادة الخاصة بك، تسجیل السیارة، و اثبات اذا كنت تقود سیارة و تم

 التامین، وكن ال یتوجب علیك إجابة أسئلة حول وضع الھجرة الخاص بك.
  بإمكان ضباط الجمارك سؤالك حول وضع الھجرة الخاصة بك عند دخولك او خروجك من البلد. اذا كنت مقیم

ھویتك و اقامتك الدائمة. رفض إجابة  إلثبات، علیك فقط ان تجیب على أسئلة ى وضعكقانوني دائم و حافظت عل
على الغالب، ولكن لیس باستطاعة المسؤولین ان یمنعوك من دخول لعدم إجابة  تأخیراأسئلة أخرى سوف یسبب 

متحدة اذا رفضت أسئلة أخرى. اذا كنت غیر مواطن و حامل تأشیرة دخول، باإلمكان رفض دخولك الى الوالیات ال
 إجابة أسئلة الضباط.

 
 مصادر إضافیة

 
  اذا احتجت الى معلومات إضافة، اتصل بتوابع اتحاد الحریات المدنیة األمریكي  

http://aclu.org/affiliates 
 

 مركز قانون الھجرة الوطني: اعرف حقوقك 
rights-your-resources/know-education-involved/community-https://www.nilc.org/get31T/ 

 
 أدوات للمؤسسات المستجیبة الى غارات الھجرة الجماعیة على موقع العمل 

05.pdf-2019-web-Toolkit-content/uploads/2019/05/Raids-https://www.nilc.org/wp 
 

 مركز الموارد القانوني للمھاجر 
cards-www.ilrc.org/redhttps:// 

 
 جمعیة محامیي الھجرة األمریكیین 
visits-ice-if-handouts-rights-your-media/tools/psas/know-https://www.aila.org/advo 

 
 ماذا تفعل اذا تم ایقافك من قِبل الشرطة او آیس ت المدنیة األمریكياتحاد الحریا فیدیو :ICE 

https://www.youtube.com/watch?v=lj48MJoBUCs 
 
 

 في لغات أخرى
 

  الصینیة-OnePager-PoliceImmigrationFBI-KYR-https://www.aclu.org/files/kyr/MKG17
v01.pdf-Chinese 

  كریول 

https://www.ilrc.org/sites/default/files/resources/stop_identify_statutes_in_us-lg-20180201v3.pdf
https://www.ilrc.org/sites/default/files/resources/stop_identify_statutes_in_us-lg-20180201v3.pdf
http://aclu.org/affiliates
https://www.nilc.org/get-involved/community-education-resources/know-your-rights/
https://www.nilc.org/get-involved/community-education-resources/know-your-rights/
https://www.nilc.org/get-involved/community-education-resources/know-your-rights/
https://www.nilc.org/wp-content/uploads/2019/05/Raids-Toolkit-web-2019-05.pdf
https://www.ilrc.org/red-cards
https://www.aila.org/advo-media/tools/psas/know-your-rights-handouts-if-ice-visits
https://www.youtube.com/watch?v=lj48MJoBUCs
https://www.aclu.org/files/kyr/MKG17-KYR-PoliceImmigrationFBI-OnePager-Chinese-v01.pdf
https://www.aclu.org/files/kyr/MKG17-KYR-PoliceImmigrationFBI-OnePager-Chinese-v01.pdf


v01.pdf-HCreole-OnePager-FBI-Immigration-Police-KYR-https://www.aclu.org/files/kyr/MKG17 
 

  الفارسیة 
v01.pdf-Farsi-OnePager-PoliceImmigrationFBI-KYR-.aclu.org/files/kyr/MKG17https://www 

 
 الفرنسیة-OnePager-PoliceImmigrationFBI-KYR-https://www.aclu.org/files/kyr/MKG17 

v01.pdf-French 
 
  االندونیسیة-OnePager-PoliceImmigrationFBI-KYR-https://www.aclu.org/files/kyr/MKG17

v01.pdf-Indonesian 
 

  الكوریة-OnePager-PoliceImmigrationFBI-KYR-https://www.aclu.org/files/kyr/MKG17
v01.pdf-Korean 

 
  البرتغالیة-OnePager-FBI-Immigration-Police-KYR-https://www.aclu.org/files/kyr/MKG17

v01.pdf-Portuguese 
 

  الصومالیة-OnePager-PoliceImmigrationFBI-KYR-ttps://www.aclu.org/files/kyr/MKG17h
v01.pdf-Somali 

 
  االسبانیة-OnePager-nFBIPoliceImmigratio-KYR-https://www.aclu.org/files/kyr/MKG17

v01.pdf-Spanish 
 

  التغالوغیة-OnePager-FBI-Immigration-Police-KYR-https://www.aclu.org/files/kyr/MKG17
v01.pdf-Tagalog 

 
  اردو-Urdu-OnePager-PoliceImmigrationFBI-KYR-https://www.aclu.org/files/kyr/MKG17

v01.pdf 
 

 الفیتنامیة -OnePager-PoliceImmigrationFBI-KYR-https://www.aclu.org/files/kyr/MKG17
v01.pdf-Vietnamese 

 
 شارك ھذا السیناریو 
 
 
 

 ICEتم ایقافي من قِبل الشرطة او آیس 
 
  

 كیف اخفف الخطر عن نفسي 
 
 .حافظ على ھدوءك ال تقاوم او تعرقل الضباط او الشرطة 
 .ال تكذب او تعطي وثائق مزورة 

https://www.aclu.org/files/kyr/MKG17-KYR-Police-Immigration-FBI-OnePager-HCreole-v01.pdf
https://www.aclu.org/files/kyr/MKG17-KYR-PoliceImmigrationFBI-OnePager-Farsi-v01.pdf
https://www.aclu.org/files/kyr/MKG17-KYR-PoliceImmigrationFBI-OnePager-French-v01.pdf
https://www.aclu.org/files/kyr/MKG17-KYR-PoliceImmigrationFBI-OnePager-French-v01.pdf
https://www.aclu.org/files/kyr/MKG17-KYR-PoliceImmigrationFBI-OnePager-Indonesian-v01.pdf
https://www.aclu.org/files/kyr/MKG17-KYR-PoliceImmigrationFBI-OnePager-Indonesian-v01.pdf
https://www.aclu.org/files/kyr/MKG17-KYR-PoliceImmigrationFBI-OnePager-Korean-v01.pdf
https://www.aclu.org/files/kyr/MKG17-KYR-PoliceImmigrationFBI-OnePager-Korean-v01.pdf
https://www.aclu.org/files/kyr/MKG17-KYR-Police-Immigration-FBI-OnePager-Portuguese-v01.pdf
https://www.aclu.org/files/kyr/MKG17-KYR-Police-Immigration-FBI-OnePager-Portuguese-v01.pdf
https://www.aclu.org/files/kyr/MKG17-KYR-PoliceImmigrationFBI-OnePager-Somali-v01.pdf
https://www.aclu.org/files/kyr/MKG17-KYR-PoliceImmigrationFBI-OnePager-Somali-v01.pdf
https://www.aclu.org/files/kyr/MKG17-KYR-PoliceImmigrationFBI-OnePager-Spanish-v01.pdf
https://www.aclu.org/files/kyr/MKG17-KYR-PoliceImmigrationFBI-OnePager-Spanish-v01.pdf
https://www.aclu.org/files/kyr/MKG17-KYR-Police-Immigration-FBI-OnePager-Tagalog-v01.pdf
https://www.aclu.org/files/kyr/MKG17-KYR-Police-Immigration-FBI-OnePager-Tagalog-v01.pdf
https://www.aclu.org/files/kyr/MKG17-KYR-PoliceImmigrationFBI-OnePager-Urdu-v01.pdf
https://www.aclu.org/files/kyr/MKG17-KYR-PoliceImmigrationFBI-OnePager-Urdu-v01.pdf
https://www.aclu.org/files/kyr/MKG17-KYR-PoliceImmigrationFBI-OnePager-Vietnamese-v01.pdf
https://www.aclu.org/files/kyr/MKG17-KYR-PoliceImmigrationFBI-OnePager-Vietnamese-v01.pdf


  كن انت و عائلتك مستعدین في حالة تم اعتقالك. احفظ عن ظھر قلب ارقام ھواتف عائلتك و محامیك. حضر خطط
 طوارئ اذا لدیك أطفال او تأخذ ادویة.

 
 حقوقك

 
  اذا اردت ان تمارس ھذا الحق علیك ان تقول ذلك بصوت عالي. ( من الممكن في بعض التزام الصمتلك حق .

 اسمك اذا ُسئلت ان تعرف عن نفسك.) بإعطاءالوالیات ان تتطلب 
  ال یتوجب علیك ان تسمح بتفتیشك او تفیش ممتلكاتك، ولكن بإمكان الشرطة ان یتلمسوا ثیابك اذا اشتبھوا بوجود

 سالح.
 ا تم اعتقالك من قِبل الشرطة، لك الحق بالحصول على محامي معین من قِبل الحكومة.اذ 
 من قبل تطبیق الھجرة و الجمارك  اذا احتجازكICE لك الحق ان تشاور محامي، و لكن ال یتطلب من الحكومة ان ،

 السؤال على قائمة محامیون بدائل مجانیون او بتكلفة منخفضة بإمكانكتزودك بمحامي، 
 او كیف دخلت البلد. ( قواعد منفصلة  یتوجب علیك إجابة أسئلة حول مكان والدتك، او اذا انك مواطن امریكيال ،

غیر مھاجر معینة، ھذا یتضمن السواح و مسافري  بتأشیراتتُطبق على الحدود الدولیة، المطارات، و اشخاص 
 االعمال.) 

 
 

 ماذا تفعل اذا تم اعتقالك او احتجازك
 
  ترید التزام الصمت واطلب محامیاً مباشرة. ال تعطي أي شرح او عذر. ال تقل او توقع أي شيء، او تتخذ قل بانك

 قراراً بدون محامي.
  یستمعوا اذا كنت تتصل الشرطة ان  بإمكاناذا تم اعتقالك من قِبل الشرطة، لدك الحق في اجراء مكالمة ھاتفیة. لیس

 بمحامي.
   الھجرة والجمارك  اذا تم احتجازك من قبل تطبیقICE لك الحق بان تتصل بقنصلیتك او ان تجعل ضابطاً ان یقوم ،

 قنصلیتك باحتجازك. بإعالم
  تذكر رقم الھجرة الخاص بك (رقمA عطھ لعائلتك. ھذا سوف یساعد افراد عائلتك  على تحدید مكانك.) و ا 
 .احفظ نسخة عن وثائق الھجرة الخاصة بك مع شخص تثق فیھ 
 ال ادانة جنائیة او اإلجابة على اتھام على وضع الھجرة الخاص بك تأثیرر مواطن : اسال محامیك حول اذا كنت غی .

تناقش وضع الھجرة الخاص بك مع أي احد اال  مع محامیك. عند وجودك في السجن، من الممكن ان یزورك 
قرأ جمیع األوراق بشكل كامل. موظف ھجرة. ال تجیب على أسئلة او ان توقع أي شيء قبل ان تتحدث مع محامي. ا

 قراءة األوراق، قل للضابط بانك تحتاج لمترجم. بإمكانكاذا ال تفھم او لیس 
 
 

 اذا تؤمن انھ تم انتھاك حقوقك 
 

  أي وكالة یعمل الضباط، و  ارقام إشارات الضباط، ارقام سیارات الدوریات،  معاكتب كل ما تذكره، ھذا یتضمن
 تفاصیل أخرى. احصل على معلومات االتصال بالشھود.

 .اذا أُذیت، اسعى مباشرة للحصول على انتباه طبي، و خذ صور عن اصابتك 
  ان تقدم  بإمكانكللوكالة او مع مجلس الشكوى المدني. في معظم الحاالت  الشؤون الداخلیة قسمقدم شكوى كتابیة مع

 ذا ترید.شكوى مجھولة ا
 

 مصادر إضافیة
 

   اذا احتجت الى معلومات إضافة، اتصل بتوابع اتحاد الحریات المدنیة األمریكيhttp://aclu.org/affiliates 
 

http://aclu.org/affiliates


  مركز قانون الھجرة الوطني: اعرف حقوقك-involved/community-https://www.nilc.org/get31T

rights-your-resources/know-education/31T 
 
  أدوات للمؤسسات المستجیبة الى غارات الھجرة الجماعیة على موقع العمل-https://www.nilc.org/wp

05.pdf-2019-web-Toolkit-content/uploads/2019/05/Raids 
 
  مركز الموارد القانوني للمھاجرcards-https://www.ilrc.org/red 
  جمعیة محامیي الھجرة األمریكیین-your-media/tools/psas/know-https://www.aila.org/advo

visits-ice-if-handouts-rights 
 
 الحریات المدنیة األمریكي: ماذا تفعل اذا تم ایقافك من قِبل الشرطة او آیس  اتحاد فیدیوICE 

https://www.youtube.com/watch?v=lj48MJoBUCs 
 
 

 في لغات أخرى
  
  الفارسیةhttps://www.youtube.com/watch?v=krL8gbkqEts&feature=youtu.be 

 
  االسبانیةhttps://www.youtube.com/watch?v=MB1VEwmoEpE&feature=youtu.be 

 
  اردوhttps://www.youtube.com/watch?v=7f1BF0LGCwg&feature=youtu.be  

 
 
 

 شارك ھذا السیناریو
 
 
 
 
 

 في منزلي ICEالشرطة او آیس 
 
 
 

 كیف اخفف الخطر عن نفسي 
 
 ھادئاً و ابقي الباب مغلقاً. فتح الباب ال یعطیھم اذناً بالدخول، و لكنھ اكثر امناً ان تتحدث مع أیس  ابقىICE  من

 خالل الباب. 
 
 

 حقوقك
 
 .لك حق التزام الصمت، حتى لو كان بحوزة الضابط مذكرة تفویض قضائي 

https://www.nilc.org/get-involved/community-education-resources/know-your-rights/
https://www.nilc.org/get-involved/community-education-resources/know-your-rights/
https://www.nilc.org/get-involved/community-education-resources/know-your-rights/
https://www.nilc.org/get-involved/community-education-resources/know-your-rights/
https://www.nilc.org/wp-content/uploads/2019/05/Raids-Toolkit-web-2019-05.pdf
https://www.nilc.org/wp-content/uploads/2019/05/Raids-Toolkit-web-2019-05.pdf
https://www.ilrc.org/red-cards
https://www.aila.org/advo-media/tools/psas/know-your-rights-handouts-if-ice-visits
https://www.aila.org/advo-media/tools/psas/know-your-rights-handouts-if-ice-visits
https://www.youtube.com/watch?v=lj48MJoBUCs
https://www.youtube.com/watch?v=krL8gbkqEts&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MB1VEwmoEpE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7f1BF0LGCwg&feature=youtu.be


  اذا كان بحوزتھم نوع محدد من مذكرة ال یتوجب علیك ان تسمح للشرطة او ضباط الھجرة بالدخول الى بیتك، اال
 التفویض القضائي.

  اذا كان بحوزة الشرطة مذكرة اعتقال، لھم الحق القانوني بان یدخلوا منزل الشخص الذي اسمھ على المذكرة ان
) ال تسمح للضباط بان یدخلوا  I-205كانوا یؤمنوا بان الشخص موجود بالداخل.  لكن مذكرة إزالة/ ترحیل (نموذج 

 زالً بدون اذن.من
 
 
 
 

  ICEما العمل حین وصول الشرطة او آیس 
 

 اذا كانوا ضباط ھجرة و لماذا ھم ھناك. اسأل 
 .اسال الضابط او الشرطي ان یریك شارتھ او ھویتھ من خالل الشباك او منظار الباب 
  تحت الباب او ان  نیزلقوھا ماطلب ان  بحوزتھماسال اذا لدیھم مذكرة قضائیة موقعة من قبل قاضي. اذا قالوا بانھا

 ان تتفحصھا. بإمكانكیضعوھا على السباك حتى یكون 
 .ًال تكذب او تعطي وثائق مزورة. ال توقع أي شيء بدون ان تتكلم مع محامیك اوال 
  ال تفتح بابك اال اذا آیسICE  في منزلك و/او أظھرت لك مذكرة تفتیش قضائیة او مذكرة اعتقال مسمیة شخص

 تفتیشھا في عنوانك. اذا لم یظھروا مذكرة، ابقي الباب مغلقاً و صّرح : " انا ال اعطي اذن بالدخول." مناطق لیتم
  اذا فرضوا طریقھم الى الداخل، ال تقاوم. اذا اردت ان تمارس حقوقك، صرح : " ال اعطي اذن بدخولكم او تفتیشكم

 محامي بأسرع وقت ممكن. " ھذا المبنى. اني امارس حقي بالتزام الصمت. ارید ان اتحدث مع
  ،یسمح لقوات تطبیق القانون بالدخول الى منزلك.اذا كنت تحت فترة االختبار بشرط تفتیش 

 
 

 مصادر إضافیة
 
 

   اذا احتجت الى معلومات إضافة، اتصل بتوابع اتحاد الحریات المدنیة األمریكيhttp://aclu.org/affiliates 
 

  مركز قانون الھجرة الوطني: اعرف حقوقك-involved/community-https://www.nilc.org/get31T

rights-your-resources/know-education/31T 
 

 سسات المستجیبة الى غارات الھجرة الجماعیة على موقع العمل أدوات للمؤ-https://www.nilc.org/wp
05.pdf-2019-web-Toolkit-content/uploads/2019/05/Raids 

 
  مركز الموارد القانوني للمھاجرcards-https://www.ilrc.org/red 

 
  جمعیة محامیي الھجرة األمریكیین-your-media/tools/psas/know-org/advohttps://www.aila.

visits-ice-if-handouts-rights 
 

 
 

 شارك ھذا السیناریو
 
 
 

http://aclu.org/affiliates
https://www.nilc.org/get-involved/community-education-resources/know-your-rights/
https://www.nilc.org/get-involved/community-education-resources/know-your-rights/
https://www.nilc.org/get-involved/community-education-resources/know-your-rights/
https://www.nilc.org/get-involved/community-education-resources/know-your-rights/
https://www.nilc.org/wp-content/uploads/2019/05/Raids-Toolkit-web-2019-05.pdf
https://www.nilc.org/wp-content/uploads/2019/05/Raids-Toolkit-web-2019-05.pdf
https://www.ilrc.org/red-cards
https://www.aila.org/advo-media/tools/psas/know-your-rights-handouts-if-ice-visits
https://www.aila.org/advo-media/tools/psas/know-your-rights-handouts-if-ice-visits


 احتاج الى محامي
 
 

 حقوقك
 
  اذا تم اعتقالك من قِبل الشرطة، لك الحق بالحول على محامي ُمعین من قِبل الحكومة، و علیك ان تطلب محامي

 بشكل مباشر.
 من وقت اعتقالك، و لیس بإمكان الشرطة  تم اعتقالك، لك الحق بمكالمة ھاتفیة خاصة خالل فترة زمنیة منطقیة اذا

 ان یستمعوا لمكالمتك اذا كانت مع محامي.
  اذا تم توقیفك من قبل آیسICE  او دوریات الحدود، لك الحق ان تعین محامي ، و لكن ال یتطلب من الحكومة ان

 السؤال على قائمة محامیون بدائل مجانیون او بتكلفة منخفضة كانكبإمتزودك بمحامي، 
  .لك اذا تم حجزك، لك الحق ان تتصل بمحامي او بعائلتك، و لك الحق ان یتم زیارتك من قِبل محامي في االعتقال

 الحق بوجود محامیك معك في أي مثول امام قاضي ھجرة.
 
 
 

 مصادر إضافیة
 
 
   

 
 احتجت الى معلومات إضافة، اتصل بتوابع اتحاد الحریات المدنیة األمریكي  اذاhttp://aclu.org/affiliates 

 
  ھذه قائمة معلومات اتصال بمؤسسات قانونیة التي تساعد المھاجرین-your-https://www.aclu.org/know

-contact-referral-enforcement-law-encountering-when-do-rights/what
-referral-enforcement-law-encountering-rights/when-your-information?redirect=know

information-contact 
 

 
 

 شارك ھذا السیناریو 
 
 
 
 
 

 لقد تم احتجازي قرب الحدود من قِبل دوریات الحدود
 
 
 

 كیف تخفف الخطر عن نفسك
 

 تعطي وثائق مزورة.. ال تكذب او الھجرة يابقى ھادئاً حین التفاعل مع موظف 

http://aclu.org/affiliates
https://www.aclu.org/know-your-rights/what-do-when-encountering-law-enforcement-referral-contact-information?redirect=know-your-rights/when-encountering-law-enforcement-referral-contact-information
https://www.aclu.org/know-your-rights/what-do-when-encountering-law-enforcement-referral-contact-information?redirect=know-your-rights/when-encountering-law-enforcement-referral-contact-information
https://www.aclu.org/know-your-rights/what-do-when-encountering-law-enforcement-referral-contact-information?redirect=know-your-rights/when-encountering-law-enforcement-referral-contact-information
https://www.aclu.org/know-your-rights/what-do-when-encountering-law-enforcement-referral-contact-information?redirect=know-your-rights/when-encountering-law-enforcement-referral-contact-information


  تفتیش الھجرة. نقطال تھرب من 
 
 
 

 حقوقك
 
 

  .ایضاً ان تقول للضابط انك ستجیب على أسئلة فقط بوجود محامي بغض النظر عن  بإمكانكلك حق التزاك الصمت
 جنسیتك او وضع الھجرة الخاص بك.

  لألشخاص الذین لدیھم اذن ال یتوجب علیك إجابة أسئلة حول وضع الھجرة الخاص بك. ھناك استثناء محدود
لوجودھم في الوالیات المتحدة لسبب محدد ولوقت محدد ( تأشیرة غیر مھاجر على سبیل المثال). على ھؤالء 

 . سؤالھماألشخاص إعطاء معلومات عن وضع الھجرة الخاص بھم اذا تم 
 لقانونعام، ال یمكن لضباط دوریة الحدود ایقافك ال اذا لدیھم اشتباه منطقي بانك قد ارتكبت او ترتكب مخالفة  بشكل 

 الھجرة او قانون فیدرالي.
  ضابط الھجرة ان یعتقلك بدون "سبب محتمل". ھذا یعني انھ یجب ان یكون لدى الضابط الحقائق حولك لیس بإمكان

 . يالفیدرال القانونارتكبت او ترتكب مخالفة قانون الھجرة او  التي تجعل من المحتمل انك قد
  و سؤالك أسئلة، و لكن یجب ان تكون اسئلتھم قصیرة  إلیقافكاشتباه  أليفي نقاط تفتیش الھجرة ، ال یحتاج الضباط

 وضع الھجرة. بإمكانھم ایضاً ان یتفحصوا سیارتك بصریاً. بأثباتومتعلقة 
 
 

 ماذا تتوقع 
 

  المسرعة  لإلزالةبدون فحص من قِبل مسؤولي الھجرة قد یكونوا عرضة الذین دخلوا الوالیات المتحدة األشخاص
 المتحدة بناًد فئة معینة. اذا تم القول لك بانك تخضع الى إزالة مسرعة، اسأل عن السبب المذكور. تالوالیامن 

 بمخاوفك مباشرة. الضابطان تُعلم ایضاً، اذا كنت تخاف من االضطھاد اذا عدت الى بلدك األصلي، علیك 
  لتبریر فعل ال تحتاج الى مذكرة قضائیة او حتى اشتباه بعمل شيء خاطئ  الفیدرالیةفي نقاط عبور الحدود، السلطات

 ما وصفتھ المحاكم "تفتیش روتیني" مثل تفتیش الحقائب او السیارة.
  على  بال یتوجالھجرة الخاص بك.  ععلى وضاذا سألك الضابط عن اوراقك، ما تحتاج ان تعطي یختلف بناًء

المواطنین األمریكیین حمل اثبات جنسیة اذا كانوا موجودین في الوالیات المتحدة. اذا لدیك وثائق ھجرة صالحة و 
سنة من العمر یتطلب منك القانون ان تحمل ھذه الوثائق معك. تم سؤالك من قِبل ضابط ھجرة ان  ۱۸انت اكبر من 
ان ترفض طلب الضابط، و لكن الضابط قد یسالك  بإمكانك. اذا انت مھاجر بدون وثائق، للضابطتریھم، اریھم 

 عندئذ أسئلة اكثر.
 
 

 مصادر إضافیة
 

  اذا احتجت الى معلومات إضافة، اتصل بتوابع اتحاد الحریات المدنیة األمریكيteshttp://aclu.org/affilia 
 

  مركز قانون الھجرة الوطني: اعرف حقوقك-involved/community-https://www.nilc.org/get31T

rights-your-resources/know-education/31T 
 

 ت الھجرة الجماعیة على موقع العمل أدوات للمؤسسات المستجیبة الى غارا-https://www.nilc.org/wp
05.pdf-2019-web-Toolkit-content/uploads/2019/05/Raids 

 
  مركز الموارد القانوني للمھاجرcards-https://www.ilrc.org/red 
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  جمعیة محامیي الھجرة األمریكیین-your-media/tools/psas/know-https://www.aila.org/advo

visits-ice-if-shandout-rights 
 

 
 

 شارك ھذا السیناریو
 
 
 
 
 
 

، او دوریات حرس الحدود خالل ICEلقد تم ایقافي من قِبل الشرطة، آیس 
 العبور
 
 
 

 كیف تخفف الخطر عن نفسك
 
 

  حیث یكون بإمكانھم ان ابقى ھادئاً، ال تركض، ال تجادل، وال تعرقل الضابط او الموظف. ابقي یدیك مرتفعتین
 یروھم.

 كنت موجوداً في سیارة، توقف على جانب الطریق في مكان امن بأسرع وقت ممكن، اطفئ المحرك، اشعل  اذا
یتم طلبھم،  اظھر رخصة القیادة، تسجیل  دالقیادة. عنالضوء الداخلي، افتح الشباك قلیالً، ضع یدیك على عجلة 

 السیارة، و اثبات التامین للشرطة.
  وظف الھجرة اوراقك، علیك ان تریھم اذا كانوا موجودین معك. اذا كنت اكبر و طلب ماذا لم تكن مواطن امریكي

سنة من العمر احمل وثائق الھجرة الخاصة بك طوال الوقت. اذا لم یكن لدیك أوراق ھجرة  قل بانك ترید  ۱۸من 
 التزام الصمت. 

 
 

 حقوقك
 
 

 في السیارة:
 السؤال اذا كنت حراً للمغادرة. اذا  باستطاعتكانت كنت المسافر  السائقون و المسافرون لھم حق التزام الصمت. اذا

 أجاب الضابط بنعم، حینھا ارحل بھدوء.
  ان ترفض السماح بالتفتیش. و لكن بشكل  بإمكانكاذا طلب منك ضابط او موظف الھجرة ان ینظر داخل سیارتك

 بدون اذنك.مكان تفتیش سیارتك عام اذا كان لدى الشرطة ایماناً بان سیارتك تحتوي ادلة جریمة، باإل
 "حول الداخل األمریكي و یقموا بإیقاف سائقین. على  باإلضافة للشرطة، دوریات الحدود تقوم "بدوریات متنقلة

دوریات الحدود ان یكون لدیھم اشتباه منطقي بان السائق او المسافرین في السیارة قد ارتبوا مخالفة ھجرة او جریمة 
 فیدرالیة.

https://www.aila.org/advo-media/tools/psas/know-your-rights-handouts-if-ice-visits
https://www.aila.org/advo-media/tools/psas/know-your-rights-handouts-if-ice-visits


 ان تسأل الضابط حول أساس السبب المحتمل، و علیھم  بإمكانكاو إیقاف طویل یتطلب سبب محتمل.  أي اعتقال
لیھم حق التزام الصمت وان ال یجیبوا أسئلة حول وضع اخبارك. في ھذه الحالة، كل من السائق و المسافرون 

 الھجرة الخاص بھم.
 

 في الطیارة:
 

 ا ھو او ھي یؤمن منطقیاً بان المسافر یشكل خطراً لسالمة الرحلة.  بإمكان الطیار ان یرفض بان یطیر بمسافر اذ
الى الطائرة بسبب انحیاز مبني على دینك،  دبالصعوان یسالك او ان یرفض السماح لك  بإمكانھولكن الطیار لیس 

 عرقك، اصلك القومي، جنسك، اصلك العرقي، او ایمانك السیاسي.
 علیك ان تراجع دلیلنا عن قائمة عدم الطیران ھنا  خاطئةیران بصورة اذا انت تؤمن بانك على قائمة عدم الط

list-fly-no-youre-think-you-if-do-rights/what-your-https://www.aclu.org/know31T/31T 
 
 

 :القطاراتفي الباصات و 
 

میل الحدودیة اما في المحطة او  ۱۰۰بإمكان ضباط دوریات الحدود الصعود على متن الباصات و القطارات في منطقة ال 
لباص. عادة أكثر من ضابط واحد یصعد الى الباص، ویسألوا المسافرین حول وضع الھجرة لخاص بھم، او خالل رحلة ا

ة او كال االمرین.یسالوا المسافرین ان یروھم وثائق الھجر  
  ھذه األسئلة علیھا ان تكون قصیرة و متعلقة عن وضع وجود الشخص القانوني في الوالیات المتحدة ، ال یتوجب

 علیك اإلجابة و بإمكانك ان تقول ببساطة انك ال ترغب باإلجابة، و كما ھو الوضع دائماً لك الحق بالتزام الصمت.
 
 

 ھاكھا انتكنت تؤمن بان حقوقك قد تم  ماذا تفعل اذا
 

  اكتب كل ما تذكره، ھذا یتضمن ارقام إشارات الضباط، ارقام سیارات الدوریات،  مع أي وكالة یعمل الضباط، و
 تفاصیل أخرى. احصل على معلومات االتصال بالشھود.

 .اذا أُذیت، اسعى مباشرة للحصول على انتباه طبي، و خذ صور عن اصابتك 
 ان تقدم  بإمكانكوى كتابیة مع قسم الشؤون الداخلیة للوكالة او مع مجلس الشكوى المدني. في معظم الحاالت قدم شك

 شكوى مجھولة اذا ترید.
 

 مصادر إضافیة
 

  اذا احتجت الى معلومات إضافة، اتصل بتوابع اتحاد الحریات المدنیة األمریكيaclu.org/affiliates//http: 
 

  مركز قانون الھجرة الوطني: اعرف حقوقك-involved/community-https://www.nilc.org/get31T

rights-your-resources/know-education/31T 
 

  أدوات للمؤسسات المستجیبة الى غارات الھجرة الجماعیة على موقع العمل-https://www.nilc.org/wp
05.pdf-2019-web-Toolkit-content/uploads/2019/05/Raids 

 
 نوني للمھاجر مركز الموارد القاcards-https://www.ilrc.org/red 

 
  جمعیة محامیي الھجرة األمریكیین-your-ols/psas/knowmedia/to-https://www.aila.org/advo

visits-ice-if-handouts-rights 
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 لقد تم احتجازي بینما كانت قضیتي جاریة
 
 

 حقوقك
 
   سراحھم بسند كفالة او بشروط  إلطالقجاریة، یكونوا مؤھلون  قضایاھممعظم األشخاص الذین یتم اعتقالھم بینما

 ابالغ أخرى.
   تم اعتقالك، و لك الحق بزیارة محامي لك في االعتقال. لك الحق ان تتصل بمحامي او بعائلتك اذا 

 
 .لك الحق بوجود محامیك معك في أي مثول امام قاضي ھجرة 

 
 
 
 

 تفعل اذا تم اعتقالك اماذ
 
 
  لجلسة سماع كفالة امام قاضي ھجرة. في عدة  اسأللمخالفة ھجرة، اذا تم رفض اطالق سراحك بعدما تم اعتقالك

 حاالت، بإمكان قاضي الھجرة اطالق سراحك، او تخفیف كفالتك.
 
 

 مصادر إضافیة
 
 

  اذا احتجت الى معلومات إضافة، اتصل بتوابع اتحاد الحریات المدنیة األمریكيhttp://aclu.org/affiliates 
 

  مركز قانون الھجرة الوطني: اعرف حقوقك-involved/community-https://www.nilc.org/get31T

rights-your-resources/know-education/31T 
 

  أدوات للمؤسسات المستجیبة الى غارات الھجرة الجماعیة على موقع العمل-https://www.nilc.org/wp
05.pdf-2019-web-Toolkit-content/uploads/2019/05/Raids 

 
 نوني للمھاجر مركز الموارد القاcards-https://www.ilrc.org/red 

 
  جمعیة محامیي الھجرة األمریكیین-your-ols/psas/knowmedia/to-https://www.aila.org/advo

visits-ice-if-handouts-rights 
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 ترحیل بأمرلقد تم اعتقالي و احتاج الطعن 
 
 

 " امر ترحیل موفق  لك الحق بجلسة قانونیة لتحدي امر الترحیل، اال اذا اسقطت حقك بجلسة، وقعت ما یسمى ب
 علیھ"، او ان تأخذ " رحیل طوعي."

 ، السؤال على قائمة محامیون  بإمكانكو لكن ال یتطلب من الحكومة ان تزودك بمحامي،  لك الحق ان تعین محامي
 محامي. إلیجادبدائل مجانیون او بتكلفة منخفضة. اذا لم یكن لدیك محامي اسأل المحكة ان تعطیك الوقت 

 
 

 ماذا تفعل اذا تم اعتقالك
 

  ان ترى محامي ھجرة، علیك التكلم مع محامي مباشرة.  في بعض الحاالت التي قد ال  بإمكانكاذا قیل لك بانھ لیس
یكون للشخص حق رؤیة محامي ھجرة. و لكن حتى اذا قیل لك بان ھذه ھي حالتك، علیك السؤال بان تتحدث الى 

 طبق علیك.االستثناءات التي قد تمحامي مباشرة الن ضباط الھجرة لن یعلموا دائماً او یقولوا لك حول 
  اذا عدت الى بلدك االم، قل لضابط و اتصل بمحامیك مباشرة. لك حقوق إضافیة اذا  داالضطھااذا كنت تخاف من

 لدیك ھذا الخوف.
 
 

 مصادر إضافیة
 
 

 احتجت الى معلومات إضافة، اتصل بتوابع اتحاد الحریات المدنیة األمریكي  إذاhttp://aclu.org/affiliates 
 

  مركز قانون الھجرة الوطني: اعرف حقوقك-involved/community-https://www.nilc.org/get31T

rights-your-resources/know-education/31T 
 

  أدوات للمؤسسات المستجیبة الى غارات الھجرة الجماعیة على موقع العمل-https://www.nilc.org/wp
05.pdf-2019-web-Toolkit-content/uploads/2019/05/Raids 

 
 نوني للمھاجر مركز الموارد القاcards-https://www.ilrc.org/red 

 
  جمعیة محامیي الھجرة األمریكیین-your-media/tools/psas/know-https://www.aila.org/advo

visits-ice-if-handouts-rights 
 

  

http://aclu.org/affiliates
https://www.nilc.org/get-involved/community-education-resources/know-your-rights/
https://www.nilc.org/get-involved/community-education-resources/know-your-rights/
https://www.nilc.org/get-involved/community-education-resources/know-your-rights/
https://www.nilc.org/get-involved/community-education-resources/know-your-rights/
https://www.nilc.org/wp-content/uploads/2019/05/Raids-Toolkit-web-2019-05.pdf
https://www.nilc.org/wp-content/uploads/2019/05/Raids-Toolkit-web-2019-05.pdf
https://www.ilrc.org/red-cards
https://www.aila.org/advo-media/tools/psas/know-your-rights-handouts-if-ice-visits
https://www.aila.org/advo-media/tools/psas/know-your-rights-handouts-if-ice-visits

