
  الھجرة لمحاميِّ األمریكیة  الجمعیة الھجرة األمریكیة لمحاميِّ لجمعیة ل محفوظة 2017لعام  ©حقوق الطبع والنشر
#تساند المھاجرین  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o  ترفض إظھار وثائق الھویة التي توضح البلد التي ن أیحق لك 
 أتیت منھا.

o وال تكذب. ال ُتظھر أي وثائق مزورة 

أو اقتیادك إلى  إذا تم احتجازك أنك تمتلك الحق في التحدث إلى محام. •
 الفور. حتجاز، یحق لك أن تتصل بمحام علىمكان ا

o  وحتى إذا لم یكن لدیك محام، یمكنك أن تخبر ضباط الھجرة أنك 
 ترغب في التحدث إلى محام.

o  إذا كان لدیك وثیقة و. إلیھإذا كان لدیك محام، یحق لك أن تتحدث 
28-Form G.مذكور بھا أن لدیك محام، أعطھا ألحد الضباط ، 

o الھجرة قائمة  ضباط أحد في حال لم یكن لدیك محام، اطلب من 
 بأسماء المحامین المتطوعین.

o  ًتتمكن  ا الحق في االتصال بالقنصلیة التي تتبعھا. فقدلدیك أیض 
 القنصلیة من مساعدتك في إیجاد محام.

o  ترفض التوقیع على أي/ كل األوراق حتى تتاح لك ن أتستطیع 
 محام. إلىفرصة التحدث 

o  محام، تأكد  إلىإذا اخترت أن توقع على شيء ما بدون التحدث 
 .علیھا ا قبل أن توقعمن أنك تفھم مقاصد الوثیقة ومعناھا تمامً 

یتمتع جمیع األشخاص الذین یعیشون في الوالیات المتحدة، بما في ذلك 
  فإذاالدستور األمریكي. محددة في المھاجرین غیر الشرعیین، بحقوق 

 الھجرة  دائرة ضباطرق كنت من المھاجرین غیر الشرعیین وسمعت طَ 
 كیة) على باب منزلك، یتطبیق قوانین الھجرة والجمارك األمر دائرة(

 تعلم أنك تتمتع بالحقوق التالیة: یجب أن

ا إلى أن تفتح الباب أنت لست مضطرً  .الباب ا أن تفتحأنك لست مضطرً  •
أو تسمح للضباط بالدخول إلى منزلك إال إذا كان معھم إذن تفتیش 

 قانوني ممھور بتوقیع القاضي.

o تطبیق قوانین الھجرة والجمارك  دائرةالصادر عن  ترحیلأمر ال
وثیقة مختلفة عن إذن التفتیش. وإذا كان ھو الوثیقة الوحیدة ھو  ریكیةاألم

ا الدخول إلى منزلك إال إذا التي بحوزتھم، فإنھم ال یستطیعون قانونً 
 لھم بالدخول. على السماحا وافقت أنت شفھیً 

o  قاضي، اطلب منھم الإذا قال الضباط أن معھم أمر لتفتیش ممھور بتوقیع
 ا أمام نافذة لكي تتمكن من رؤیتھ.فتوحً دفعھ من أسفل الباب أو رفعھ م

o  إذا لم یكن وإذا كان اإلذن ال یحتوي على اسمك وعنوانك الصحیحین
 ا لفتح الباب أو السماح فإنك لست مضطرً  يقاضالا بتوقیع ممھورً 

 لھم بالدخول.

o  إذا قررت في أي وقت التحدث مع الضباط، فإنك ال تحتاج إلى فتح 
 التحدث إلیھم من خالل الباب أو یمكنك  الباب للقیام بذلك. یمكنك

 الخروج إلى خارج المنزل وإغالق الباب.

ا أن تتحدث مع أنت لست مضطرً  ا.أنك تمتلك الحق في البقاء صامتً  •
 ضباط الھجرة أو أن تجیب على أسئلتھم.

o  ،إذا ُوجھ إلیك سؤال مفاده أین ولدت أو كیف دخلت إلى الوالیات المتحدة
 ا.صامتً  البقاءأو تقدیم إجابة  االمتناع عنیحق لك 

o  ًعالٍ  ذلك بصوتٍ  لقُ ا، إذا اخترت أن تبقى صامت. 

o  للضابط وھذا سیوضح أنك  حقوقك بطاقة اعرفیمكنك أن ُتظھر 
 محام. إلىا وأنك ترغب في التحدث ستبقى صامتً 

 
  محتویات ھذه الوثیقة ال تشكل مشورة قانونیة.    

 
 

 :عرف حقوقكا
 تطبیق قوانین الھجرة  دائرةفي حالة زیارة 

 لمنزلك األمریكیةوالجمارك 

 web.com-info@fis: Contact Information. web.com-www.fis, International Services, Inc. (FIS) Translation provided by Foundation for 

إذا كنت ترغب في الحصول على مزید من المعلومات حول 
حقوقك أو لمعرفة ما إذا كنت مؤھالً للحصول على میزات 

 الھجرة أو اإلغاثة، تحدث إلى أحد محامینا المشھورین. 
 للتواصل مع محام   www.ailalawyer.orgادخل على 

 في منطقتك.

 ة ــالجمعی
 األمریكیة 
 لمحاميِّ 

 رةــالھج
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