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o .ال ُتظھر أي وثائق مزورة وال تكذب 

أو اقتیادك  احتجازكإذا تم  الحق في التحدث إلى محام. تمتلك أنك •
 إلى مكان احتجاز، یحق لك أن تتصل بمحام على الفور.

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

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

 ألحد الضباط.

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

o  ًا الحق في االتصال بالقنصلیة التي تتبعھا. لدیك أیض 
 ساعدتك في إیجاد محام.فقد تتمكن القنصلیة من م

o  ترفض التوقیع على أي/ كل األوراق حتى تتاح ن أتستطیع 
 محام. إلىلك فرصة التحدث 

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

 .توقع علیھا

 یتمتع جمیع األشخاص الذین یعیشون في الوالیات المتحدة، بما في ذلك 
  فإذا. األمریكيبحقوق محددة في الدستور المھاجرین غیر الشرعیین، 

 ) األمریكیةوالجمارك  الھجرةتطبیق قوانین  دائرةحضر ضباط الھجرة (
 لك في مقر عملك، البد أن یكون بحوزتھم أمر تفتیش قانوني أو یحصلوا 

  امھاجرً  عامة. إذا كنتالعلى موافقة رب عملك للدخول إلى المناطق غیر 
 غیر شرعي وحضر ضباط الھجرة إلى مقر عملك، كن على علم بما یلي:

ا وتشعر بالرغبة في إذا كنت خائفً تھرب.  والال تصاب بالذعر  •
 ا إلى باب الخروج.االنصراف، یمكنك أن تتحرك بھدوء متجھً 

o ا في االنصراف. حق لك أن تسأل عما إذا كنت حرً في حالة إیقافك، ی 
 إذا كان رد الضابط ھو ال، ال تحاول الخروج من المبنى.

o  ُأنك ترغب في برحت علیك أسئلة، یحق لك أن تخبرھم إذا ط 
 ا.البقاء صامتً 

 إلىا أن تتحدث أنت لست مضطرً  ا.أنك تمتلك الحق في البقاء صامتً  •
 أسئلة. سلطات الھجرة أو أن تجیب على أي

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

o  ًعالٍ  ذلك بصوتٍ  قُلا، إذا اخترت أن تبقى صامت. 

o ا لوضع الھجرة، فإنك لست لبوا منك أن تقف مع مجموعة وفقً إذا ط 
التحرك، أو یمكنك أن تتحرك إلى منطقة غیر مخصصة  ضطًرا إلىم

 لمجموعة محددة.

o  لضابط وھذا سیوضح أنك  اعرف حقوقكبطاقة یمكنك أن ُتظھر 
 محام. إلىستبقى صامتا وأنك ترغب في التحدث 

o التي البلد توضح التي الھویة وثائق إظھار ترفض أن لك یحق  
 .منھا أتیت

 
 

 
 

  محتویات ھذه الوثیقة ال تشكل مشورة قانونیة.     

 
 
 

 تطبیق دائرةإذا حضرت : اعرف حقوقك
 إلى  األمریكیةقوانین الھجرة والجمارك  

 )الموظف(مقر عملك 
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 ة ــالجمعی
 األمریكیة 
 لمحاميِّ 

 رةــالھج

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.

https://www.uscis.gov/g-28
https://www.nilc.org/issues/immigration-enforcement/everyone-has-certain-basic-rights/
mailto:info@fis-web.com
http://www.fis-web.com/
http://www.ailalawyer.org/

