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اﻋﺮف ﺣﻘﻮﻗﻚ:
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ زﯾﺎرة داﺋﺮة ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﮭﺠﺮة
واﻟﺠﻤﺎرك اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻟﻤﻨﺰﻟﻚ
 oﯾﺣق ﻟك أن ﺗرﻓض إظﮭﺎر وﺛﺎﺋق اﻟﮭوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺿﺢ اﻟﺑﻠد اﻟﺗﻲ
أﺗﯾت ﻣﻧﮭﺎ.

ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك
اﻟﻣﮭﺎﺟرﯾن ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﯾن ،ﺑﺣﻘوق ﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور اﻷﻣرﯾﻛﻲ .ﻓﺈذا
ﻛﻧت ﻣن اﻟﻣﮭﺎﺟرﯾن ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﯾن وﺳﻣﻌت َطرق ﺿﺑﺎط داﺋرة اﻟﮭﺟرة
)داﺋرة ﺗطﺑﯾق ﻗواﻧﯾن اﻟﮭﺟرة واﻟﺟﻣﺎرك اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ( ﻋﻠﻰ ﺑﺎب ﻣﻧزﻟك،
ﯾﺟب أن ﺗﻌﻠم أﻧك ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:

 oﻻ ُﺗظﮭر أي وﺛﺎﺋق ﻣزورة وﻻ ﺗﻛذب.
• أﻧك ﺗﻣﺗﻠك اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﺣدث إﻟﻰ ﻣﺣﺎم .إذا ﺗم اﺣﺗﺟﺎزك أو اﻗﺗﯾﺎدك إﻟﻰ
ﻣﻛﺎن اﺣﺗﺟﺎز ،ﯾﺣق ﻟك أن ﺗﺗﺻل ﺑﻣﺣﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻔور.

• أﻧك ﻟﺳت ﻣﺿطرً ا أن ﺗﻔﺗﺢ اﻟﺑﺎب .أﻧت ﻟﺳت ﻣﺿطرً ا إﻟﻰ أن ﺗﻔﺗﺢ اﻟﺑﺎب
أو ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﺿﺑﺎط ﺑﺎﻟدﺧول إﻟﻰ ﻣﻧزﻟك إﻻ إذا ﻛﺎن ﻣﻌﮭم إذن ﺗﻔﺗﯾش
ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﻣﮭور ﺑﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ.

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

 oأﻣر اﻟﺗرﺣﯾل اﻟﺻﺎدر ﻋن داﺋرة ﺗطﺑﯾق ﻗواﻧﯾن اﻟﮭﺟرة واﻟﺟﻣﺎرك
اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ھو وﺛﯾﻘﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن إذن اﻟﺗﻔﺗﯾش .وإذا ﻛﺎن ھو اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟوﺣﯾدة
اﻟﺗﻲ ﺑﺣوزﺗﮭم ،ﻓﺈﻧﮭم ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻌون ﻗﺎﻧو ًﻧﺎ اﻟدﺧول إﻟﻰ ﻣﻧزﻟك إﻻ إذا
واﻓﻘت أﻧت ﺷﻔﮭ ًﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻣﺎح ﻟﮭم ﺑﺎﻟدﺧول.
 oإذا ﻗﺎل اﻟﺿﺑﺎط أن ﻣﻌﮭم أﻣر ﻟﺗﻔﺗﯾش ﻣﻣﮭور ﺑﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ ،اطﻠب ﻣﻧﮭم
دﻓﻌﮫ ﻣن أﺳﻔل اﻟﺑﺎب أو رﻓﻌﮫ ﻣﻔﺗوﺣً ﺎ أﻣﺎم ﻧﺎﻓذة ﻟﻛﻲ ﺗﺗﻣﻛن ﻣن رؤﯾﺗﮫ.

 oإذا ﻛﺎن ﻟدﯾك ﻣﺣﺎم ،ﯾﺣق ﻟك أن ﺗﺗﺣدث إﻟﯾﮫ .وإذا ﻛﺎن ﻟدﯾك وﺛﯾﻘﺔ
 ،Form G-28ﻣذﻛور ﺑﮭﺎ أن ﻟدﯾك ﻣﺣﺎم ،أﻋطﮭﺎ ﻷﺣد اﻟﺿﺑﺎط.
 oﻓﻲ ﺣﺎل ﻟم ﯾﻛن ﻟدﯾك ﻣﺣﺎم ،اطﻠب ﻣن أﺣد ﺿﺑﺎط اﻟﮭﺟرة ﻗﺎﺋﻣﺔ
ﺑﺄﺳﻣﺎء اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن اﻟﻣﺗطوﻋﯾن.
 oﻟدﯾك أﯾ ً
ﺿﺎ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻘﻧﺻﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻌﮭﺎ .ﻓﻘد ﺗﺗﻣﻛن
اﻟﻘﻧﺻﻠﯾﺔ ﻣن ﻣﺳﺎﻋدﺗك ﻓﻲ إﯾﺟﺎد ﻣﺣﺎم.

 oإذا ﻛﺎن اﻹذن ﻻ ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﺳﻣك وﻋﻧواﻧك اﻟﺻﺣﯾﺣﯾن وإذا ﻟم ﯾﻛن
ﻣﻣﮭورً ا ﺑﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﺈﻧك ﻟﺳت ﻣﺿط ًرا ﻟﻔﺗﺢ اﻟﺑﺎب أو اﻟﺳﻣﺎح
ﻟﮭم ﺑﺎﻟدﺧول.

 oﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗرﻓض اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﻰ أي /ﻛل اﻷوراق ﺣﺗﻰ ﺗﺗﺎح ﻟك
ﻓرﺻﺔ اﻟﺗﺣدث إﻟﻰ ﻣﺣﺎم.
 oإذا اﺧﺗرت أن ﺗوﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻣﺎ ﺑدون اﻟﺗﺣدث إﻟﻰ ﻣﺣﺎم ،ﺗﺄﻛد
ﻣن أﻧك ﺗﻔﮭم ﻣﻘﺎﺻد اﻟوﺛﯾﻘﺔ وﻣﻌﻧﺎھﺎ ﺗﻣﺎ ًﻣﺎ ﻗﺑل أن ﺗوﻗﻊ ﻋﻠﯾﮭﺎ.

 oإذا ﻗررت ﻓﻲ أي وﻗت اﻟﺗﺣدث ﻣﻊ اﻟﺿﺑﺎط ،ﻓﺈﻧك ﻻ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻓﺗﺢ
اﻟﺑﺎب ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑذﻟك .ﯾﻣﻛﻧك اﻟﺗﺣدث إﻟﯾﮭم ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﺎب أو ﯾﻣﻛﻧك
اﻟﺧروج إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﻣﻧزل وإﻏﻼق اﻟﺑﺎب.
• أﻧك ﺗﻣﺗﻠك اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺑﻘﺎء ﺻﺎﻣ ًﺗﺎ .أﻧت ﻟﺳت ﻣﺿطرً ا أن ﺗﺗﺣدث ﻣﻊ
ﺿﺑﺎط اﻟﮭﺟرة أو أن ﺗﺟﯾب ﻋﻠﻰ أﺳﺋﻠﺗﮭم.
 oإذا وُ ﺟﮫ إﻟﯾك ﺳؤال ﻣﻔﺎده أﯾن وﻟدت أو ﻛﯾف دﺧﻠت إﻟﻰ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة،
ﯾﺣق ﻟك اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻘدﯾم إﺟﺎﺑﺔ أو اﻟﺑﻘﺎء ﺻﺎﻣ ًﺗﺎ.
ﻋﺎل.
 oإذا اﺧﺗرت أن ﺗﺑﻘﻰ ﺻﺎﻣ ًﺗﺎ ،ﻗُل ذﻟك ﺑﺻو ٍ
ت ٍ
 oﯾﻣﻛﻧك أن ُﺗظﮭر ﺑطﺎﻗﺔ اﻋرف ﺣﻘوﻗك ﻟﻠﺿﺎﺑط وھذا ﺳﯾوﺿﺢ أﻧك
ﺳﺗﺑﻘﻰ ﺻﺎﻣ ًﺗﺎ وأﻧك ﺗرﻏب ﻓﻲ اﻟﺗﺣدث إﻟﻰ ﻣﺣﺎم.
ﻣﺣﺗوﯾﺎت ھذه اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﻻ ﺗﺷﻛل ﻣﺷورة ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ.

اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻟﻣﺣﺎﻣﻲﱢ اﻟﮭﺟرة
ﺗﺳﺎﻧد اﻟﻣﮭﺎﺟرﯾن#

إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل
ﺣﻘﻮﻗﻚ أو ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﻨﺖ ﻣﺆھﻼً ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﯿﺰات
اﻟﮭﺠﺮة أو اﻹﻏﺎﺛﺔ ،ﺗﺤﺪث إﻟﻰ أﺣﺪ ﻣﺤﺎﻣﯿﻨﺎ اﻟﻤﺸﮭﻮرﯾﻦ.
ادﺧﻞ ﻋﻠﻰ  www.ailalawyer.orgﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﺤﺎم
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻚ.
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