ابحث عن محام ذو خبرة!
اجتنب عمليات الغش والخداع!









إذا ما كنت تحتاج للمشورة القانونية حول أمور
الهجرة ،تأكد من أن الشخص الذي يساعدك هو
شخص مخول بتقديم المشورة القانونية
فقط المحامي أو الممثل المعتمد الذي يعمل في منظمة
معترف بها من قبل هيئة التماسات الهجرة هو من
يمكنه أن يقدم لك المشورة القانونية
"الكاتب العدل" أو "الموثق" ليس مخوالً بتقديم
المشورة القانونية إليك
إذا ما كان لديك سوابق جنائية ،تأكد من أن محاميك
يمتلك خبرة ومعرفة متخصصة في عواقب وتأثيرات
الجرائم على حالة الهجرة
هناك الكثير من المعلومات الخاطئة في المجتمع .فال
تعتمد على الشائعات أو الوعود الكاذبة.

كيف يمكنني االستعداد أنا وأسرتي تحسبا ً للقبض على أحدنا
بمعرفة دائرة الهجرة والجمارك ()ICE؟


تأكد من تحديث جميع البيانات وجهات االتصال في مدرسة (مدارس)
أطفالك وعند مكتب الطبيب ،بما فيها بيانات األشخاصدائرة
المسموح لهم
باصطحاب أطفالك وغير المسموح لهم بذلك
 oتأكد من معرفة أطفالك لألشخاص المسموح لهم باصطحابهم من
المدرسة واألشخاص غير المسموح لهم بذلك ،وبمن سيقوم
برعايتهم
 oإذا ما كنت أصدرت أمر بعدم االقتراب ضد أي شخص ،فتأكد من
تسليم نسخة من هذا األمر للمدرسة
 oأكتب التعليمات الواجب تنفيذها إذا ما كان طفلك يعاني من أي
حالة مرضية و/أو يتعاطى أية أدوية وأعط نسخة منها لمدرسة
طفلك وللشخص البالغ الذي كلفته باالعتناء به

استشارات قانونية مجانية في مجال الهجرة
يقدمها محامون
في ما يختص بقضايا اللجوء أو للسؤال عن محت َجز ،اتصل
هاتفيا ً بمشروع "بير" على هاتف617-742-9296 :
ولألسئلة األخرى:



مكتب عمدة بوسطن 1 ،سيتي هال بالزا ،من  12:00م
إلى  2:00م في يوم األربعاء األول والثالث من كل
شهر)617(635-2980 ،



مركز الهجرة االيرلندي الدولي ،اتصل برقم:
 )617(542-7654لترى ما إذا كان هناك مؤتمرا ً
أو دورة تدريبية تعقد في مكان قريب منك



عرف حقوقك!
إذا ما أوقفتك دائرة الهجرة أو الشرطة:





قم بتسليم هذه البطاقة للضابط ،والتزم الصمت.
توضح هذه البطاقة أنك تمارس حقك في رفض اإلجابة عن أي سؤال
إلى أن تتحدث مع محام.

إلى ضابط الهجرة أو أي ضابط آخر:
إنني اآلن أختار ممارسة حقوقي القانونية



شكراً.

سألتزم الصمت ،وسأرفض اإلجابة عن أي من أسئلتك.
إذا ما تم استجوابي ،فإن لي الحق في التواصل فورا ً مع محام.
أرفض التوقيع على أي شيء بدون استشارة محام.

التق بمحاميك الختيار شخص ممن تثق بهم وتوثيق هذا االختيار بإصدار
توكيل له باتخاذ القرارات المالية والقانونية والقرارات الخاصة برعاية
األطفال في حالة غيابك
تأكد من حمل جميع أطفالك لجوازات السفر
 oيمكنك الحصول عليها من مكتب الخدمات القنصلية
تحدث مع أحد األصدقاء أو أحد أفراد العائلة من أصحاب األوضاع
القانونية في الواليات المتحدة عن كيفية الحصول على أموال للدفع مقابل
سند الهجرة
 oهذا السند يعنى أن قاضيا ً سيقوم بتحديد مبلغ من المال تدفعه
إلطالق سراحك إلى أن تمثل أمام المحكمة
 oادخر أمواالً تحسبا ً إلمكانية حصولك على هذا السند .وعادة ما
يتكلف هذا السند بين  7000و  15000دوالر
قد يُسمح لك بمكالمة هاتفية واحدة خالل فترة حجزك – ولكن عليك حفظ
جميع أرقام الهاتف الهامة غيباً.
 oعند إجرائك لمكالمتك الهاتفية ،تأكد من إخبار الشخص الذي
تتحدث معه هاتفيا ً بالتالي:
 اسم السجن الذي يتم احتجازك فيه
 رقم هويتك
 رقم تسجيل األجانب الخاص بك
 تاريخ ميالدك
 oاطلب منهم االتصال بمحاميك.
 oيمكن ألفراد األسرة استخدام محدد موقع المحتجزين الخاص
بدائرة الهجرة :
https://locator.ice.gov/odls/homePage.do

 98شارع نورث واشنطن،
جناح  ،106بوسطن
ماساتشوستس 02114
هاتف)617( 742-9296 :
فاكس)617( 742-9385 :

اعرف حقوقك
حقوقك – في منزلك

لديك الحق في التحدث مع محام قبل
اإلجابة عن أي سؤال .ويجوز لك أن
تقول" :سألتزم الصمت إلى أن أتحدث
مع محام".

كيف تكون مستعدا ً إذا ما تم القبض عليك من دائرة
الهجرة


أنت تمتلك الحق في عدم إعطاء أي معلومات إلى عمالء
إدارة الهجرة والجمارك ،وخصوصا ً البلد التي قدمت منها



إذا ما كان هناك أي أفراد من عائلتك غير موثقين ،انصحهم
بعدم زيارتك



اتصل بمحام مختص بالهجرة وإذا ما كان لديك أي سوابق
جنائية تأكد من التحدث مع محام من ذوي الخبرة في األمور
الجنائية

إذا ما كان لديك موعدا ً في محكمة الهجرة :فعليك الذهاب
للمحكمة


إذا لم تذهب لجلسة االستماع ،فستأمر المحكمة بترحيلك
وستصدر مذكرة بالقبض عليك .ولن يكون من حقك
الحصول على سند الهجرة.



أمر الترحيل سيبقى دائما ً متصالً بك ،حتى لو كانت المحكمة
قد أصدرته منذ أكثر من  10سنوات.



إذا لم يصحبك محام في أول جلسة استماع بالمحكمة ،فيمكنك
أن تطلب مرة أخرى أن تبحث عن محام.

لديك الحق في القيام بالتالي:
 عدم فتح الباب
 التزام الصمت وعدم اإلجابة عن أي أسئلة
 تمرير بطاقة "اعرف حقوقك" من أسفل الباب
 طلب رؤية مذكرة إذن المحكمة عن طريق تمريرها من أسفل الباب أو
إظهارها من خالل النافذة
 التأكد من أن المذكرة تحمل توقيع قاضي
 يمكنك رفض دخول مسئول الهجرة إلى منزلك بدون مذكرة تحمل توقيع
قاضي
 االتصال بصديق أو فرد من أفراد العائلة من المواطنين األمريكيين
إلخباره بما يحدث
 االتصال بأحد المحامين من ذوي الخبرة في مجال الهجرة
توقف وفكر مرتين عندما يأتي أحدهم إلى بابك
ال يجب عليك فتح بابك ألي شخص في الظروف
الطبيعية .وال يمكن لدائرة الهجرة أو الشرطة الدخول
إلى منزلك بدون مذكرة تحمل توقيع أحد القضاة.

حقوقك – خارج منزلك
توقف وفكر مرتين عندما يأتي أحدهم إلى بابك

في السيارة ،وفي الشارع ،وفي األماكن العامة ،وفي مقر العمل ،لديك الحق في القيام
ال يجب عليك فتح بابك ألي شخص في الظروف
بالتالي:





الطبيعية .وال يمكن لدائرة الهجرة أو الشرطة الدخول

اإلجابة عن أي سؤال
تحمل حقك
مذكرةأنه من
بدونيعني
منزلكوهذا
الصمت.
عدم القضاة.
توقيع أحد
التزام إلى
 oال تكذب .التزامك الصمت أفضل من الكذب
أن تسأل إذا ما كنت قيد االعتقال أم أنه مسموح لك باالنصراف .فإذا كان
مسموحا ً لك باالنصراف ،فاطلب االنصراف.
حضور محامي .اطلب االتصال بمحاميك.
يمكنك رفض تزويدهم ببصمات أصابعك

 في محكمة الهجرة لديك الحق في أن يمثلك محام ولكن يجب حافظ على هدوئك .ال تجر أو تقاوم القبض عليك .وأبق يديك في مجال رؤية الضابط.
عليك أن تحصل على محاميك بنفسك ،وعادة ما يكون المحام
إن التزامك للصمت ال يعني أنه لن يتم القبض عليك ،ولكنه حقك أال تعطي لدائرة الهجرة
غير مجاني .اسأل عن قائمة الخدمات القانونية لتحصل على
والجمارك أي معلومات يمكنهم استخدامها ضدك
قائمة بالمحامين الذين يعملون بالمجان أو بأتعاب منخفضة.
 تحتاج دائرة الهجرة والجمارك لمعلومات عن موطنك لعرضك على محكمةالهجرة
 يعد جواز سفرك دليالً كافيا ً لدائرة الجنسية والجمارك إلثبات هويتك وبلدك .إذالم يكن لديك إثبات لحالة هجرتك ،فعليك أن تفكر في االحتفاظ بأي وثائق هوية
أجنبية بما فيها جواز السفر ،ورخصة القيادة ،وبطاقة تعريف الهوية الوطنية،
وما إلى ذلك
إذا كنت تمارس حقوقك وتم انتهاكها ،فقد يمكنك استخدام ذلك لصالحك في وقت
الحق إذا تم القبض عليك.

