
 الهجرة: إعرف حقوقك!

إعرف حقوقك" دليل للمهاجرين في مدينة نيويورك كن مستعدا! أ "  

إعرف حقوقك -أ  

 لديك الحق في:

 تصمت؛•  
 لمترجم؛•  
 لمحام؛•  

 إلجراء مكالمة هاتفية؛•   

 أو كيف دخلت الواليات المتحدة؛ تكهجرحالة سئلة حول مكان ميالدك، األعدم اإلجابة على •  

 ؛ها او تفهميهاالتوقيع على وثائق أنت ال تفهم عدم•  

 ؛الذهاب، يمكنك  ال كان تم احتجازك. إذا كانت االجابةما إذا أسأل •  

 كب ةصاخلا تادنتسملا نع هفرعت نأ بجي ام:

 ةروزم ةرجه قئاثو وأ ةيوه يأ كدي يف لمحت ال  •   

     يلصألا كدلب نع قئاثو يأ لمحت ال• 

 فقط إذا:إلى منزلك، بامكانهم دخول المنزل  )ICE( الهجرة والجماركإذا جاء ضباط 

 أو شخص ما في المنزل يسمح لهم بالدخول؛•  

. مذكرة تفتيش موقعة من القاضي تحتوي علي اسم وعنوان الشخص الذي يبحثوا عنهلديهم •  
 ان يدفع المذكرة من تحت الباب أو من خالل النافذة. )ICE(نسأل مسئول الهجرة والجمارك

ال تفتح الباب.وإال    

 ب. أعمل خطة

 في كل األوقات: -1
 العمل لوالية نيويورك وبطاقة نيويورك. تصريح, البطاقة الخضراءاحمل معك   •
اعمل نسخ من جميع وثائق الهجرة وإعطاء نسخ إلى أحد أفراد العائلة أو صديق يكون موثوق  •

 بهم.
 هجرة أو جلسة المحكمة.إشعارات االستالم ألي قضيةاحمل معك  •
تذكر أرقام هاتف أحد أفراد أالسرة / صديق وتلفون محام الهجرة أو مزود الخدمات القانونية؛  •

)LSNYC  :16:00حتي  10:00، من اإلثنين إلى الجمعة 4500-661-917الخط الساخن 
 بلدكم وحفظ الرقم.الحصول على رقم هاتف الطوارئ لقنصلية  •



 
 العثور على شخص تثق به لرعاية أطفالك إذا تم احتجازك: -2
  

 تأكد من أن أطفالك لديهم رقم هاتف هذا الشخص. •
ن ياخذوا طفلك من المدرسة وكذلك الذتأكد من ان مدرسة أطفالك علي علم بالذين يمكن ان ب •

 .طفلكال بمكن ان ياخذوا 
 لديه أي ظروف طبية.أكتب التعليمات إذا كان طفلك  •
 مشروع توكيل للسماح لقريب أو صديق التخاذ قرارات حول طفلك. •
األمريكية، تأكد من أنهم يحملون جوازات سفر امريكية.  لديهم الجنسيةإذا كان لديك أطفال  •

يمكنك التقدم بطلب للحصول على جواز سفر في أي مكتب بريد في الواليات المتحدة وعلي 
 www.travel.state.govالموقع التالي: 

 
سمح لعائلتك وأصدقائك التعرف علي كيف ا، )ICEمسؤولي الهجرة والجمارك(إذا اعتقلت بواسطة  -3

 ايجادك:   يمكن 
-212في الرقم: (ICE) مسؤولي الهجرة والجماركالعائلة واألصدقاء يمكن االتصال علي  •

 www.ice.gov/locatorأو البحث على االنترنت في  264-5085
 
------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 4500-661-917. 16:00حتي  10:00لمساعدة القانونية مفتوح من االثنين إلى الجمعة الساخن ل خطنا
 أي لغة.ب الناوبضابط لتحدث إلى اللدعوة 

 
 
 
 

     

 


