
 
 

 بشناسيد! را خود حقوق مهاجرت:
 برای مهاجرين در شهر نيويارک» آشنايی با حقوق خود«رهنمای  آماده باشيد!

 
I. بشناسيد را خود حقوق 

 شما حق داريد:

 حرفی نزنيد؛ •
 تقاضای مترجم شفاهی کنيد؛ •
 تقاضای وکيل کنيد؛ •
 تماس تليفونی برقرار کنيد؛ •
 به سواالت مربوط به محل تولد، وضعيت مهاجرت، يا نحوه ورود به اياالت متحده جواب ندهيد؛  •
 مدارک را که متوجه محتوای آن نمی شويد را امضا نکنيد؛ •
 سوال کنيد که آيا بازداشت شده ايد. اگر بازداشت نشده ايد می توانيد محل را ترک کنيد. •

 آنچه در مورد مدارک خود بدانيد:

 .باشيد نداشته همراه به نادرست مهاجرت اسناد يا هويتی مدرک هيچ •
 .باشيد نداشته همراه به را خود تولد محل کشور به مربوط مدرک هيچ •

 

 به منزل شما آمدند تنها زمانی می توانند وارد منزل شوند که: ICEاگر ماموران 

 يک شخص در منزل به آن ها اين اجازه را بدهد؛ يا •
 در که شخص آدرس و اسم و باشد رسيده قاضی امضای به که باشند داشته تفتيش مجوز يک •

بخواهيد که از زير در يا از کلکين، مجوز تفتيش  ICE. از باشد شده ذکر آن در هستند او جستجوی
 را نشان دهد.

 
 نکنيد. باز را در در غير اين صورت

  



II. کنيد گذاری پالن 
 

 هميشه: .1
 

يا کارت شناسايی ايالت يا شهر نيويارک را به همراه داشته  گرين کارت معتبر، مجوز کاری، •
 باشيد؛

از همه مدارک مهاجرت خود کاپی بگيريد و آن را در اختيار اعضای فاميل و يا دوستان قابل  •
 اطمينان قرار دهيد؛

 رسيدهای مربوط به دوسيه مهاجرت در حال بررسی يا استماع محکمه را به همراه داشته باشيد؛ •
يکی از اعضای فاميل/دوستان و نمبر تليفون يک وکيل مهاجرت يا ارائه دهنده  يفونتل نمبر •

 الی دوشنبه ،LSNYC : 917-661-4500 تليفون (نمبر خدمات قضايی را بخاطر بسپاريد
 عصر) 4–صبح 10 جمعه

 نمبر تليفون عاجل قنسولگری کشورتان را پيدا کرده و آن را حفظ کنيد. •
 

 
 کنيد: پيدا شدن بازداشت صورت در فرزندانتان از مراقبت برای اعتماد قابل شخص .2

 
دانند در صورتی که به منزل  و می مطمئن شويد که فرزندانتان نمبر تليفون اين شخص را دارند •

 ؛بازنگشتيد چه کار بايد بکنند
 به مکتب فرزندانتان در مورد اشخاص که مجاز به بردن آن ها از مکتب هستند اطالع دهيد؛ •
 ندتان شرايط صحی خاص دارد، آن را يادداشت کنيد؛اگر فرز •
 يک وکالتنامه بنويسيد که يکی از اقارب يا دوستانتان بتواند در مورد فرزندتان تصميم بگيرد؛ •
می توانيد اگر فرزندانتان شهروند اياالت متحده هستند، برای آن ها پاسپورت اياالت متحده بگيريد.  •

ه برای گرفتن پاسپورت اقدام کنيد، و نيز می توانيد ذريعه ويب سايت ذيل اين کار را در تمامی ادارات پست اياالت متحد
 www.travel.state.gov انجام دهيد:

 
 را شما توانند می چگونه که برسانيد دوستانتان يا فاميل اطالع به کرد، بازداشت را شما ICE اگر  3 
 کنند: پيدا

در تماس شوند يا طرز  ICEبا  5085-264-212فاميل و دوستانتان می توانند با نمبر تليفون  •
 www.ice.gov/locator اونالين ذريعه ويب سايت زير در جستجوی شما باشند

--------------------------------------------------------------------------- 

عصر آماده جوابدهی  4صبح الی  10نمبر تليفون مساعدت های حقوقی ما از دوشنبه الی جمعه و از ساعت 
بتوانيد به هر لسان که می خواهيد با مامور پذيرش در تماس شويد تا  917-661-4500 با نمبر تليفون است.

 گپ بزنيد.
 

http://www.travel.state.gov/
http://www.ice.gov/locator
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