
  مهاجرت:
 باشيد! آگاه خود حقوق از

 NYCراهنمای "از حقوق خود آگاه باشيد" برای مهاجران در  آماده باشيد!

 
I. باشيد آگاه خود حقوق از 

 
 شما حق داريد که:

 
 حرفی بر زبان نياوريد؛ •
 مترجم داشته باشيد؛ •
 وکيل داشته باشيد؛ •
 تلفن کنيد؛ •
 مهاجرتی يا نحوه ورودتان به آمريکا می شود پاسخ ندهيد؛به سؤاالتی که درباره محل تولد، وضعيت  •
 متن هائی که آنها متوجه نمی شويد را امضاء نکنيد؛ •
 بپرسيد آيا تحت بازداشت هستيد. اگر تحت بازداشت نيستيد، می توانيد برويد. •

 
 آنچه بايد درباره مدارک خود بدانيد:

 
 ود حمل نکنيد.هيچگونه مدرک شناسائی يا مدرک مهاجرتی تقلبی با خ •
 هيچگونه مدرکی درباره کشور مبداء با خود حمل نکنيد. •

 
 به خانه شما آمدند، فقط زمانی می توانند وارد خانه شوند که: ICEاگر افسران 

 
 يک نفر از داخل خانه به آنها اجازه ورود بدهد؛ يا •
 او دنبال به که شخصی آدرس و اسم که باشند داشته قاضی توسط شده امضاء بازرسی حکم يک •

بخواهيد حکم شان را از زير در يا از پنجره به شما  ICE. از افسران باشد شده نوشته آن در هستند
 بدهند.

 
 نکنيد. بار را در در غيراينصورت

 
 

  



II. کنيد ريزی برنامه 
 

 هميشه: .1
 

 خود را همراه داشته باشيد؛ NYCيا  NYSگرين کارت، مجوز کار، کارت شناسائی  •
مدارک مهاجرتی خود کپی بگيريد و کپی ها را به يکی از دوستان يا بستگان مورد از تمام  •

 اطمينان بدهيد؛
 قبض های رسيد هرگونه پرونده معوقه مهاجرتی يا جلسه رسيدگی دادگاه را همراه داشته باشيد؛ •
 حفظشماره تلفن يک عضو خانواده/دوست و يک وکيل مهاجرتی يا ارائه کننده خدمات حقوقی را  •

 10 ساعت از جمعه تا دوشنبه روزهای ،LSNYC: 4500-661-917 ويژه (تلفن ؛  کنيد
 بعدازظهر) 4 تا صبح

 شماره تلفن تماس اضطراری کنسولگری کشور خود را پيدا کرده و آنرا از حفظ کنيد. •
 

 کند: مراقبت شما فرزندان از شديد بازداشت که صورتی در تا کنيد پيدا را اطمينان مورد نفر يک .2
 

مطمئن شويد فرزندان شما شماره تلفن اين شخص را داشته باشند و بدانند که اگر به خانه  •
 برنگشتيد چکار بايد بکنند؛

مطمئن شويد که پرسنل مدرسه شما می دانند چه کسانی می توانند و چه کسانی نمی توانند  •
 فرزندان شما را از مدرسه تحويل بگيرند؛

عارضه پزشکی است، دستورالعمل های مربوطه را يادداشت اگر فرزند شما مبتال به هرگونه  •
 کنيد؛

يک وکالت نامه تنظيم کنيد و در آن به نفر از بستگان يا دوستان اختيار تصميم گيری درباره  •
 فرزند خود را بدهيد؛

اگر فرزندان شما شهروند (سيتيزن) آمريکا هستند، اطمينان حاصل کنيد که پاسپورت های  •
اشند. برای درخواست پاسپورت می توانيد به هريک از ادارات پست آمريکا آمريکائی داشته ب

 مراجعه کنيد www.travel.state.gov يا
 

 پيدا را شما توانند می چگونه که بدهيد اطالع دوستان و خانواده به شديد، بازداشت ICE توسط اگر .3
 کنند:

 
تماس گرفته يا  5085-264-212به شماره  ICEوانند با دوستان می تخانواده و  •

 جستجو نمايند www.ice.gov/locator  در 

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

بعدازظهر آماده  4صبح تا  10تلفن ويژه کمک رسانی حقوقی ما روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 
 تماس بگيريد. 917-661-4500 برای صحبت با يک مسئول پذيرش به هر زبانی با پاسخگوئی می باشد

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