يجب تذكر االثنتا عشرة نقطة التي تخصك أنت
وعائلتك في أي موقف.

۳

۱

ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام أي ﻛﻠﻣﺔ
ﺗﻧطق ﺑﮭﺎ ﺿدك.

۲

ﻻ ﯾزال ﻟدﯾك
اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗزام
اﻟﺻﻣت.

٤

اﺣﻣل داﺋ ًﻣﺎ ھوﯾﺔ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة وﺻور
وﺛﺎﺋق اﻟﮭﺟرة.

٥

ﻻ ﺗﺣﻣل وﺛﺎﺋق ﻣزورة أو وﺛﺎﺋق ﻣن ﺑﻠد آﺧر.

٦

ﺗﺟﻧب اﻟﻛذب ﻣطﻠ ًﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺿﺑﺎط.

۷

ﻟدﯾك اﻟﺣق ﺑﺎﻟﺗﺣدث إﻟﻰ ﻣﺣﺎﻣﯾك.

ا

ﺣﺻل ﻋﻠ

ﻰ واﺣ ً
دا ﻓﻲ ﺻ
ﻔ
ﺣ
ﺔ
۳
۱
!

ﯾرﺟﻰ ا
ﻓﻰ اﻟ ﻟﻌﻠم ﺑﺄﻧﻧﻰ أﺧﺗﺎر
ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻲ
ﺑﻘﺎء ﺻﺎ
ﻣﺗﺎ .ﻛﻣﺎ أﻧﻧﻲ
أﻣﺎرس ﺣﻘﻲ
ﻓﻰ رﻓض
اﻟﺗو
ﻗﯾﻊ
ﻋﻠﻰ
أى ﻣﺳﺗﻧد ﺣﺗﻰ
ﯾراﺟﻌﮫ اﻟﻣﺣﺎ
ﻣﻲ .إذا ﻛﻧت
اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﺧﺎ ﻣﺣﺗﺟزاً ،أطﻠب
ص
ﻣﻌ
ﺑﻲ ﻓوراً.ﺣﻘﻲ
ﻠوﻣﺎت اﻻﺗﺻﺎل
ﺑﺎﻟ
ﻣﺣﺎ
ﻣﻲ
ھﻰ

إذا ﻛﻧت ﺗرﻏب ﻓﻲ اﻟﺑﻘﺎء
ﺻﺎﻣ ًﺗﺎ ،ﻓﻘل ﺑﺻو ٍ
ﻣرﺗﻔﻊ
ت
ٍ
ﺑﺄﻧك ﺗرﻏب ﻓﻲ اﻟﺗزام
اﻟﺻﻣت أو ﻗدم ﺑطﺎﻗﺔ
"اﻋرف ﺣﻘوﻗك".

اﻷﺳم

اﻟﮭﺎﺗف

أﺧﺗﺎر
ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻲ
ﻓﻰ
اﻟﺑﻘﺎء ﺻﺎﻣﺗﺎ

۸

ﺗﺟﻧب اﻟرﻛض ﻋﻧد
اﻟﻣداھﻣﺔ أو ﻋﻧد اﻗﺗراب
اﻟﺿﺑﺎط ﻣﻧك.

۹
ﺗﺟﻧب اﻟﻣﺷﺎﺟرة اﻟﺑدﻧﯾﺔ
ﻋﻧد اﻋﺗﻘﺎﻟك أو اﺣﺗﺟﺎزك.

۱۰

۱۱

۱۲

ﻟدﯾك اﻟﺣق ﻓﻲ رﻓض اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﻰ
أي ﻣﺳﺗﻧد ﻗﺑل اﻟﺗﺣدث ﻣﻊ
اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ.

إذا ﺗم اﺣﺗﺟﺎزك ﻓﻲ ﻣﻘر ﺣﺟز
اﻟﺷرطﺔ أو ﻣرﻛز اﺣﺗﺟﺎز
اﻟﻣﮭﺎﺟرﯾن ،ﻻ ُﺗﻧﺎﻗش ﻣﻌﻠوﻣﺎت
اﻟﮭﺟرة أو اﻟﺳﺟل اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻣﻊ أي
ﺷﺧص آﺧر ﻏﯾر ﻣﺣﺎﻣﯾك.

إذا ﺗم اﺳﺗﺟواﺑك أو ﺗﻌرﺿت
ﻟﻣداھﻣﺔ ،اﻛﺗب ﻣﺎ ﺣدث ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل
ﺑﻣﺟرد أن ﺗﻛون آﻣ ًﻧﺎ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑذﻟك.
وأﺧﺑر ﻣﺣﺎﻣﯾك وﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟدﻋم
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑك ﻣﺑﺎﺷرة.
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• ال تفتح الباب .اطلب بطاقة تحقيق الشخصية (وتحقق منها من خالل أي نافذة).
•ال يمكن للضباط الدخول إلى المنزل إال في حالة وجود أمر تفتيش صالح أو إذن بالسماح
بالدخول.
•اطلب رؤية أمر التفتيش .إذا لم يكن أمر التفتيش صالحً ا ،اطلب من الضباط المغادرة.
•إذا دخل الضباط المنزل (مع أو بدون أمر تفتيش صالح) فقل لهم بأن ال توافق على ذلك.
أخبرهم بوجود أطفال أو أشخاص كبار في السن أو مرضى في المنزل.

المنزل

الدليل السريع للموقع

الشارع/المنطقة العامة

• ال تركض.
• قبل أن تنطق بأي كلمة ،مثل اسمك ،اسأل "هل يمكنني الذهاب؟"
•إذا كانت اإلجابة "نعم" ،فقم بالسير ببطء بعي ًدا عن المكان .وإذا كانت اإلجابة "ال" ،فال
تحاول مغادرة المكان.
• في بعض الواليات ،يلزم تقديم اسمك.
•في حالة التفتيش ،قل "ال أوافق على هذا التفتيش".
•ال يمكن للضباط الدخول إلى موقع العمل إال في حالة وجود أمر تفتيش صالح أو إذن
بالسماح بالدخول من صاحب العمل.
• يجب إعداد خطة للطوارئ بالمشاركة مع زمالء العمل (راجع صفحة .)18
•إذا لم يكن صاحب العمل موجو ًدا ،أو قدم صاحب العمل إذ ًنا للضباط للدخول ،يجب اختيار
شخص للتحدث مع الضباط .ويجب أن يسأل الشخص المتحدث عن تحقيق الهوية وأمر
التفتيش.
• في حالة التفتيش ،التزم بالهدوء وقل "ال أوافق على هذا التفتيش".

العمل

•قم بتقليل حركة السيارة وإيقاف تشغيلها وضع يديك على عجلة التوجيه بحيث يمكن للضباط
رؤيتها.
•اتبع جميع تعليمات الضابط مثل تقديم الرخصة والسجل وبوليصة التأمين عند المطالبة بها.
وال تقدم وثائق مزورة.
• في حالة تفتيش الضابط للسيارة ،التزم بالهدوء وقل "ال أوافق على هذا التفتيش".

السيارة

مركز احتجاز الشرطة/
السجن

مركز احتجاز المهاجرين

• اطلب االتصال بالمحامي الخاص بك أو المسؤول اآلخر المعني بحالة الطوارئ.
•استخدم بطاقة "اعرف حقوقك" .تذكر حقك في البقاء صام ًتا وقل بأنك لن توقع على أي
مستندات قبل التحدث مع محاميك.
•اطلب نسخة خاصة من جميع المستندات التي يقدمها المحامي إلى القاضي كجزء من
قضيتك.

• اطلب االتصال بالمحامي الخاص بك أو المسؤول اآلخر المعني بحالة الطوارئ والقنصلية.
•استخدم بطاقة "اعرف حقوقك" وتذكر حقوقك في البقاء صام ًتا وارفض التوقيع على أي
مستندات قبل التحدث مع محاميك.
• اطلب نسخة من كافة أوراق القضية.
• اطلب اإلفراج عنك بكفالة.
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