
.visit cliniclegal.org يتم توفير هذا المورد بواسطة  شركة شبكة الهجرة القانونية الكاثوليكية. ولمزيد من الموارد تفضل بزيارة موقع الويب

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

یمكن استخدام أي كلمة 
تنطق بھا ضدك.

ال یزال لدیك 
الحق في التزام 

الصمت.

أختار 
ممارسة حقي 

فى البقاء صامتا

یرجى العلم بأننى أختار ممارسة حقي 

فى البقاء صامتا. كما أنني أمارس حقي 

فى رفض التوقیع على أى مستند حتى

یراجعھ المحامي. إذا كنت محتجزاً، أطلب 

االتصال بالمحامي الخاص بي فوراً.حقي 

معلومات االتصال بالمحامي ھى

الھاتف

األسم

احصل على واحًدا في صفحة ۱۳!

احمل دائًما ھویة الوالیات المتحدة وصور 
وثائق الھجرة.

۱۲

۱

۲
إذا كنت ترغب في البقاء 
صامًتا، فقل بصوٍت مرتفٍع 

بأنك ترغب في التزام 
الصمت أو قدم بطاقة 

"اعرف حقوقك".

۳

٤

ال تحمل وثائق مزورة أو وثائق من بلد آخر.

إذا تم احتجازك في مقر حجز 
الشرطة أو مركز احتجاز 

المھاجرین، ال ُتناقش معلومات 
الھجرة أو السجل الجنائي مع أي 

شخص آخر غیر محامیك.

لدیك الحق في رفض التوقیع على 
أي مستند قبل التحدث مع 

المحامي.

إذا تم استجوابك أو تعرضت 
لمداھمة، اكتب ما حدث بالتفصیل 
بمجرد أن تكون آمًنا للقیام بذلك. 
وأخبر محامیك ومجموعات الدعم 

الخاصة بك مباشرة.

٥

تجنب الكذب مطلًقا على الضباط.

لدیك الحق بالتحدث إلى محامیك.

٦

۱۱ ۱۰

۹

۸

۷
تجنب المشاجرة البدنیة 

عند اعتقالك أو احتجازك.

تجنب الركض عند 
المداھمة أو عند اقتراب 

الضباط منك.
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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 صالًحا، 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.

• ال تركض.
• قبل أن تنطق بأي كلمة، مثل اسمك، اسأل "هل يمكنني الذهاب؟"

•  إذا كانت اإلجابة "نعم"، فقم بالسير ببطء بعيًدا 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 موجوًدا، أو قدم صاحب العمل إذًنا 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."

•  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."

• اطلب االتصال بالمحامي الخاص بك أو المسؤول اآلخر المعني بحالة الطوارئ.
•  استخدم بطاقة "اعرف حقوقك". تذكر حقك في البقاء صامًتا 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 صامًتا وارفض التوقيع على أي 

مستندات قبل التحدث مع محاميك.
• اطلب نسخة من كافة أوراق القضية.

• اطلب اإلفراج عنك بكفالة.

الشارع/المنطقة العامة

السيارة

مركز احتجاز المهاجرين

المنزل

العمل

مركز احتجاز الشرطة/
السجن

الدليل السريع للموقع


