
                                                                   ما العمل اآلن؟                  

ماذا حدث؟            

 

 

 مجموعة
أدوات المجتمع   

 

 مجموعة األدوات هذه ستزود المجتمع بالمزيد من المعلومات
 وتساعدهم على االستعداد لحماية حقوقهم.

 
 

 
  

 
 

تم انتخاب دونالد ترامب رئيسا للواليات المتحدة. وتولى منصبه في ال  6102نوفمبر،  8بتاريخ  
 .6102يناير لعام  من  61

 
 

 
 اعتمد دونالد ترامب في حملته االنتخابية على األفكار المناهضة للمهاجرين والكراهية.

 ما الذي سيفعله دونالد ترامب، لكن نريدك أن تعلمنعلم بأن المجتمع قلق. ال نعلم بالضبط 
 بأننا هنا معك لمحاربة وحماية حقوقنا. نحن في هذا معا.

 
 
 

  
    
 
 
 

      
 مجموعة األدواتستجد المزيد من المعلومات داخل          

 .تحدث مع محامي الهجرة عن حالتك   

 ضع خطة لكيفية تأثير هذه التغييرات على عائلتك.قم بو   
 .تعرف على حقوقك   
 .       بلّغ عن جرائم الكراهية  

  تعّرف على ما تقوم به مدينتك لحماية مجتمعاتنا.   
 من االحتيال!انتبه    
 

 
 www.nyic.orgلمزيد من المعلومات يرجى زيارة       

      ما الذي نعرفه؟



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.(DACA) أعلنت إدارة الرئیس ترامب نهایة العمل المؤجل للقادمین في مرحلة الطفولة ، 2017

 ماذا یعني ذلك؟              
 

 

 
 

 

  



 

 لطفلك الحق في الذهاب
إلى المدرسة   

ال تستطيع مدرستك أن 
تسأل عن حالة هجرة 
 طفلك أو عائلتك.

 
 

 إنه من الُمخالف للقانون           
 أن تقوم مدرستك بالسؤال           

 .عن حالة هجرة طفلك أو عائلتك     
 
 

 

 

 

 

 إذا كان طفلك يحتاج للمساعدة في تعلم                                                                 
 اللغة اإلنجليزية، فإنه لديهم الحق                                                                   

 بااللتحاق ببرنامج خاص للحصول                                                                  
 على هذه المساعدة.                                                                    

 
 
 
 
 

 أو المترجملديك الحق بأن يكون 
 الترجمة جزء من تعليم طفلك. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

www.nyic.orgمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع ل



 

 
 
 

الصحية الرعايةمعلومات مهمة حول   
 

هو رئيس الواليات  منلديك الحق في الرعاية الصحية بغض النظر 
 المتحدة

 

   
 
 

لجميع سكان متوفرة ان الخدمات الصحية 
الرعاية  والمسؤولين عن تقديمنيويورك 

الهجرة للمرضى.  وضعالصحية لن يتعقبوا   

  
الصحية ،  الخدمةاذا كنت مؤهال للحصول على 

يجب التسجيل في برامج الرعاية الصحية 
 . ةالحكومية او الخاص

 
لالستعالم من  577-577-7555اتصل ب 

 الموظف الصحي المسؤول.

   
 
 
 

كل مواطن لديه الحق في المساعدة اللغوية 
والمالية خالل زيارة المراكز الصحية في 

 مدينة نيويورك. 

  
 
 

ان مراكز الرعاية الصحية في المقاطعة 
والمستشفيات العامة هي مراكز رعاية ذات جودة 

لجميع سكان  وهي خيار متوفركلفة بسيطة وعالية 
مدينة نيويورك بغض النظر عن حالة الهجرة 

 للمريض. 

 
 
 

موقعنا االلكتروني لمزيد من المعلومات ، ارجو زيارة  
www.nyic.org  



 إذا كانت الهجرة على باب منزلك ...
 
 

ال تدعهم يدخلون بدون 
     مذكرة إحضار   

مثلهم مثل -ال يستطيع موظفو الهجرة. 
الدخول إلى منزلك بدون  –الشرطة 

 .مذكرة إحضار موقعة من القاضي
 

 . ال تفتح الباب مطلقا •
 من بتمريرها اإلحضار مذكرة اطلب •

 .النافذة على وضعها أو الباب أسفل
تأكد من ان أي مذكرة إحضار تحمل   •

 .اسمك
الهجرة موظفي حتى لو كان لدى   •

مذكرة إحضار، إذا كانت لشخص ال 
تعرفه أو اعتاد على أن يعيش في 

منزلك، فال يستطيعون استخدام ذلك 
.كذريعة للدخول 

 
 
 
 

  إذا لم يكن لديهم مذكرة إحضار
 

إذا لم يكن للهجرة مذكرة إحضار، أو أن مذكرة 
اإلحضار لشخص آخر ال تعرفه أو ال يعيش هنا، قل 

لهم بأنك ال تستطيع السماح لهم بالدخول بدون مذكرة 
إحضار، أو أن هذا الشخص ال يعيش هنا، واطلب 
منهم المغادرة بأدب. إذا كانوا يبحثون عن شخص 

يس لديك الحق بأن تخبرهم عن مكان تعرفه، فإنه ل
اطلب منهم معلومات االتصال ثم اطلب  -ذاك الشخص

 منهم المغادرة.
 
 
 
 

 إذا كان لديهم مذكرة إحضار      
    ررة إحضامذك موظفو الهجرة لديهم إذا كان       

   ال يزال لديك حقوق!باسمك، 
 يجب أن ال تخبرهم بأي شيء، قل:       

بالتعديل الدستوري الخامس أتذرع " •
 ".ولدي الحق بأن ألتزم الصمت

 .إذا تجاهلوك استمر في قولها  •
أنت دائما . على أي وثائق لديهم توقع ال •

بحاجة إلى محام ليقول لك إذا كان من 
 .وثيقة أيالجيد التوقيع على 

الهجرة أي وثائق تعريف موظفي  ال تعطي •
. عن بلدك األصلي كجواز سفرك

 
 
 

 

 إذا اعتقلوك أو اعتقلوا آخرين     
 مذكرة إحضار  موظفو الهجرة لديهم إذا كان.        

 أو اعتقلوا آخرين في منزلك،  واعتقلوك       
 شيء وال تدلي اعترافا بأي شيء.ال توقع على أي          

 

 . هب االتصال يمكنك الذي المحامي برقم احتفظ  •
 وأرقام مهمة مخبأةلديك وثائق . تأكد من أن       

 في المنزل حيث تستطيع عائلتك أو بأمان       
 أصدقاؤك العثور عليها لمساعدتك.       

 
 
 

 وثّق تفاعلك              
 ينبغي أن يكون لديك شخص آخر في المنزل  
 ليبدأ تسجيل فيديو التفاعل وردة الفعل، أو   

 استخدم تسجيل الصوت / الفيديو على هاتفك.  
 بعد مغادرة الهجرة، ينبغي عليك أنت او هم  

 بتدوين كل شيء تستطيع تذكره: ماذا كان  
 يرتدي موظفو الهجرة، ما السيارة التي كانوا  
 .يستقلونها، ماذا حدث بالضبط  

 اكتب تقريرا عن تفاعلك
 موظفواكتب تقريرا بشكل مباشر عن ان    

 إلى باب منزلكالهجرة قدموا    
 إذا كنت تعيش في مدينة نيويورك، اتصل بمشروع   
 616-567-2266الدفاع عن المهاجرين:   
 إذا كنت تعيش خارج مدينة نيويورك، اتصل ب  
 1-422-121-1261نحلم بالوحدة:    
 

 



 إذا أوقفتك الهجرة
في الشارع...    

 
 

  اسأل إذا كنت حرا بالذهاب
 إذا استوقفتك الهجرة في الشارع وبدأت    
 بطرح األسئلة عليك، اسألهم على الفور    
 إذا كنت حرا في الذهاب.    

 إذا قالوا نعم، أخبرهم بأنك ال تريد اإلجابة     
 بعيدا. قم بالسيروعلى أسئلتهم     
 

  إذا قالوا ال، قل لهم:

 " أنا أتذرع بالتعديل
 الدستوري الخامس  

 ولدي الحق بالتزام الصمت."

 ال توافق على التفتيش
ال تدع الهجرة تفتش عن مقتنياتك او في 

 جيوبك.
 

 قل لهم: 
 "ال أوافق على هذا التفتيش" .  

 
 ال تجيب على األسئلة 

ال تجيب عن أسئلة حول وضع الهجرة 
الخاص بك أو عن بلدك. أخبرهم بأن 

. لك الحق في التزام الصمت

 وثائقال تظهر 
 ال تظهر وثائق ال تعطيهم أي وثائق

 تعريف إلظهار بلدك األصلي 
 )كجواز سفرك(. 

 

 أكتب تقريرا عن ما شاهدته 
على الفور اكتب تقريرا عن المكان الذي 

 استوقفتك فيه الهجرة .
 

 إذا كنت تعيش في مدينة نيويورك،    
 اتصل بمشروع الدفاع عن المهاجرين    

    :2266-567-616 
 
 إذا كنت تعيش خارج مدينة نيويورك،   

1-422-121-1261اتصل ب نحلم بالوحدة:    
 

 
 

 إذا شاهدت بأن
 الهجرة تعتقل أو تهاجم...                     

 
 وثق التفاعل.  

 لديك الحق في تصوير وتسجيل التفاعل.
 قم بذلك من مسافة آمنة بحيث ال تزيد 
من حدة االعتقال او الهجوم. 

 دّون مالحظات
 اكتب 

  .كم عدد الموظفين هناك •
إذا تستطيع ) ما هي أرقام شاراتهم  •

 (. رؤيتها 
ماذا كانوا يرتدون وما هو زيهم أو  •

 . ستراتهم
ما نوع السيارة التي كانوا يستقلونها  •

 (.مع لوحة الترخيص)

 أكتب تقريرا عن ما شاهدته
 

 على الفور اكتب تقريرا عن الذي شاهدته!
 

إذا كنت تعيش في مدينة نيويورك، اتصل بمشروع 
 616-567-2266الدفاع عن المهاجرين: 

 
إذا كنت تعيش خارج مدينة نيويورك، اتصل ب نحلم 

1-422-121-1261بالوحدة: 

 

 

 
أو تلوذ ال تهرب ، لكن إيقافك من قبل الهجرة يمكن أن يكون مخيفا للغاية

 !ال تكذب أبدا، ال تعطيهم مستندات مزورةبالفرار، 



اعرف حقوقك مع آي يس إي

 برنامج حامية املهاجرين يقوم مبراقبة عمليات إلقاء القبض التي تقوم بها دائرة الهجرة والجامرك 
(رشطة الهجرة), أو آي يس إي

(ICE) Immigration and Customs Enforcement 

 إذا أردت التبليغ عن اعتقال يف مدينة نيويورك اتصل ب برنامج حامية
املهاجرين عىل الرقم التايل: 212-725-6422

إذا أردت التبليغ عن اعتقال خارج مدينة نيويورك اتصل ب:
  United We Dream at 1-844-363-1423

معرفة حقوقك و مامرستها يف الوقت املناسب أمر معقد

 لتفاصيل أكرث قم بزيارة للحصول عىل معلومات أكرث بخصوص آي يس إي
   ،فضال راجع كتيب آي دي پي

KYR@immdefense.org 

إن كنت أنت أو أحد أفراد أرستك وأصدقائك معرضا للرتحيل، ضع خطة

 دائرة الهجرة والجامرك, اوآي يس
 إي, هي أحد أجهزة الحكومة

 الفيدرالية املسؤولة عن ترحيل
 األفراد. آي يس إي هي فرع من
 فروع وزارة األمن الداخيل دي

اتش اس

 هل يقوم  عمالء ال آي يس إي باالقرتاب من أي شخص يعتقد أنه ميكن اعتقاله ؟    
  بعد تحديد هوية الشخص املراد إعتقاله، يقوم عمالء ال آي يس إي بالبحث عنه يف منزله، امللجأ، املحكمة، مكان عمله

و يف بعض األحيان قد يكونوا بانتظاره يف الشارع إللقاء القبض عليه .

 ماذا بإمكاين أن أفعل إن كنت معرضا لالعتقال؟
∙ ضع خطة مع عائلتك و من حولك يف حال تم اعتقالك

∙ تجنب التواصل مع إدارة الهجرة أو القيام بتعديل حالة إقامتك أو تجديد اإلقامة أو السفر لخارج الواليات املتحدة قبل
التحدث مع املحامي املختص 

∙ تجنب التواصل مع نظام العدالة الجنائية- حيث أن الرشطة تشارك بصمتك مع إدارة الهجرة 

هذه املادة ألغراض تعليمية وال متثل نصيحة قانونية.
Images & Content © IDP 2017

من املعرض لخطر الرتحيل؟
يسمح القانون للحكومة الفيدرالية برتحيل رشيحة من املهاجرين. من الرشائح املستهدفة:

∙ األشخاص املقيمني بشكل غري قانوين
∙ األشخاص املقيمني (اقامة قانونية، الجئني، حملة الفيزا) واملدانيني جنائياا

 تتضمن املجموعة التي قررت إدارة ترامب البدء  برتحيلها  عرب آي يس إي الفئات التالية:
∙ األفراد املتورطني بقضايا جنائية عالقة أو من متت إدانتهم سابقا بهذه األفعال

∙ األفراد الذين صدر بحقهم قرار بالرتحيل
 ∙ األفراد الذين قدموا معلومات مزورة أو مغلوطة عند تعبيئتهم طلبات موجهة للحكومة
∙ األفراد الذين تعتقد الحكومة بأنهم يشكلوا خطرا عىل السالمة العامة أو األمن القومي

للمقيمني بشكل دائم قانوين و املدانني سابقا
احذر  --فقد تكون مستهدفا بالرتحيل حتى يف الحاالت التالية:

∙ لو متت إدانتك منذ فرتة طويلة
∙ مل تتعرض للسجن بعد إدانتك

∙ لومتت إدانتك بقضية ثانوية أو جنحة
∙ حصلت عىل اإلقامة الدامئة منذ وقت طويل أو/ و

∙ كل أو بعض أفراد عائلتك يحملون الجنسية األمريكية



ماذا أفعل يف حال اقرتب مني عميل آي يس إي بغرض اعتقايل يف الشارع او يف مكان عام؟  
عندما يقوم عميل باعتقال شخص يف الخارج عادة تكون عملية االعتقال رسيعة. قد يقوم العميل مبناداة اسمك و يطلب منك  تأكيد اسمك قبل اعتقالك.

∙ قبل أن تؤكد اسمك او تجيب عىل أي سْوال آخر، قل: "هل أستطيع الذهاب؟"
∙ يف حال كان الجواب نعم: أخربهم بأنك ال تريد أن تجيب عىل أي أسئلة ، أو أنك تفضل أن ال تتحدث معهم االن و قم باالبتعاد

∙ يف حال كانت اإلجابة ال:  يحق لك البقاء صامتا. أخربه بالتايل: ”أريد أن أستخدم حقي بعدم إجابة األسئلة، وأريد التحدث مع املحامي"
 ∙ إذا بدأ عميل ال آي يس إي بتفتيشك وتفتيش حقيبتك أخربه: "أنا ال أوافق عىل هذا التفتيش"

∙ ال تكذب أو تقوم بتقديم مستندات مزيفة. ال تهرب أو تحاول مقاومة اإلعتقال
    ∙ ال تجيب اسئلة عن حالة الهجرة الخاصة بك أو مكان والدتك ألنه من املمكن استخدام أي معلومات تقدمها ضدك. ال تسلمهم أي مستندات 

اجنبية مثل جواز سفر، او بطاقة هوية، او فيزا منتهية
∙ إذا كنت يف املحكمة الجنائية لحضور موعد ،اطلب التحدث ملحاميك قبل أن يتم ابعادك

 إذا قدم العمالء ملنزيل هل سأمتكن من معرفة أنهم من آي يس إي؟ 
 لن تتمكن من معرفة انهم عمالء آي يس إي دامئاً لذلك احذر! عادة عمالء آي يس إي يقومون باالدعاء بأنهم رجال رشطة و يريدون التحدث  

إليك بخصوص تزوير هوية أو تحقيقات جارية

هل باستطاعة عميل ال آي يس إي دخول املنزل العتقايل؟
 ال يستطيع عمالء ال آي يس إي الذين ال يحملون ترصيح موقع من قبل قايض دخول املنزل بدون اذن شخص بالغ. ومجرد فتح باب املنزل ال يعد

إذن لدخول منزلك

اذن،  ماذا افعل اذا كان عمالء ال آي يس إي أمام املنزل؟
∙ اعرف اذا كانو عمالء آي يس إي أو دي اتش إس -

∙ حاول أن تبقى هادئا، حافظ عىل األدب وال تكذب . اخربهم" ال أريد التحدث إليكم اآلن"
∙ بلطف، اطلب منهم إدخال الترصيح املوقع من قبل القايض من تحت الباب.  يف حال أنهم ال ميلكون ترصيح ال تسمح لهم بدخول املنزل 

 ∙ اذا كانوا يبحثون عن شخص آخر، قم بطلب معلومات التواصل معهم. ال يتوجب عليك اخبارهم مبكان تواجد الشخص و يجب عليك أن ال تكذب

ماذا بإمكاين أن افعل إذا كان عمالء ال آي يس إي داخل املنزل؟
∙  قم بأخبارهم يف حال تواجد أطفال وكبار يف السن باملنزل

 ∙ اطلب منهم الخروج من املنزل إذا كانوا ال ميلكون ترصيح موقع من قبل قايض
∙ اذا قاموا بدخول املنزل من غري إذن اخربهم " ال أوافق عىل وجودكم يف املنزل، فضال غادروا"

∙ اذا بدأو بتفتيش بعض الغرف أو مقتنياتك يف املنزل أخربهم أنك "غري موافق عىل هذا التفتيش"
∙ إذا قام عمالء ال  آي يس إي باعتقالك أخربهم بأي مشاكل صحية تعاين منها و برضورة إيجاد من يعتني باألطفال

 ما هي حقوقي يف حال اعتقايل؟
∙ لك/لِك الحق بالبقاء صامتا، و متلك/ِك حق التحدث للمحامي

∙ ال تكذب/ِب النه سيرضك يف املستقبل
∙ ال يتوجب عليك مشاركة أي معلومات عن مكان والدتك، حالة إقامتك، سجلك الجنايئ. اطلب التحدث اىل محامي بدال عن إجابة األسئلة

∙ ال يتوجب عليك اعطائهم هويتك الوطنية، جواز السفر إال يف حال انهم ميلكون ترصيح موقع من قبل قايض
∙ ال يتوجب عليك توقيع أي مستند

 قام  برنامج حامية املهاجرين بتحديث هذه املعلومات بتاريخ يناير ٢٠١٧ باإلشرتاك مع الدعم القانوين يف مركز الحقوق الدستورية.
للحصول عىل معلومات أخرى وتفاصيل أكرث فضال قم باالطالع عىل الكتيب

immdefense.org/ice-arrestsKYR@immdefense.org



سامح مع جرائم الكراهيةال ت  
 

 
 www.nyic.orgلمزيد من المعلومات ارجو زيارة موقعنا االكتروني 

كرخارج مدينة نيويو  
7765-671-615مقاطعة ناسو:   

5553-675-615قسم جرائم مقاطعة ناسو:   

5543-516-546مقاطعة اورنج:   

 

 يجب ان ال يكون هناك تمييز ضد احد على اساس:
x العرق 

x الميول الجنسي 

x البلد االصل 

x الدين 

x االعاقات الجسدية 

عنها الشرطة على االرقام اذا شاهدت شيئا او ضحية لجريمة الكراهية ابلغ 
 :التالية

 ستكون سرية االخذ بنظر االعتبار ان كل المكالمات ارجو

 

 

نيويورك والية  
5544-593-555-1:  الخط الساخن لحاكم نيويورك  

  3993-593-555-1المدعي العام: 

كرمدينة نيويوداخل   
  911اتصل ب 

 قسم مكافحة الجريمة: 
545-513-6357  

 محامي الدفاع العام:
313-559-7363  



 

قال الرجل على شاشة التلفاز 
بطاقة يمكننا الحصول على 

خضراء بعد عشر سنوات لذا 
 أنا أخذت موعدا.

 

كل ما أحتاجه هو $$$$ نقدا والضرائب 
الخاصة بك وأنت في طريقك لتصبح 

حامال للبطاقة الخضراء!

                        عظيم                                                                                 
! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

انظروا، حصلنا على 
فقط تصاريح للعمل! 

مسألة وقت قبل أن يكون 
. بطاقات خضراءلدينا 

 

منذ لم نسمع من المحامي 
، واآلن قد أتى هذا أشهر

 للبريد.

 
 
إجراءات       يقول نحن في    

الترحيل!                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لماذا لدي حالة 
ترحيل؟ قال 
المحامي هذه 
كانت تأشيرة 
عشر سنين 

 بسيطة؟ 

 
 

أنا آسف،     
ولكن ليس 
هناك شيء 
مثل تأشيرة 
العشر سنين. 
قد تحصل 

على    
! ترحيل اآلن

عيادة                    
 قانونية

 اليوم   

 
 
 
 
 
 
 

         ماذا فعلنا؟               
 $$$$ ذهبوا؛             
 ال بطاقة خضراء         

أصبحنا ُمرّحلين!واآلن... 

 ال تثق بأي شخص يقول لك           
 بأنهم قادرون على أن

 يحصلوا لك على
 تأشيرة العشر سنوات

 
 للمساعدة اتصل على

 7636-566-800-1



  يإذا كان لديك محام 
 
 

 يجب على محاميك أن .....
 

 .القانون والخيارات الُمتاحة لك بشكل كامل يشرح .1
يبقيك على اطالع عن حالتك وعن جميع تواريخ  .2

 .المواعيد/ المحكمة 
أعدتها / يوقع على جميع األوراق التي أعدها  .3

 .للحكومة نيابة عنكلتقديمها 
تزويدك بنُسخ عن جميع األوراق المقدّمة إلى  .4

 (.حتى لو كنت مدينا بالمال)الحكومة 

سوم التي يتقاضونها مقابل جميع الر خطيّايشرح  .5
 .تالخدما

الرد على مكالماتك الهاتفية أو رسائل بريدك  .6
 .اإللكتروني على الفور

 .التعامل معك دائما باحترام .7
 .المعلومات السرية الخاصة بكيحافظ على  .8

 
 
 
 

 لديك الحق في :
 

 .لوثائق إثبات الشخصية اطلب دليل 

 مدفوعة أموال أي عن أيصال على احصل 
 (.بريدية بحوالة أو بشيك ادفع دائما)

والبحث عن شخص صرف النظر عن محاميك  
 .آخر

من أي  الحصول على نسخلديك الحق في  
 .طلبات الهجرة او أي عمل كتابي

 

 تجنب االحتيال
 

 ال تدفع نقدا أبدا
 

!!!بشيك أو بحوالة بريديةدائما ادفع 
 

 
 احصل على مساعدة!!             

www.protectingimmigrant.org اذهب إلى   
 اتصل بالخط المباشر لألمريكيين الجدد  

) 088-655-6565 ( 
 ممثل او التكلفة منخفض او مجاني محامي عن ابحث  - 

.قانوني  
احصل على إحاالت إلى وكاالت غير ربحية. -



 
  : ال يجب على محاميك أن   

 دون مقابلة عمل أو تاريخها في المحكمة إلى الحضور عن يتخاذل .1
 .مسبقا علمك
 .يطلب منك أن تكذب .2

 .  يطلب منك التوقيع على نماذج فارغة أو6                   

 التوقيع على نماذج ذات معلومات                    
 .غير صحيحة                    

 يحتفظ بالوثائق والمستندات األصلية . 4                                 
 الخاصة بك.                                  

يطلب منك تقديم وثائق مزّورة.. 6                  

 
جميع أشكال الهجرة المجانية:            

www.uscis.gov               
 
 
 

 

 تجنب االحتيال
 
 

 اقرأ كافة الوثائق بعناية قبل التوقيع
 

   ال تدفع لـ أو توقع على نماذج الهجرة    
الفارغة أو معلومات خاطئة  

 
 

 ال تترك الوثائق األصلية مع أي         
 شخص آخر                   

 
 قم دائما بعمل نُسخ من مستنداتك       

 ووثائقك                   
 

 الحصول على مساعدة الهجرة                                 

 .يمكنهم تقديم المشورة القانونية( بيا)من قبل لجنة شكاوي المهاجرين فقط المحامين والممثلين المعتمدين  
ليخبرك بأي التطبيقات التي تحتاجها أو ال تدفع أبدا إلى الكاتب العدل، أو وكيل السفر، أو ُمعدّ الضرائب، أو ُمعدّ النماذج  

 المساعدة في إعدادها لك. 

 تقديم الطلب الخاطئ ليس فقط مضيعة للمال ــــــ فإنه يمكن أن يؤدي إلى ترحيلك. 
 

 !فقط ليحصلوا على مالكالمخادعون غالبا ما يعدوك بعوائد الهجرة التي تكون غير مؤهل للحصول عليها،  
 

 خباراأ كانت لو حتى صادقين، يكونوا أن( بيا) الهجرة شكاوي للجنة المعتمدين والممثلين المحامين على يجب 
 .سيئة

 إذا كان يبدو أنه من الجيد أن تكون صحيحة، فمن الممكن أن تكون!!!   
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 اعمل خطة
إن كنت تعتقد إنك معّرض لخطر االعتقال أو الحجز أو الترحيل من قبل سلطات الهجرة فعليك تحضير 

 خطة أمان لعائلتك. أدناه خطوات تحضيرية تساعدك أنت وعائلتك عند حدوث طارئ.
بطاقة تعريفاحمل                                           

      هوية الطالب        كرين كارد              هوية مدينة نيويورك       هوية الوالية  
           (A# Number)احفظ رقم تسجيل األجانب 

         ( يساعد أفراد عائلتك                                 #A) إن رقم تسجيل األجانب                              
 ( فيمكن #Aتحديد مكانك في حالة احتجازك. إذا لم تمتلك) 

 اسمك وتاريخ ميالدك.لعائلتك تحديد مكانك عن طريق         
 
  

 احمل بطاقة "اعرف حقوقك"
 في حالة اعتقالك قدم هذه البطاقة لموظف الهجرة أو الشرطة لتمارس

 حقك بالتزام الصمت. ال تقل أي شيء عن مكان والدتك 
 أو كيف دخلت الواليات المتحدة األمريكية. ال تحمل وثائق صادرة
 من دول أخرى. ألن هذه المعلومات قد تستخدم بإجراءات ترحيلك.

 
       جّهز قوائم االتصال                                                                      

 جّهز قوائم اتصال للحاالت الطارئة حيث تتضمن أرقام الهواتف                                                                
 المهّمة والمعلومات الطبية ودور رعاية األطفال ومعلومات األشخاص                                                                
 من هم تحت رعايتك.                                                                

 احرس الوثائق المهمة  
 اجمع واحرس وثائق الهجرة وغيرها من الوثائق المهمة
 كجوازات السفر وشهادات الميالد الخاصة بك وبأطفالك

 في مكان امين.
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خطة كّون  
 قم بترتيبات لعائلتك

 الهواتف المهّمة احفظ عن ظهر قلب أرقام                               
 وبضمنها أرقام هواتف طبيبك والقنصلية والمحامين            
 الذين يمثّلوك أو من تثق بهم.            

 
 

 
إجراء ترتيبات رعاية الطفل                      

 تعيين مقدم رعاية بديل. تحدث مع محام عن استكمال
 استمارة قانونية " توكيل خاص لرعاية األطفال" من  

 حضانة قانونية ألطفالك بشكل مؤقت إلىأجل منح 
 مقدم رعاية جدير بالثقة في حالة احتجازك. 

 

التوكيل العام    ت   
تحدث إلى محام عن استكمال االستمارة القانونية "التوكيل 

العام" إلعطاء السلطة القانونية لزوجك أو أي شخص موثوق 
 به التخاذ القرارات نيابة عنك في حال كنت منفصال.

 اعرف ما تحتاج من أدوية     
 اعرف الحالة الصحية لك وألفراد عائلتك. جّهز قائمة

 بوصفات االدوية )حدد االسم ومقدار الجرعة( وقدّم
 نسخة منها لموظفي الهجرة في حالة احتجازك.

 

 نسخة إضافية لمفاتيحكاعمل                                                   
 انسخ مفاتيحك وقدّم النسخ اإلضافية لفرد من                                                         
 العائلة أو صديق تثق به للدخول لمنزلك في                                                        
 احتجازك.حالة                                                         
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ت ت  ت  تت  ت تصلللللل لللللل   إ
 

  لخطت لساخ تلواليةتنيويوركتلألمريكي ت لجدد
 (سابقا يعرف بالخط الساخن للهجرة في والية نيويورك)

إليت لساعةت لثامنهتمساء  لجمعهتم ت لساعةت لصاسعهت باحا أيامت  ثني تإلي يعم   
للوالياتت لمصحدةت المريكية بالصوقيتت لشرقيت  

 (م تواليةتنيويوركتفقط) 1-800-566-7636
 (جميعت لوالياتت  خري) 1-212-419-3737

يلللقلللعللللللل    بللل لللو ا  للليللل     هلللد   لللل  يللل    سللل  ا   
  ا للللهلللجلللر ة   و   ا للللجللل لللسللليللل    

بجانبتصوفيرت عامهتع ت  سئلةت لمصعلقهتبالهجرةتوت لجنسيه  لخطت لساخ تلألميكي ت لجددتيقومتبصقديمتمعلوماتتوت جابات 
ال قوفره لل هاجرين معلوماتتع ت لخدماتت الجصماعيهت  خري  

 
. لمكالماتتيصمت لردتعليهاتفيتسريةتصامة   

. لمكالماتتيصمت لردتعليهاتبعددتكبيرتم ت للغاتت لمخصلفه   
 هذ ت لخطتليستمرصبطتبا د رهت لحكوميهتلخدماتت لهجرهتوت لجنسيه. 

فو ئدتوت بالنسبهتلالسئلهت لمصعلقهتبأهليهت  فر دتبالح و تعلى  سصشار تتقانونية،تأما هذ ت لخطتالتيقومتبصقديم   
 إذ تصمت إلحصيا تعليكتبو سطةت حدتمقدميتخدماتت لهجره،تيمكنناتمساعدصكتلإلبالغتعنهم.

وت لخدماتت  لهجرهتوت لجنسيهتيقومت لخطتبصوفيرتمعلوماتتع ت لمؤسساتتوت لجمعياتت لصيتصقدمت لخدماتت لقانونيه  مصياز ت
. الجصماعيهت  خري  

 

 مشروع برعاية
 نيويورك الجمعيه الخيريه الكاثوليكيه، اإلبرشيه الكاثوليكيه في

 مكتب والية نيويورك لألمريكين الجدد
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