
  :Officer ماذا تفعل خالل مواجتك مع الهجرة   

I do not wish to speak with you, answer your questions, or sign 

or hand you any documents based on my 5th Amendment rights 

under the United States Constitution. 

I do not give you permission to enter my home based on my 4th 

Amendment rights under the United States Constitution unless 

you have a warrant to enter, signed by a judge or magistrate 

with my name on it that you slide under the door. I do not give 

you permission to search any of my belongings based on my 

4th Amendment rights.  

I choose to exercise my constitutional rights.  

These cards are available to citizens and noncitizens.  

 تقرير المداهمة
 

ابقى على اتصال مع منظمة المجتمع المحلي  دافعا عن نفسك:
لمناقشة الطرق التي يمكن محاربة ترحيلك وهكذا يمكنك الحصول 

 على المساعدة القانونية.
 
:         اتصل بالخط المباشر على    

United We Dream  
واخبرهم بما حدث لك.  4143-363-4411: بالرقم   

 
:زور موقعنا االليكتروني لإلبالغ عن مداهمة وإليجاد تنظيما لحقوق المهاجرين   

 www.njimmigrantjustice.org     

 اذا اتى ضابط الهجرة الى منزلك: 

   

: ال يمكن لضابط الهجرة أن يدخل منزلك دون اذن بالتفتيش.                      التفتح الباب  

 

: إذا قال لك الضابط ان لديه االمر بالتفتيش اطلب رؤية أالذن من تحت الباب  

 اطلب منهم تمرير االذنن من تحت الباب. ال تفتح الباب.

 

تأكد من الوثيقة هل صحيحة وكذالك تحقق من االسم والعنوان هل هو  مراجعة وثيقة االذن بالتفتيش: 

 صحيح  اسمك أو لشخص اخر يعيش في عنوانك. تحقق أيضا أن الوثيفة تم توقيعها من طرف القاضي

 وثيقة ICE   بالتفتيش ليست كالوثيقة  القضائية العادية.  

 مغطم االحيان خالل مداهمات المنازل، ضباط الهجرة  يقولون ان لديهم إذن قضائي

 .ICE وانما هي وثيقة من 

 
: وثق ماحدث  

  باط وارقام هويتهم. ووثق كل ماحدث خالل المداهمة كتابتا وصورا. أسأل عن أسماء الض 



 

 اذا اقترب منك ضابط الهجرة  

 

إذا حاولوا التحدث معك. لديك ال تجيب على أي سؤال من الضابط 
 الحق في التزام الصمت. كما لديك الحق في التحدث مع المحامي.

 

: إذا كان موظف الهجرة امام بابك . إذا قال لك ان لديه ال تفتح الباب

أمر، اطلب منه تمرير الوثيقة تحت الباب للتحقق من أنها موقعة من 

 طرف القاض.

 
. لديك الحقوق قص هذه البطاقة واعطائها للوكيل. التفتح الباب

 الدستورية.

 

 إذا اقترب منك ضابط الهجرة سواء في الشارع أو مكان عام.
 

   يمكن لضابط الهجرة ال. أسأله: "هل يحق لي أن تذهب؟"، والتزام الصمت

احتجازك واستجوابك دون سبب. قبل إعطاء الضابط  اسمك أو أي معلومات، 

اسأله ن  أنت حر لالنصراف ن قال لك  "نعم"، غادر المكان. إن قال  "ال" 

 قول لهم انك ترفض االجابة على اي اسئلة وتريد التحدث إلى محامي.

 

"أنا ال تسمح بتفتيشك : إذا حاول تفتيشك اوتفتيش ممتلكاتك الخاصة، قول له 

".ارفض هذا التفتيش .  

 

إذا ركضت هاربا فانك قد تمنح الضابط سببا قانونيا لتوقيفك. ال تركض.  

 تذكر:
نفسك وعائلتك في حال القبض عليك. احفظ أرقام هواتف عائلتك والمحاميين. إعداد خطة الطوار جهز  

 إذا كان لديك أطفال أو احتياجات طبية. احتفظ بنسخ من الوثائق المهمة مع شخص تثق به.

 

ال تجب على أي أسئلة يوجهها لك ضالط الهجرة اواعطاؤه أية معلومة.                 التزام الصمت.

 أي شيء تقوله يمكن استخدامها ضدك.

 

ظلما وعدوانا، ال مقاومة االعتقال. حتى لو .ال تقاوم االعتقال   

 

.إذا كنت مواطن حاصل على الجنسية االمريكية او وضعيتك قانونية ال تكذب وال تعرض وثائق مزورة

يمكنك تبين الدليل على  ذلك. إذا لم يكن لديك وثائق الهجرة اخبر الضابط انك ستبقى                   

 صامتا. تجنبا الظهار وثائق من بلدك.

 

 اطلب التحدث إلى محام: 

 التقل أي شيء، والتاخذ أي قرارات دون ان تتحدث الى محام. 

 

يمكن أن يقول لك أن لديك لتوقيع بعض الوثائق. ال توقع أي شيء من  ضابط الهجرةال توقع.  

المحامي الخاص بك.التشاور مع دون.   

 


