
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: 

 مساعدة المھاجرین - اتصل الخط الساخن لوالیة
نیویورك لالمریكین الجدد

1-800-566-7636 



 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، 
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