
  www.ilrc.org ��مركز الموارد القانونیة للمھاجرین 

 

 حقوق المھاجرین

 تحت إدارة ترامب

  ما الذي ینبغي على األسر المھاجرة فعلھ اآلن؟  

 تحدث مع أحد مقدمي خدمات الھجرة حول خیارات الھجرة المتاحة لك�
الھجرة من خالل مطالعة الدلیل الوطني لمقدمي الخدمات القانونیة للھجرة غیر الھادفین إلى یمكنك السعي للحصول على مساعدة قانونیة بشأن 

 تاليالربح سواًء كانت تلك الخدمات مجانیة أو مقابل تكلفة بسیطة، وھو دلیل تابع لشبكة محامیي الھجرة، ُیرجى زیارة الموقع اإللكتروني ال
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 إذا كنت تحمل بطاقة خضراء، اكتشف ما إذا كان یمكنك أن تصبح مواطًنا أمریكًیا. •
 إذا كنت متواجًدا ھنا باالعتماد على تأشیرة، اكتشف ما إذا كان یمكنك الحصول على بطاقة خضراء. •
 كنت مؤھالً للحصول على تأشیرة أو تصریح عمل.إذا لم تكن تتمتع بوضع الھجرة، اكتشف ما إذا  •
 إذا كنت قید االعتقال الجنائي أو اإلدانة، تعرف على آثار ذلك على وضعك، واكتشف ما إذا كانت ھناك وسیلة لتنظیف سجلك. •

 ضع خطة لرعایة األطفال وتأھب األسرة �
ثة • تماًما بالنسبة لمدرسة (مدارس) أطفالك، بما في ذلك تحدید  تأكد من أن جمیع المعلومات وجھات االتصال في حاالت الطوارئ محدَّ

 األشخاص المصرح لھم اصطحاب أطفال من المدرسة وكذلك األشخاص غیر المصرح لھم بذلك.
احرص على االحتفاظ بورقة تتضمن أرقام الطوارئ ومعلومات االتصال، إلى جانب ملف بالوثائق الھامة، حتى یتسنى لك وألسرتك  •

 االتصال في حاالت الطواري الوصول إلیھا بسھولة.ولمسؤولي 
أتمم إجراءات استخراج شھادة إجازة مشفوعة بقسم ألحد مقدمي خدمات الرعایة بحیث یمكن لشخص بالغ آخر رعایة أطفالك  •

 بشكل مؤقت (متوفرة في والیة كالیفورنیا).
خاذ القرارات المالیة أو القانونیة أو المتعلقة برعایة األطفال. عیِّن شخًصا تثق بھ وادعمھ بتفویض منك لیتولى في غیابك مسؤولیة ات •

ویمكنك تعیین ھذا الشخص لینھض برعایة أطفالك، أو لیتخذ القرارات بشأن أطفالك، أو لیضطلع بشؤونك المالیة، أو لیعنى باتخاذ 
 تعاب المحاماة والنفقات األخرى نیابًة عنك.القرارات التجاریة، أو لیسدد اإلیجار أو الرھن العقاري المستحق علیك، أو لیدفع أ

ل والدة طفلك لدى حكومة بلدك (على سبیل المثال، لدى قنصلیة بلدك) إذا كان طفلك قد ولد في الوالیات المتحدة. •  سجِّ

 تعرف على أي الوثائق ینبغي علیك حملھا معك وأیھا ال ینبغي علیك حملھا �
ھاتف محامي الھجرة، أو المحامي، أو مقدم الخدمات القانونیة للھجرة غیر الھادف احرص دائًما على أن تحتفظ معك برقم  •

 للربح، والذي تعتزم االتصال بھ في حاالت الطوارئ.
إذا كان لدیك تصریح عمل ساري أو بطاقة خضراء ساریة، احتفظ بھ/ بھا معك في جمیع األوقات. وفي حال لم یكن معك أٌي منھما، فمن  •

ا أن تحمل بطاقة ھویة بلدیتك، أو بطاقة ھویة والیتك، أو رخصة القیادة إذا كانت صادرة في الوالیات المتحدة وال المستحسن عمومً 
یحتوي على أي معلومات على اإلطالق عن وضع الھجرة الخاص بك أو عن بلدك األم. واستفسر من محامي ھجرة محلي عن الوثائق 

 اآلمن حملھا في منطقتك.
 تشیر إلى بلدك األم. ال تحمل أي وثائق •
 ال تحمل أي وثائق ھویة مزورة أو أي وثائق ھجرة مزورة. •
احرص دائًما على أن تحمل معك بطاقة حمراء حتى یمكنك ممارسة حقك في التزام الصمت حال توقیفك أو التحقیق معك من جانب  •

 مسؤولي إنفاذ قوانین الھجرة والجمارك أو ضباط الشرطة.
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  حقوق الجمیع حال التعرض لمداھمات الھجرة (مسؤولي إنفاذ قوانین الھجرة والجمارك)  

 حقوق في ھذا البلد. –سواًء األشخاص الموثقین أم غیر الموثقین  –للجمیع 

 تأكد من أنك واآلخرین على علم بما یجب القیام بھ حال استوقفك مسؤولو إنفاذ قوانین الھجرة والجمارك. �
ھم في تحدث مع أفراد أسرتك (حتى األطفال)، ورفاقك في السكن، والجیران، وزمالء العمل، بصرف النظر عن وضع ھجرتھم، عن حق

ن م فیھ أو مكاإنفاذ قوانین الھجرة والجمارك أو الشرطة منزلك أو الحي الذي تقیالتزام الصمت وجمیع ھذه الحقوق إذا داھم مسؤولو 
 العمل.

 لدیك الحق في التزام الصمت. �
، أو بوضع یمكنك رفض التحدث إلى وكیل إنفاذ قوانین الھجرة والجمارك: فال تجب على أیة أسئلة، السیما المتعلقة بمكان والدتك

 الوالیات المتحدة. وأخبرھم بأنك ترغب في التزام الصمت إلى أن تتحدث مع محام.الھجرة، أو بطریقة دخولك إلى 

 لدیك الحق في طلب االطالع على إذن تفتیش قبل السماح ألي شخص بالدخول إلى منزلك. �
نین ل إنفاذ قواك وكیال تفتح باب منزلك لدخول السلطات ما لم یكن ھناك إذًنا بالتفیش. فأنت لست مضطًرا إلى فتح بابك ما لم یقدم ل

ن بھ اسمك وعنوانك بشكل صحیح. وإذا أجابوك بأن معھم اإلذن، فال ھم لتفتح الباب  الھجرة والجمارك إذن تفتیش موقَّع من قاضي ومدوَّ
 حتى یقدمونھ لك. واطلب منھم أن یمرروه من أسفل الباب أو من خالل النافذة.

 ة ھاتفیة.لدیك الحق في التحدث مع محام وإجراء مكالم �
 احرص دوًما على أن تحتفظ برقم ھاتف لمحام ھجرة.

 لدیك الحق في رفض التوقیع على أي شيء قبل التحدث مع محام. �
ذلك إلى  ال توقع على أي شيء. فقد یسلبك ذلك حقك في التحدث مع محام أو في عقد جلسة استماع لك أمام قاضي ھجرة. وربما یؤدي

 جلسة استماع.ترحیلك على الفور دون عقد 

 لدیك الحق في رفض تقدیم أي وثائق قبل أن تتحدث مع محام. �

 
 

  ما یمكن للمناصرین فعلھ خالل مداھمات الھجرة  

ل مقاطع فیدیو لھا ووثقھا وأبلغ عنھا. �  إذا كان بوسعك القیام بذلك بأمان، فالتقط صوًرا للمداھمات واالعتقاالت وسجِّ
 احصل على أسماء وأرقام ھواتف أي شھود عیان. •
بمسؤول شارك المعلومات المرتبطة بالمداھمات مع زمالئك في العمل. وإذا كان ھناك اتحاد عمالي ما في مكان عملك، اتصل  •

 االتحاد.
ن  • إذا داھم وكالء إنفاذ قوانین الھجرة والجمارك أو ضباط الشرطة منزلك بدون إذن تفتیش قضائي سلیم، فاسأل عن أسمائھم و/ أو دوِّ

 أرقام شاراتھم.

إلى أو أرسل رسالة نصیة  1-844-363-1423على رقم  United We Dreamلإلبالغ عن مداھمة، اتصل بالخط الساخن لمنظمة  �
 .877877رقم 

 أبلغ عن أي حاالت مداھمات أو تجاوزات/ سوء معاملة من جانب مسؤولي إنفاذ قوانین الھجرة والجمارك أو الشرطة أو حرس الحدود. •

 التزم الھدوء وال تحاول الھرب.
فإذا ھممت بھذا الفعل، فلربما یستغلھ ضدك مسؤولو إنفاذ قوانین الھجرة والجمارك أو 

 الشرطة.
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