الرتحيل واإلعتقال

PROVIDED BY SAN FRANCISCO IMMIGRANT LEGAL AND
EDUCATION NETWORK

مالحظة :تم إعداد هذا املنشور كمعلومات عامه .وهو ليس بديالً عن النصيحه القانونية الفردية .إذا
كنت مقيامً ذو دخل محدود يف سان فرانسيسكو قد يكون لك الحق يف الحصول عىل نصيحه قانونية
مجانيه مقدمه من دائرة التعليم و الهجره القانونيه يف سان فرانسيسكو.

تسلسل األحداث بعد االعتقال عىل أيدي
الرشطة أو رشطة الهجره ICE

إذا تم إعتقالك من قبل الرشطه ،أو من
رشطة الهجره (“)”ICE

الحبس يف سجن مجرمني محيل

•أُطلب محام ،وابقى هادئاً .أنت ملزم فقط بأن تقول اسمك وتاريخ ميالدك عندما يطلب منك ذلك.
أنت ليس ملزم بالرد عىل أية أسئلة أخرى
• دامئا إعطي إسمك الحقيقي والكامل للسلطات القانونيه

•إذا تم إعتقالك من قبل الرشطة سوف يتم إصطحابك اىل سجن محيل .قد تطلب رشطة  ICEوضعك يف
سجن محيل ليك يتم أخذك الحقاً ،أو أنها قد تطلب معلومات عن متى سيتم اإلفراج عنك.
• .قانون والية كاليفورنيا يسمح بحتجازك يف سجون محلية لرشطة  ICEيف ظل ظروف محدودة .إذا
كنت تعتقد أنه تم حجزك بالخطأ للهجرة ،إتصل بـTRUST-01 (1-844-878-7801) -844-1
• .أطلب اإلتصال بعائلتك أو محام .أطلب أن يكون محاميك حارضا ً أثناء االستجواب.
• .ال تتحدث أو تقم بتكوين صداقات مع الحراس .أي يشء تقوله سوف يتم إستخدامه ضدك.

اإلجراءات يف رشطة ICE

•إذا تم نقلك إىل سجن  ،ICEسوف يتم نقلك إىل مركز احتجاز املهاجرين يف  630شارع  Sansomeيف سان
فرانسيسكو ،كاليفورنيا.

• اتصل بالعائله ،واطلب منهم اإلتصال مبحام
• ال توقع عىل أي أوراق دون استشارة محام.
•سيتم إعطائك رقم( A-سيتم إدراجه عىل أي أوراق هجرة تعطى لك)  -إحتفظ بهذا الرقم واعطيه
لعائلتك
• اسأل عن كفاله ماليه
• اكتب إسم الجهه التي قبضت عليك (الرشطة )ICE، FBI ،وأرقام هوياتهم

•.القرار األول سيكون لك إذا كنت ستقبل الرتحيل الخاص بك :ونحن نويص بشدة بان ال تقبل الرتحيل
الخاص بك حتى تتمكن من التحدث اىل محام ،أو ترى قايض هجرة .إذا وافقت عىل الرتحيل الخاص بك
ستتنازل عن فرصاً ملساعدتك يف املستقبل.
• .رشطة  ICEسوف تقوم بأعداد الوثائق مع تُهم الهجرة ضدك ،قد تعطيك موعد للمحكمة إذا كنت
مؤهال ،وستُحدد ما إذا كنت مؤهال للكفاله املاليه.
•إذا كان لديك أمر ترحيل مسبق ،لن تكون مؤهل للحصول عىل كفاله ماليه ولكن يجب أن تؤكد عىل حقك
يف التحدث إىل محامي .إذا كان لديك خوف من العودة إىل بلدك ،ينبغي أن تقول هذا ملوظفي الهجرة ألنها
قد تكون فرصتك الوحيدة للبقاء وخوض القضية.

الكفاله املاليه الخاصه بالهجرة

•اسأل ان يفرج عنك بكفالة ماليه! إذا رفض  ICEالكفاله املاليه ،يجب عليك طلب عقد جلسة استامع
للكفاله املاليه أمام قايض الهجرة.

املراقبة اإللكرتونية

•يف بعض األحيان ،تقوم  ICEباالفراج عن املعتقلني و تجعلهم يرتدون سوار الكاحل االلكرتوين.

•لديك الحق يف االعرتاض عىل ظروف االحتجاز وسوار الكاحل االلكرتوين الخاص بك ،ولكن يجب عليك
تقديم طلب ملحكمة الهجره خالل  7أيام من االفراج عنك.
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ماذا ميكن للعائلة واألصدقاء أن يعملوا؟
• محاولة االتصال فورا ً مبحامي هجرة.
•اتصل بـ  ICE” 415-844-5512ملعرفة أين تم إحتجاز الشخص .أحصل عىل االسم الكامل ،وتاريخ
امليالد ،ورقم ،A-ومكان االعتقال إذا كان معروفا .ميكنك أيضا أن تبحث عىل االنرتنت إذا كان لديك
اسمه ،ورقم ،A-ومكان الوالدة باستخدام موقع  ICEللمعتقلني عىل االنرتنت:
https://locator.ice.gov/odls/homePage.doSomeone
•أي شخص بوضع قانوين ميكن له عادة زيارة الشخص املحتجز يف يوم االعتقال يف Street 630
 ،Sansomeسان فرانسيسكو  09:00صباحاً حتى  3:00مساء ،أو ميكن لك زيارته يف املكان املحجوز به.
•جهزهاتفك الخاص بك الستقبال املكاملات من السجن ،يف حالة محاولة الشخص االتصال بك.
•إجمع فورا رسائل تأييد من فئات املجتمع ،واملراكز الدينية ،واملدارس ،والعائله ،واألصدقاء ،وأصحاب
العمل .فضالً عن إثبات امللكية (السيارة ،املنزل) أو التسجيل يف برامج املدرسة أو العمل .إذا كان
الشخص مؤهالً للحصول عىل الكفاله املاليه ،هذا سيساعد عىل إثبات أنهم لن يغادروا املنطقة.
• إدفع الكفاله املاليه يف أقرب وقت ممكن.

النقل إىل سجن املهاجرين

•إذا مل يتم إصدار الكفاله املاليه ،سوف يتم نقلك إىل مركز احتجاز مختلف خارج سان فرانسيسكو ،ومن
املرجح أن تظهر من خالل لقطات فيديو حية يف جلسات الحقة.
•ميكن لعائلتك االتصال بـ  ICEملعرفة أين تم احتجازك ،ومحاولة زيارتك يف مرفق االحتجاز أيضا.

تفادي نقلك خارج الواليه

• ICEلها الحق يف نقل املعتقلني خارج الواليه.
•ليك تتجنب نقلك خارج الواليه ،اتصل مبحامي لتقديم طلب رسمي إىل محكمة الهجرة لعقد جلسة
استامع للكفاله املاليه يف سان فرانسيسكو.
•حتى لو تم نقلك خارج الواليه ،سيكون لديك فرصة لطلب عقد جلسة استامع للكفاله املاليه مع قايض
الهجرة .

سبل الحامية بسبب االمراض العقليه

•إذا كان لديك مشاكل صحية عقلية ،تأكد من أن تقول لـ  ICEوقايض الهجرة  -قد يكون لديك الحق يف
توكيل محامي مجاناً وسبل حاميه اخرى.

جلسه خاصه بالكفاله املاليه

•إذا مل يتم اإلفراج عنك من السجن فورا ً ،سيكون لديك جلسة استامع خاصه بالكفاله املاليه مع محكمة
الهجرة .االصدقاء والعائله ،واملؤيديني ميكن لهم حضور جلسة الكفاله املاليه .يستطيعون ان يقدموا
أدلة ملساعدتك .إذا تم احتجازك يف والية كاليفورنيا ومل تكن مبدئياً مؤهالً للحصول عىل الكفاله املاليه
بسبب بعض اإلدانات الجنائية ،لديك الحق يف جلسة استامع للكفاله املاليه بعد  6شهور من وجودك يف
سجن الهجره.

مواعيد املحكمه

•إذا تم االفراج عنك بكفالة ماليه ،سوف تحصل عىل موعد من املحكمة ملواصلة االجراءات .إذهب اىل
موعد املحكمة واجمع االدله لدعم قضيتك .تحدث مع محامي!
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• تأكد من الحفاظ عىل إيصال الدفع.
ميكنك أيضا االتصال برشكة الكفاالت املاليه للحصول عىل سند كفالة .وسوف تحاسبك ما يقرب من 1000
دوالر إلعداد كفاله ماليه بـ  5000$للفرد املحتجز .لن يتم إعادة هذا املال لك .قد تضطر عىل التوقيع
عىل سندات ملكية لهذا النوع من القروض.
عندما تنتهي قضية الهجرة ،سيتم إرجاع كامل مبلغ الكفاله املاليه اىل الشخص الذي دفعه .إذا مل ميتثل
الشخص مع حكم وقوانني محكمة الهجرة ،أو حاول الفرار ،سيتم مصادرة قيمة الكفاله املاليه ولن يتم
إعادة املال.

ماذا يحدث بعد اإلنتهاء من إعداد الكفاله املاليه؟

سيتم االفراج عن الشخص املحجوز وسيكون مطلوب منه الحضور يف وقت الحق أمام قايض الهجرة
إلجراءات الرتحيل أو اإلزالة  .إذا كان الشخص املحتجز يسكن بعيدا ،ستحتاج إىل إرسال له  /لها تذكرة
حافلة أو تذكرة طريان باإلضافة إىل املال ليتمكن من العوده إىل منطقة خليج سان فرانسيسكو.

معلومات عن الكفاله املاليه
هل كل شخص معتقل مؤهالً للحصول عىل الكفاله املاليه وإطالق رساحه
من االعتقال؟

ال .معظم الناس مؤهلون للحصول عىل الكفاله املاليه .ومع ذلك ،بعض االشخاص الذين لديهم إدانات
جنائية خطرية أو يشكلون تهديدا ً امنياً يخضعون الحتجاز إلزامي .األفراد الذين دخلوا مره اخرى بعد
الرتحيل بطريقة غري مرشوعة  ،أو تحت االجراءات النهائية لإلزالة أو الرتحيل قد ال يحصلون عىل الكفاله
املاليه .االشخاص الذين كانوا يف سجن الهجرة ملدة ستة أشهر أو أكرث ميكن أن يطلبوا كفاله ماليه ،حتى
إذا كان لديهم سوابق جنائية أو انتهاك لقوانني الهجرة يف السابق.هناك بعض األفراد الخاضعني “للرتحيل
املستعجل” سيتم ترحيلهم دون عقد جلسة أو كفاله ماليه.

كيف ميكنني معرفة ما إذا كان قد تم وضع كفاله ماليه لشخص قد تم
إعتقاله؟

قُم باالتصال مبركز  DHSلإلحتجاز والرتحيل  .415-844-5651إعطاء موظف االحتجاز اسم الشخص
ومعلومات عن تاريخ إلقاء القبض عليه .إسأل عن مكان إحتجازالشخص .أطلب رقم A-للشخص املحتجز
وإذا تم وضع أي كفاله ماليه .سوف تحتاج إىل التعريف بنفسك وعالقتك بالشخص املعتقل.

ماذا يجب عىل الشخص املحتجز أن يعمل إذا رفض مدير املنطقة وضع
كفاله ماليه أو إذا كانت قيمة الكفاله املاليه مرتفعة جدا؟

أخرب مسؤولون  DHSأنك ترغب يف أن يراجع قضيتك قايض هجرة .قايض الهجرة لديه السلطة لوضع
كفاله ماليه أو اإلفراج عن الشخص املحتجز أذا كان مستحق يف بعض الحاالت.

كيف يتم إعداد الكفاله املاليه الخاصه بالهجرة؟
إلعداد الكفاله املاليه:

•يجب عليك أن تكون مواطنا أو مقيام بصفة قانونية يف الواليات املتحدة ،مع هويه إثبات شخصية عليها
صوره وإثبات الوضع القانوين .يجب أن تقبل أن تكون مسؤوالً عن ضامن أن الشخص سوف يحرض أمام
مسؤول الرتحيل عىل النحو املطلوب.
•قد تعمل وزارة األمن الداخيل  DHSعىل عمل تحقيق أمني عىل الشخص الذي سوف يُ ّعد الكفاله
املاليه :إذا كانت لديك إقامه دامئه ولديك تاريخ إجرامي ،تحدث إىل محامي قبل إعداد الكفاله املاليه.
•يجب أن تأخذ شيك أو حوالة مالية تدفع اىل وزارة األمن الداخيل األمريكية ،Sansome 630 ،الطابق
 ،5من الساعه  8:00حتى  ،3:00من االثنني إىل الجمعة .النقد ،والشيكات الشخصية ال تقبل عند إعداد
الكفاله املاليه.
•تحتاج اسم املحتجز ،تاريخ امليالد ،العنوان ،مكان امليالد ورقم A-من أجل إعداد الكفاله املاليه .أيضا،
يجب إعداد الكفاله املاليه من الساعه  9:00صباحاً حتى  3:00مساء( .من املفضل أن يكون يف وقت
مبكر من اليوم ).
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أرقام هواتف وعناوين
مكتب الـ  DHSامليداين لإلعتقال واإلزاله يف سان فرانسيسكو
5512-844-415-1
معلومات إحتجاز الـ DHS
5651-844-415-1
 , Street Sansome 630غرفة 590
سان فرانسيسكوCA 94111 ،
الخط الساخن ملحكمة الهجره
7180-898-800-1
•استخدم هذا الرقم ملعرفة ما إذا كانت جلسات االستامعتقرر موعدها يف محكمة الهجرة .
• سوف تحتاج إىل رقم إقامة الشخص الدامئه ،رقمA-
محكمة الهجره يف سان فرانسيسكو
لحاالت غري املعتقلني
4415-705-415-1
Montgomery Street, Suite 800 100
San Francisco, CA 94104
حاالت املعتقلني
1033-705-415-1
Sansome Street 630
San Francisco, CA 94111
موقع  ICEللمعتقلني عىل االنرتنت
https://locator.ice.gov/odls/homePage.do

San Francisco Immigrant
Legal & Education Network
938 Valencia Street
San Francisco, CA 94110
P: 415.282.6209 x115
F: 415.282.2826
sfimmigrantnetwork.org

