خطة طوارئ في حال احتجاز أو ترحيل أفراد األسرة
انت لست وحدك .أفضل رد ھو أن تكون مستعدا!

إعداد الخطة:
1.مع زوجتك وغيرھم من الكبار في المنزل ،وتقديم قائمة أن الجميع يمكن أن يرى من األصدقاء وأفراد األسرة التي
يمكن أن تساعد في حال اعتقلت أفراد عائلتك.
2.العثور على شخص سوف تأخذ الرعاية الخاصة بك في األطفال إذا كنت أنت أو زوجك ھو ترحيلھم .التحدث مع
شخص حول مسؤوليات رعاية أطفالك .إذا كان من الممكن وضع بعض المال جانبا للمساعدة في نفقات وفقدان الدخل من
الشخص المحتجز.
3.إذا كان من الممكن ،وتوفير المال في صندوق للطوارئ للمساعدة في تكاليف وفقدان الدخل إذا اعتقل شخص ما.
4.تأخذ من الوقت لتحديث المعلومات االتصال في حاالت الطوارئ في مدرسة طفلك إلضافة أسماء وأرقام ھواتف من
البالغين )على سبيل المثال ،وأفراد األسرة ،واألصدقاء ،والمربيات ،والجيران ،أو اآلباء واألمھات في المدارس األخرى(
الذي يمكن أن تلتقط طفلك في غيابك .ھل ھذا لمدرستك ،قبل ك ،برنامج رعاية األطفال وأي برنامج ما بعد المدرسة
يشارك طفلك في.
5.إذا كان لديك أطفال المواطن األمريكي تأكد لديھم جوازات الواليات المتحدة في حالة الترحيل الخاص بك يجعل من
الضروري بالنسبة لھم بالسفر خارج الواليات المتحدة .متوفرة في جميع مكاتب البريد في الواليات المتحدة األشكال.
6.جعل نسخ من جميع وثائق الھجرة الخاصة بك .احتفظ بنسخة من جميع المستندات الخاصة بك مع صديق أو أحد أفراد
العائلة التي تثق بھا.
7.تقديم قائمة من األشياء التي ينبغي القيام به األطفال كان آباؤھم ال تأتي المنزل عندما يتم المفترض أن.
8.تقديم قائمة من األشياء التي الوالد أو ولي األمر يمكن القيام به في حالة الترحيل أو االعتقال.
ا .استدعاء وكالة المجتمع التي تقدم المساعدة القانونية للھجرة.
ب .إذا كان أحد أفراد العائلة أو صديق احتجازه وليس لديھا محام ھذا الشخص أو أحد أفراد األسرة يمكن أن نطلق على
المساعدة القانونية جمعية الھجرة الخط الساخن
844-955-3425
•إذا تم اعتقال شخص وكنت ال تعرف أين ھم يمكنك االتصال  ICEفي  212.264.5085أو البحث على االنترنت في
www.ice.gov/locator
•حافظ على قائمة من أفراد األسرة وأعدادھم في بلدك األصلي لالتصال في حاالت الطوارئ.
9.دائما تحمل معك أرقام الھاتف من مقدمي الخدمات القانونية وأفراد األسرة الذين يمكنك االتصال بھم في حالة تم
احتجازك.
10.تذكر ،إذا كنت انتقاؤھا من قبل وكالء  ICEلديك الحق في التزام الصمت !يجب أن تعطي اسمك وتحديد الحالي،
ولكن ال حاجة للرد على ضباط أسئلة أخرى أو التوقيع على وثائق أنك ال تفھم.
11.إذا وصل ضابط في منزلك ال يستطيع الدخول اال مع مذكرة تفتيش أو إذا كان شخص ما في المنزل يسمح لھم
بالدخول .إذا كنت تشك في أن وكالء  ICEھي في منزلك وليس لديھم مذكرة تفتيش ،ال تفتح الباب.
12.إذا كنت قد تعرضت في الواليات المتحدة ألكثر من عامين ،وجمع والحفاظ على وثائق تظھر أن وجود مستمر.
اعرف حقوقك !تبقي على علم بجميع الحقوق لديك قبل يتأثر عائلتك.

آخر تعديل من قبل جمعية المساعدة القانونية ،وحدة قانون الھجرة ،في  26فبراير  2017من وثيقة تم نشرھا من جھة CARECEN
www.legal‐aid.org

