طرح اضطراری اعضای خانواده در
صورت اخراج از کشور يا بازداشت

شما تنھا نيستيد .بھترين جواب اين است که آماده می شود!
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يک فھرست با ھمسر خود و ديگر بزرگساالن در خانه درست بکنيد ،که ھر کس می تواند از دوستان و اعضای خانواده
فھرست را ببيند که اين می توان در صورت بازداشت عضو خانواده شما کمک کرد.
اگر شما يا ھمسر شما اخراج می شود،برای مراقبت کودکان کسی را پيدا خواھيد کرد .به شخص مورد مسئوليت ھای
مراقبت از کودکان شما است،صحبت کنيد .اگر ممکن است ،برخی از پول کنار برای کمک به ھزينه ھا و از دست دادن
درآمد يک فرد که بازداشته شده ،بگذاريد.
اگراين ممکن است که ذخيره کردن پول در صندوق اضطراری برای کمک به ھزينه ھا و از دست دادن درآمد ,اگر
کسی بازداشته می شود.
اطالعات تماس ھای اضطراری در مدرسه فرزند خود را برای اضافه کردن نام و شماره تلفن بزرگساالن وقت بدھيد
)برای مثال ،اعضای خانواده ،دوستان ،نگه داری بچه ،ھمسايگان ،يا ديگر پدر و مادر مدرسه( که غياب از شما کودک
شما را می توان بر داشت .اين کار را برای مدرسه خود انجام بدھيد که ،برنامه مراقبت از کودکان و ھر برنامه بعد از
مدرسه فرزند شما در ان شرکت می کند.
اگر شما شھروند اياالت متحده داريد و مطمئن شويد که فرزندان شما گذرنامه آمريکايی دارند در موقع اخراج از
کشور اگر انھا به سفر خارج از اياالت متحده الزم می سازد  .فرم ھا در تمام دفاتر پست آمريکا موجود ھستند.
فتوکپی از تمام اسناد مھاجرت خود را تھيه کنيد  .تمام مدارک خود را با يک دوست يا اعضای خانواده که به شما اعتماد
داريد,داسته باشيد.
يک فھرست از چيزھايی که کودکان بايد انجام بدھند که اگر پدر و مادر خودشان به خانه نمی آيند اگر چه آنھا دارند می
ايند.
يک فھرست از چيزھايی که برای پدر و مادر در صورت بازداشت و اخراج از کشورنياز داشته باشد ,درست کند.
انجمن اژانسی که کمک حقوقی مھاجرت می دھد ,تماس بگيريد.
اگر يکی از اعضای خانواده يا دوستان شما بازداشته می شود و انھا وکيل ندارند.بعد می توانيد حقوقی انجمن کمک به
مھاجرت تدريس خصوصی) ( The Legal Aid Society Immigration Hotlineتماس بگيريد.

844-955-3425
گر کسی بازداشته می شود و شما نمی دانيد که کجا ھستند شما می توانيد  ICEدر  212.264.5085تماس بگيريد و يا
جستجو آنالين در ببينيد. www.ice.gov/locator
يک فھرست از اعضای خانواده وشماره تلفن کشورانان را بايد داشته باشيد تا مواقع اضطراری می توان تلفن کرد .

 .9ھميشه با شما شماره تلفن از ارائه دھندگان خدمات قانونی و اعضای خانواده بايد داشته باشيد که در صورت گرفتاری ,می
توانيد تلفن بکنيد.
 10.اگر شما به توسط ماموران  ICEبرداشته شده ايد به ياد داشته باشيد که شما حق داريد که سکوت باشيد! شما بايد نام خود و
شناسايی ارائه بدھيد ،اما الزم نيست که پاسخ به افسران سواالت ديگر بدھيد و اسنادی را امضا نمی کنيد که شما ان را نمی
فھميد.
 11.اگر افسری به خانه شما می رسد آنھا فقط با حکم بازرسی می توان وارد بکنند يا اگر کسی برای وارد شدن به خانه اجازه
می دھد .اگرشما شک داريد که ماموريھای  ICEدر خانه شما ھستند و حکم بازرسی را نداشته باشند ،درباز نمی کنيد.
 12.اگر شما در اياالت متحده بيش از دو سال بوده ايد ،برای حضور مداوم جمع آوری و نگه داشتن اسناد خودتان را نشان می
دھيد.

آشنا با حقوق خود! تمام اطالع از حقوق شما داشته باشيد که قبل از اينکه خانواده شما را تحت تاثير قرار گذاشته
می شود.
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