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 ماساتشوستس وواليیة سجونن في بالهھجرةة ةاالمتعلّق االمقابالتت خاللل حقوقك على تعّرفف

 
 ناالممك من. ماساتشوستس وواليیة نطاقق في تقع االتي ااإلصالحيیاتت وو االسجونن ددااخل ")ICE("كك االجمارر وو االهھجرةة ووكالة ممثّلو يیعمل
ً  االممكن من. االوثائق بعض على توقيیعك ططلب أأوو معك مقابلة عمل بمحاوولة االممثّلونن هھھھؤالء يیقومم أأنن  باططض بعض يیقومم أأنن أأيیضا

 االمتعلّق تارريیخك أأوو االجنائي تارريیخك عن عن بسؤاالك )ICE( وواالجمارركك االهھجرةة ووكالة مع يیعملونن االذيینووااإلصالحيیاتت  االسجونن
 ووكالة مع يیعملونن االذيین االسجونن ضباطط أأوو )ICE(مارركك االج وو االهھجرةة ووكالة لممثل عنهھا باإلفصاحح تقومم معلومة أأيي. بالهھجرةة
 تعرفف أأنن االشأنن هھھھذاا في جداا االضروورريي من. ترحيیلك إإجرااءااتت لبدء ضّدكك تُستخدمم أأنن ناالممك من  )ICE( االجمارركك وو االهھجرةة
 تشتمل وو. معيیّنة ووثائق على توقيیعك ططلب أأوو بسؤاالك  )ICE(رركك االجما وو االهھجرةة ووكالة ممثّل أأوو االضابط يیقومم عندما حقوقك
 : االتالي على حقوقك

 االجمارركك وو االهھجرةة لوكالة ممثّل أأوو ضابطٍ  أأييّ  مع بالحديیث ملزممٍ  غيیر أأنت. إإجبارريیة غيیر ططوعيیة مقابالتت هھھھو االهھجرةة مقابالتت )١۱(
)ICE( بالهھجرةة االمتعلّق تارريیخك أأوو االجنائي تارريیخك بخصوصص  . 
ً  تبقى أأنن في االحق كامل لك )٢۲(  ضباطط أأوو )ICE( االجمارركك وو االهھجرةة ووكالة ممثّلي إإلى بهھا باإلددالء تقومم معلومة أأييّ . صامتا

) مثالً  االوالددةة كمكانن االبسيیطة االمعلوماتت ذذلك في بما( )ICE( االجمارركك وو االهھجرةة ووكالة مع يیعملونن لذيیناا ااإلصالحيیاتت وو االسجونن
 . االجنائيیة االمحكمة أأوو االهھجرةة محكمة في ضّدكك تُستخٓدمم أأنن االمرّجح من

 )ICE( االجمارركك وو االهھجرةة ووكالة مع يیعملونن االذيین االضباطط لك يیعطيیهھا أأووررااقق أأييّ  توقيیع عن تمتنع أأنن في االحق كامل لك )٣۳(
 وو االسجونن ضباطط أأوو )ICE( االجمارركك وو االهھجرةة ووكالة ممثّلي ططلب على بناءً  بتوقيیعهھ تقومم مستند أأوو ووررقة أأييّ  .لهھا االممثلونن أأوو

 االمحكمة أأوو االهھجرةة محكمة في ضّدكك تُستخٓدمم أأنن االمرّجح من )ICE( االجمارركك وو االهھجرةة ووكالة مع يیعملونن االذيین ااإلصالحيیاتت
 .االجنائيیة

 ططلب أأييّ  عن باإلبالغغ قم وو.... .......................... االرقم على....... ................................... محاميیك مع بالتوااصل قُم )٤(
 . لهھا تتعّرضض قد مشكلة أأييّ  أأوو ااضطهھادد٬، أأوو ااستجواابب٬، أأوو مقابلة٬،

 
 يیعملونن االذيین ااإلصالحيیاتت وو االسجونن ضباطط أأوو )ICE( لجماررككاا وو االهھجرةة ووكالة ممّثلي من أأييٌ  قامم إإذذاا أأعمل أأنن عليّ  يیتوّجب ماذذاا
  معي؟ االحديیث وو بالتوااصل )ICE( االجمارركك وو االهھجرةة ووكالة مع
 وو معك بالحديیث االجمارركك وو االهھجرةة ووكالة مع يیعملونن االذيین االضباطط أأوو )ICE( االجمارركك وو االهھجرةة ووكالة ممثّلي من أأييٌ  قامم إإذذاا

 يف ترغب بأنّك االوكالة ممثّل أأوو االضابط بإخبارر قُم محاممٍ  حضورر في أأوو محاممٍ  مع توااصلاال قبل معهھم بالحديیث ترغب ال كنتٓ 
 وو االهھجرةة ووكالة ممثّل أأوو لضابط االوررقة هھھھذهه من ااألسفل االقسم بإعطاء قم. محاميیك بحضورر إإال االحديیث عدمم في حقك مماررسة
 لن أأنك وو محاميیك مع بالتوااصل يیقومم أأنن بضرووررةة )ICE( ررككاالجما وو االهھجرةة ووكالة ممثّل أأوو االضابط يیُفهِھمُ  ااإلجرااء هھھھذاا. االجمارركك
 . ذذلك من أأكثر للضابط تقُلْ  ال. االمحامي حضورر ددوونن من أأسئلتهھم على باإلجابة تقومم
 . االضابط ااستجواابب محاووالتت عن محاميیك إإخبارر في تتأخر ال
 
 ........................................................................................................................................... هھھھنا من ااقطع
 : االجمارركك وو االهھجرةة ووكالة مثّلم أأوو ضابط إإلى
 االجمارركك وو االهھجرةة ووكالة ممثّل قِٓبل من تحقيیق أأييّ  بموااجهھة االصمت في حقّي بمماررسة أأررغب................... ............... أأنا
 ...... . ......................................: ...............محاميّٓ  مع بالتوااصل قُم معي بالحديیث ترغب كنت إإذذاا. محاميّٓ  حضورر حتى

 يیميیل)االهھاتف٬، ااإلررقم ااسم االمحامي٬، (              
  ٢۲٠۰١۱٧۷ يینايیر


