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اعرف حقوقك
يف حال توقيفك من قبل الرشطة أو عمالء 

الهجرة أو مكتب التحقيقات الفيدرايل.

هذه املعلومات ليست ألغراض املشورة القانونية. قد تختلف قوان� بعض 

الواليات، وقد تنطبق قواعد مستقلة عند نقاط التفتيش وعند دخول الواليات 

املتحدة (�ا يف ذلك املطارات). تم تحديث هذه املعلومات يف ديسمرب 2016.

يف حال توقيفك من قبل الرشطة
• لديك الحق يف التزام الصمت. يف حال رغبتك يف التزام الصمت أخرب الضابط بذلك. (قد 

تطالبك بعض الواليات بتعريف نفسك إىل الرشطة إن كنت مشتبه به يف ارتكاب جر�ة).

• احتفظ بهدوئك. ال تركض وال تجادل أو تقاوم أو تعوق عمل الرشطة، وارفع يديك بحيث 
تراه© الرشطة.

• اسألهم إن كان �كنك الرحيل، وإن كان �كنك الرحيل اميش بعيًدا بهدوء وصمت.
• لست ملزًما باملوافقة عىل تفتيشك أو تفتيش متعلقاتك.

يف حال توقيفك وأنت يف سيارتك
• أوقف السيارة يف مكان آمن بأقىص رسعة ممكنة. أوقف تشغيل السيارة وأشعل اإلضاءة 

الداخلية ثم افتح النافذة جزئيًا وضع يديك عىل عجلة القيادة.

• قدم رخصة القيادة وتسجيلك وإثبات التأمÃ إىل الرشطة عند الطلب.
• يف حال مطالبة الضابط أو موظف الهجرة بتفتيش سيارتك �كنك الرفض؛ ولكن إن كانت 

الرشطة تعتقد أن سيارتك تحتوي عىل دليل عىل جر�ة �كنهم إذن تفتيشها دون موافقتك.

• للسائقÃ والركاب الحق يف الصمت. إن كنت راكبًا �كنك أيًضا أن تسأل عن إمكانية الرحيل، 
وإن كان بوسعك ذلك ارحل صامتًا.

يف حال سؤالك عن حالتك كمهاجر 
• يحق لك البقاء صامتًا. ال يتعÃ عليك اإلجابة عن أسئلة حول محل ميالدك أو إن كنت 
مواطًنا أمريكيًا أو كيفية دخولك البلد. (تنطبق قواعد مستقلة عند الحدود واملطارات 

 Ãا يف ذلك السائحË املهاجرين Ìات محددة لغÌالدولية، وعىل األفراد الذي �لكون تأش

واملسافرين ألغراض العمل.)

• إن Ð تكن مواطًنا أمريكيًا وتحمل وثائق هجرة سارية، ينبغي عليك إذن تقد�ها إىل 
موظف الهجرة عند طلبها.

• ال تكذب بشأن حالة جنسيتك أو تقدم وثائق مزورة.

يف حال قدوم الرشطة أو موظفو الهجرة إىل منزلك
• ال يتعÃ عليك الس©ح لهم بالدخول إال إن كانوا يحملون أمرًا موقًعا من القايض. 

• اطلب منهم رؤية األمر. وال �كن للضباط أن يفتشوا إال املناطق املدونة يف األمر فقط بحثًا 
عن األغراض املذكورة به. يتيح أمر القبض للرشطة بدخول منزل الشخص املدرج يف األمر 

إن كانوا يعتقدون بوجوده يف الداخل، ولكن ال يتيح أمر اإلزالة/ الرتحيل (أمر وكالة إنفاذ 

قوانÃ الهجرة والج©رك) إىل الضباط بدخول املنزل دون موافقة.

• حتى يف حالة وجود أمر مع الضباط يحق لك البقاء صامتًا. إن اخرتت التحدث اخرج 
من املنزل وأغلق الباب.

يف حال القبض عليك من قبل الرشطة
• ال تقاوم.

• أخربهم بأنك تريد التزام الصمت واطلب محامي. إن Ð يكن بوسعك دفع أتعابه يجب عىل 
الحكومة توفÌ محامي.

• ال تقل أي يشء أو توقع عىل أي يشء أو تصدر أي قرارات دون وجود محامي.
• يحق لك إجراء مكاملة محلية. وال �كن للرشطة االست©ع يف حال اتصالك Ëحامي.

• ال تناقش حالتك كمهاجر مع أي شخص باستثناء محاميك.
• قد يزورك ضابط هجرة يف السجن. ال تجيب عىل أي أسئلة أو توقع أي يشء قبل 

التحدث إىل محامي.

• اقرأ كافة األوراق جيًدا وإن كنت ال تفهمها أو ال تستطيع قراءتها �كنك طلب مرتجم.

يف حال االحتجاز كمهاجر (أو من قبل وكالة إنفاذ قوان� الهجرة والج�رك)
• يحق لك طلب محامي ولكن الحكومة لن توفر لك واحًدا. إن Ð يكن لديك محاميًا اطلب 

قاáة بالخدمات القانونية املجانية أو ذات التكلفة املخفضة.

• يحق لك االتصال بقنصليتك أو قيام ضابط بإخبار القنصلية بالقبض عليك.
• أخرب ضابط الهجرة بأنك ترغب يف التزام الصمت. ال تناقش حالتك كمهاجر مع أي شخص 

باستثناء محاميك.

• ال توقع عىل أي يشء مثل وثيقة مغادرة طوعية أو ترحيل منصوص عليه دون التحدث إىل 
محامي. إن قمت بالتوقيع قد تتخىل إذن عن فرصتك يف محاولة البقاء يف الواليات املتحدة.

• اعرف رقم الهجرة الخاصة بك (رقم "أ") وامنحه إىل عائلتك. سوف يساعدهم عىل 
تحديد مكانك.

يف حال شعورك بأنه تم انتهاك حقوقك
• سجل كل يشء �كنك تذكره Ëا يف ذلك رقم شارة الضابط وأرقام سيارة الدورية والوكالة 

التي ينتمي إليها الضباط وأي تفاصيل أخرى. احصل عىل معلومات االتصال الخاصة 

بالشهود. يف حال تعرضك لإلصابة اطلب رعاية طبية عىل الفور والتقط صوًرا إلصاباتك.

 Ìيف كث .Ãقدم شكوى مكتوبة إىل قسم الشئون الداخلية بالوكالة أو مجلس شكاوي املدني •
من الحاالت �كنك تقديم شكوى دون اإلفصاح عن هويتك إن رغبتك يف ذلك.
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 ,Parado/a por la policíaحقوقك
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Esta información no pretende servir como consejos 
legales. Algunas leyes estatales pueden variar. Se 
aplican reglas distintas en los retenes de vehículo y 
en el ingreso a los EE.UU (incluyendo en los 
aeropuertos). Actualizada en diciembre de 2016.

Si la policía lo para
• Usted tiene el derecho de permanecer en silencio. Si desea permanecer en 

silencio, dígalo a la policía. (Algunos estados pueden requerir que se 
identifique a la policía si se lo considera sospechoso de un crimen.)

• Mantenga la calma. No huya. No discuta, ni resista ni obstruya a la 
policía. Mantenga siempre las manos donde la policía las pueda ver.

• Pregunte si usted es libre para irse. Si la policía dice que sí, aléjese 
con tranquilidad y en silencio.

• Usted no tiene que acceder a ningún registro de su persona o 
pertenencias.

Si lo paran en su vehículo
• Pare el vehículo en un lugar seguro lo más pronto posible. Apague el 

vehículo, encienda la luz interior, abra la ventana un poco y coloque 
las manos sobre el volante. 

• Si se lo piden, muestre a la policía su licencia de conducir, registro y 
prueba de seguro. 

• Si un policía o agente de inmigración le pide registrar su vehículo, usted 
puede negar su permiso. Sin embargo, si la policía cree que su vehículo 
contiene evidencia de un crimen, puede registrarlo sin su permiso.

• Ambos los conductores y los pasajeros tienen el derecho de permanecer 
en silencio. Si usted es pasajero, también puede preguntar si está libre 
de irse. Si la policía dice que sí, retírese silenciosamente.

Si le preguntan acerca de su estatus migratorio
• Usted tiene derecho a permanecer en silencio. No tiene que responder 

a preguntas acerca de dónde nació, si es ciudadano de los EE.UU ni 
cómo ingresó al país. (Se aplican reglas distintas en los cruces 
fronterizos internacionales y aeropuertos, y a individuos con ciertas 
visas de noinmigrantes, incluyendo los turistas y las personas en 
viajes de negocios.)

• Si no es ciudadano de los EE.UU y tiene documentos de inmigración 
válidos, debe mostrárselos al agente de inmigración que se los pida. 

• No mienta acerca de su estatus de ciudadanía ni entregue 
documentos falsos.

Si la policía o agentes de inmigración llegan a 
su casa
• Usted no tiene que dejarles entrar a menos que tengan una orden judicial 

firmada por un juez.

• Pídale que le muestre la orden judicial. Los oficiales sólo pueden 
registrar las áreas y por los artículos que se mencionen en la orden. 
Una orden de arresto le permite a la policía ingresar a la casa de la 
persona indicada en la orden si creen que la persona se encuentra 
adentro. Una orden de remoción/deportación (“ICE warrant”) no les 
permite a los oficiales ingresar a una casa sin permiso.

• Aun si tienen una orden judicial, usted puede permanecer en 
silencio. Si usted elige hablar, salga y cierre la puerta.

Si lo arrestan
• No oponga resistencia.  
• Diga que desea permanecer en silencio y pida a un abogado. Si no 

puede contratar a un abogado, el gobierno debe proporcionarle uno.
• No diga nada, ni firme nada ni tome ninguna decisión sin un abogado.
• Usted tiene derecho a hacer una llamada local. La policía no puede 

escuchar si llama a un abogado.
• No discuta su estatus migratorio con nadie excepto su abogado.

• Puede que un agente de inmigración le visite en la cárcel. No 
responda a preguntas ni firme nada antes de hablar con un abogado.

• Lea completamente todos los documentos. Si no entiende o no puede 
leerlos, diga que necesita un intérprete. 

Si lo ponen en custodia de inmigración (o“ICE”) 
• Usted tiene derecho a un abogado, pero el gobierno no le dará uno. 

Si no tiene abogado, pida que le den una lista de proveedores de 
servicios de asesoría legal gratuitos o de bajo costo.

• Tiene derecho a comunicarse con su consulado o a que un oficial 
notifique al consulado de su arresto.

• Dígale al agente de inmigración que desea permanecer en silencio. 
No hable de su estatus migratorio con nadie más que su abogado.

• No firme nada, como una solicitud donde acepte su salida 
voluntaria del país o una orden estipulada de remoción, sin hablar 
con un abogado primero. Si firma, es posible que esté renunciando a 
la oportunidad de tratar de permanecer en los EE.UU.

• Recuerde su número de inmigración (número “A”) y déselo a su 
familia. Ayudará a que su familia lo localice. 

Si cree que sus derechos han sido violados
• Anote todo lo que recuerde, incluyendo el número de placa de los 

oficiales y sus vehículos de patrulla, a qué agencia pertenecen y 
cualquier otro detalle. Obtenga los datos de los testigos. Si usted 
resulta lesionado, busque atención médica inmediatamente y tome 
fotografías de sus lesiones.

• Presente una denuncia por escrito ante la división de investigaciones 
internas o una junta de revisión ciudadana de quejas. En la mayoría 
de los casos usted puede presentar una denuncia de manera 
anónima si desea.
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