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 مقدمة

أنت مقيم في منشأة احتجاز تديرها أو تتعاقد معها وكالة انفاذ قوانين 

 االنفاذ و الترحيل.  وعمليات  الهجرة والجمارك

 

 خدمات الترجمة 

إذا كنت ال تتحدث اإلنجليزية أو تفهمها ، أو ال تستطيع قراءة أو  

مترجم فوري لك ، مجانًا ،  كتابة اللغة اإلنجليزية ، فسيتم توفير  

األمورالمتعلقة بوكالة انفاذ قوانين الهجرة   لألمور الطبية و

أو االحتجاز. يمكن أن تشمل هذه المساعدة موظفًا    والجمارك

 مواد يجب أيًضا ترجمة أي  يتحدث لغتك أو مترجًما محترفًا. 

مكتوبة يتم تقديمها إليك إلى لغتك أو شرحها لك شفهيًا بلغتك  

أخبر أحد الموظفين المنشأة أو ضابط   بواسطة مترجم فوري. 

وكالة انفاذ قوانين الهجرة والجمارك إذا كنت بحاجة إلى مساعدة  

 في فهم هذا الكتيب أو أي معلومات أخرى. 

 

 وصولك الى المنشأة

ات األساسية عند وصول المحتجز  تتبع معظم المنشآت نفس الخطو

في الصفحة التالية لمعرفة خطوات    1إلى المنشأة. انظر الجدول  

 وإجراءات المعاملة. 

 

 على األرجح ستبقى في المنشأة حتى:
 يتم االفراج عنك بكفالة او اطالق سراحك من الحجز.  •

 تم البت في قضية الهجرة الخاصة بك.  •

 بإبعادك من الدولة أو  ت  ر  أُم   •

 يتم نقلك إلى منشأة أخرى.  •

 

  لمعرفة ما يلي: تقع على عاتقك مسؤولية قراءة هذا الكتيب
 مسؤولياتك وحقوقك كمحتجز ؛  •

 البرامج والخدمات المتاحة لك ؛  •

 القواعد التي يجب عليك اتباعها ؛  •

 االجراءات المتبعة في المواقف الشائع حدوثها؛ و   •

 كيفية اإلبالغ عن المشاكل وتقديم الشكاوى. •

 

يقدم هذا الكتيب ملخًصا فقط للمعلومات المهمة وال يغطي جميع  

 الحقوق والمتطلبات المتعلقة بإقامتك في المنشأة. 

 

من  القواعد الخاصة بها.  ستتلقى أيًضا كتيبًا آخر من منشأتك يشرح 

إذا فقدت  . هاع  المهم أن تفهم القواعد الموجودة في كال الكتيبين وتتب  

ستكون النسخ متاحة  الحصول على بديل.  هذا الكتيب ، فيحق لك

والوحدات السكنية ، أو يمكن طلبها من   يةمكتبة القانون الفي  كمرجع

 منشأة. موظفي ال 

 

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في فهم هذا الكتيب ، فأخبر أحد  

 .  ضابط وكالة انفاذ قوانين الهجرة الموظفين في منشأتك أو 

 

إذا كنت ال تقرأ أو تكتب أو تتحدث أو تفهم اللغة اإلنجليزية ، فيحق  

مهمة بلغة أو صيغة تفهمها أو أن  ال معلومات ال  الحصول علىلك 

ط إذا كنت  باض ال احد أخبر  شخص ما شفوياً بلغتك.يشرحها لك  

   بحاجة للمساعدة.

 

 مسؤولياتك وحقوقك

هي   وكالة انفاذ قوانين الهجرة والجمارك  في حين أن سياسة 

معاملة جميع المحتجزين بكرامة واحترام والحفاظ على المنشأة  

 آمنة ونظيفة ، إال أن لديك أيًضا مسؤوليات وحقوق. 

 

 مسؤولياتك 
 

تتمثل إحدى مسؤولياتك الرئيسية في تعلم واتباع جميع القواعد 

إذا لم تتبع قواعد المنشأة،  واللوائح والتعليمات الخاصة بالمنشأة.
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 للمساءلة.  فقد تخضع

 

يجب عليك أيًضا احترام الموظفين والمحتجزين اآلخرين وجميع 

 محيطك. تك و نظافة الممتلكات والحفاظ على نظاف

 

 كما انك مسؤول عن:

 التعاون مع الموظفين؛ •

،  سيدةاستخدام ألقاب الموظفين ، مثل ، سيد ،  •

 اسم عائلته ؛و يتبع ب  ، ضابط ، دكتور

 التهذيب مع المحتجزين اآلخرين. و •

 . جداول الغسيل واالستحماماتباع  •

 

 حقوقك 
 

لديك الحق في الحفاظ على سالمتك الشخصية ونظافتك 

 الصحية.  الرعايةو
 

أثناء احتجازك في المنشأة ، يحق لك الحصول على وجبات  

  متوازنة ، ومالبس نظيفة ، وفرص منتظمة لالستحمام صحية

وغسل المالبس )والحصول على اإلمدادات الالزمة للقيام 

لديك الحق في العيش في مناطق بها تهوية وتدفئة مناسبة   بذلك(.

 إذا لزم األمر.  نفسيةالرعاية الصحية وال والحصول على 
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 لمعامالت المحتجزين خطوات ال.   1الجدول  
 االجراءات  الشخص  الخطوة 

يُجري بحثًا شخصيًا كجزء  المتعلقات. يأخذ مالبسك وأموالك وممتلكاتك لحفظها ويمنحك إيصااًل مفصاًل لجميع   ضابط االستالم  1

 للمساعدة في ضمان أن تعيش أنت والمحتجزون اآلخرون وتعملون في بيئة آمنة ومنظمة.  ملةمن المعا

 سوف تسترد ممتلكاتك عندما يتم إطالق سراحك.  من المهم بالنسبة لك االحتفاظ باإليصال المفصل لممتلكاتك. ز المحتج 2

م بعمل قائمة بجميع المستندات القانونية ووثائق الهوية الخاصة بك )مثل جواز السفر وشهادة الميالد( ، ثم وقي  ضابط االستالم  3

الذي سيضعها في ملف الهجرة الرسمي الخاص بك ،   ICEبوكالة انفاذ قوانين الهجرة والجمارك ضابط قدمها لي 

 . Aوالذي يُسمى ملف 

 أ. قضيتك البت فيإليك عندما يتم ستتم إعادة مستنداتك الشخصية  المحتجز  4

الخاص  Aيجب عليك مشاركة رقم   يستخدم لتحديد هويتك أثناء إقامتك في المنشأة.  A سوف تحصل على رقم المحتجز  5

 بك مع عائلتك ومحاميك حتى يتمكنوا من العثور عليك في نظام تحديد موقع المحتجزين عبر اإلنترنت.

تستند قرارات الضابط إلى مخاوف تتعلق   . االحتفاظ به معك في المنشأةبالذي تستطيع او ال تستطيع يخبرك  ضابط االستالم  6

 بالسالمة واألمن. 

الدينية ، مثل الحجاب   لمتعلقاتسات المنشأة المحددة ، قد تتمكن من االحتفاظ ببعض ااعتمادًا على سيا المحتجز  7

،   الورقيذات الغالف  الشخصية الدينية و الكتب، والصور ،   و خواتم الزواج البسيطةوالميداليات الدينية ، 

أخرى )موضحة في الكتيب صغيرة غراض والوثائق واألوراق القانونية )بما في ذلك إيصاالت الملكية( ، و أ

 لمنشأة(. با لخاصا

 سرير مثل مالءات السرير وغطاء وسادة وبطانية. اليوفر لك بياضات  ضابط االستالم  8

بياضات ولكن يمكنك عادة استبدال  سرير،البياضات وتبادل  ستالمتحقق من سياسة وإجراءات المنشأة ال المحتجز  9

 . مرة واحدة في األسبوع سرير ال

مثل الصابون وفرشاة األسنان والمشط وما إلى ذلك. يمكنك أن المسموح بها العناية الشخصية  عطيك متطلباتي  ضابط االستالم  10

 العناية الشخصية عند الحاجة.  متطلباتتطلب من مسؤول اإلسكان المزيد من 

 مع المناخ في المنشأة. تتناسبيمكنك االستحمام والحصول على مالبس نظيفة  المحتجز  10

نفس مستوى  يقرر مستوى التصنيف الخاص بك ويخصص لك وحدة سكنية مع المعتقلين اآلخرين في  ضابط االستالم  11

 ب التصنيف.

مقدم الرعاية   12

 الصحية 

 واألدوية.   نفسية يسأل عن صحتك الجسدية وال

بسبب  الرعاية الصحية الخاص بك عن أي مشاكل صحية أو إعاقات أو الحاجة إلى تسهيالت مقدم أخبر  المحتجز  13

 التي تتطلب اهتماًما فوريًا ، أو أي أدوية تتناولها أو تحتاجها. شاكلاإلعاقة، أو الم 

مقدم الرعاية   14

 الصحية 

 ج . وصولك نميوًما  14 خاللمعتمد فحًصا طبيًا شامالً في الصحية العاية مقدم الرك فحصسي 

ضابط وكالة انفاذ قوانين الهجرة  طلبها من حاجة إلى نسخ من هذه المستندات لجلسة االستماع الخاصة بك ، فيجب أن ت ب ت ن إذا ك أ

 مقدًما. والجمارك 

 
 لمنشأتك ومستويات التصنيف.  الخاصلمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ، راجع الكتيب  ب

 
ضابط  وسرية. إذا كنت بحاجة إلى نسخ من هذه المستندات ، فيجب أن تطلب من مقدم الخدمات الطبية أو  حفوظةالمعلومات الطبية م ج

 أو موظفي المنشأة نموذج الطلب المناسب.  وكالة انفاذ قوانين الهجرة والجمارك
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قة ، فيحق لك طلب إذا كنت شخًصا من ذوي اإلعا

 تسهيالت بناًء على إعاقتك. 
 

إذا كنت شخًصا من ذوي اإلعاقة ، مثل القدرة المحدودة على  

الحركة ، أو التحدث ، أو التنفس ، أو الرؤية ، أو االستماع ، أو  

االعتناء بنفسك ، فيحق لك طلب واستالم وسائل الراحة التي  

والمشاركة ، أو االستفادة من توفر فرصة متساوية للوصول 

  برامج وأنشطة وخدمات المنشأة المتاحة للمحتجزين اآلخرين.

لديك أيًضا الحق في الحصول على مساعدات أو خدمات  

من  مطلوب  لمساعدتك على التواصل أو المشاهدة أو االستماع.

لتواصل معك بالطريقة التي تفهمها ، والسؤال عن  المنشأة  ا

 وضع تفضيالتك في االعتبار.   تي تحتاجها ، ووسائل الراحة ال

تقديم طلب إقامة لذوي  كيفية يجب أن تعلمك المنشأة ب 

التظلم ، ويجب   ة تقديمي كيفاالحتياجات الخاصة باإلضافة إلى 

 يديك.    في متناول االجراءاتعلى المنشأة أن تجعل هذه 

 

أو شكوى رسمية حول أماكن   تظلمإذا كنت ترغب في تقديم 

ة ذوي االحتياجات الخاصة في المنشأة ، فيمكنك اتباع  إقام

 من هذا الكتيب. 32اإلجراءات المدرجة في الصفحة 

 

 لديك أيًضا الحق في: 
 

فرص معقولة ومنصفة لممارسة عقيدتك مقيدة )أي  •

( فقط بسبب المخاوف المتعلقة  يتم تقييدها او رفضها

كان إذا . بالسالمة واألمن والتشغيل المنظم للمنشأة

يجب تقييد ممارسة دينية أو رفضها ، فيحق لك طلب  

طريقة بديلة لممارسة معتقدك الديني الصادق الذي ال  

 يثير مخاوف بشأن السالمة واألمن والنظام ؛ 

تقديم شكوى حول الظروف المعيشية للمنشأة أو   •

  وطني؛وزارة األمن ال

عدم التعرض للتمييز ألي سبب ، بما في ذلك العرق   •

الدين أو األصل القومي أو الجنس أو التوجه  أو 

الجنسي أو الهوية الجنسية أو اإلعاقة الجسدية أو  

 اإلعاقة العقلية أو المعتقدات السياسية ؛

 ؛همال أو اإلساءةعدم التعرض لإل •

لموظفي المنشأة أو وزارة   اإلبالغ عن أي اعتداء •

ة  الجنسي  حوادث االساءة، بما في ذلك  األمن الوطني

 العتداء الجنسي ،. و أو ا

 يةمكتبة القانون ال  مكانية الحصول على معلومات منا •

المساعدة القانونية. راجع دليل المنشأة المحلي  عن و

الخاص بك للحصول على معلومات حول برامج 

المساعدة القانونية والعروض التقديمية والقواعد  

 واإلجراءات والساعات. 

 

 قضية الهجرة الخاصة بك 
 

في توكيل محام أو ممثل قانوني من اختيارك ، دون لديك الحق 

مسؤولية توكيل محام   أي تكلفة على حكومة الواليات المتحدة.

 G-28يجب أن يوقع هذا الشخص على نموذج  تقع على عاتقك.

زارة األمن  و و وكالة انفاذ قوانين الهجرةإلخطار المنشأة و 

 سيمثلك. بأنهالوطني 

 

يكون لك الحق في جلسة استماع أمام  بناًء على قضيتك ، قد 

ن وأنت أو محاميك أو ممثلك القانوني مسؤول قاضي الهجرة.

   عن عرض قضيتك على قاضي الهجرة.

 

إذا سمح القانون بذلك ، يمكن لحكومة الواليات المتحدة أن تقرر  

وضع الهجرة الخاص بك باستخدام إجراءات بديلة قد ال تشمل  

أيًضا باإلفراج بكفالة حتى جلسة  قد يؤذن لك  قاضي الهجرة.

االستماع المقررة. إذا كان األمر كذلك ، فمن مسؤوليتك دفع  

 الكفالة. 

 

بناًء على أسس  ترحيللديك الحق في طلب اإلعفاء من ال

 .لذلك قانونية مختلفة إذا كنت تعتقد أنك مؤهل
 

قد يشمل ذلك إلغاء الترحيل أو تعديل الوضع أو اللجوء أو منع  

ل أو اإلغاثة بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من الترحي 

 ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة. 

 

على سبيل المثال ، لديك الحق في طلب اللجوء للبقاء في  

)أو تخشى أن تتعرض(    تتعرض الواليات المتحدة إذا كنت

فيه آخر مرة  لالضطهاد في بلدك األصلي أو البلد الذي عشت 

، أو   الرأي السياسيبسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو  

 العضوية في مجموعة اجتماعية معينة.

 

لديك الحق في مغادرة الواليات المتحدة طواعية قبل جلسة  

 االستماع ، إذا كنت مؤهالً قانونًا. 
 

إذا تمت الموافقة على طلبك ، فقد  . هذا يسمى المغادرة الطوعية

إذا كنت ترغب  . الحق في عرض قضيتك في جلسة استماعتفقد 

في المغادرة طواعية ، يجب أن تخبر ضابط وكالة انفاذ قوانين 

 الهجرة والجمارك أو قاضي الهجرة. 

 

، فتحدث إلى   اجراءات الترحيلإذا كانت لديك أسئلة حول 

يمكنك  لخاص بك.اضابط وكالة انفاذ قوانين الهجرة والجمارك 

ال بأي من المحامين أو الممثلين القانونيين أيًضا االتص

الموجودين في قائمة مقدمي الخدمات القانونية المجانية التي  

باإلضافة إلى  . وكالة انفاذ قوانين الهجرة والجماركقدمتها لك 

 مصادرفي منشأتك على  يةمكتبة القانون الذلك ، قد تحتوي 

 تشرح هذه المعلومات. 

 

اإلغاثة انواع لحصول على نوع من إذا كنت تعتقد أنك مؤهل ل

، يجب أن تحاول التحدث إلى محام أو ممثل   المتعلقة بالهجرة

قد تكون هناك أيًضا قيود زمنية للتقدم بطلب للحصول   قانوني.

، لذا تأكد من ملء الطلبات الضرورية   ه اإلغاثةعلى مثل هذ

وتسليمها في الوقت المناسب وإال فقد تفوتك فرصة مراجعة  

تقع على عاتقك مسؤولية إعداد وتقديم  ب الخاص بك. الطل

 النماذج المناسبة لطلب اإلغاثة. 
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التواصل مع العائلة واألصدقاء  
 والممثلين القانونيين 

يشرح هذا الجزء من الكتيب كيفية التواصل مع اآلخرين خارج  

 المنشأة ، بما في ذلك المكالمات الهاتفية والزوار والبريد. 

أثناء احتجازك ، قد يحاول أفراد عائلتك والممثلون   مهم:

يمكنهم  القانونيون وغيرهم من عامة الناس تحديد موقعك.

العثور عليك من خالل نظام تحديد موقع المحتجزين عبر 

أفضل طريقة  . www.ice.gov/locatorاإلنترنت، على

للبحث عن األفراد في نظام تحديد موقع المحتجزين عبر 

 للمحتجز وبلد ميالده.  Aاستخدام رقم  اإلنترنت هي

 تصاالت هاتفيةاال
عند وصولك ألول مرة إلى المرفق ، سيتم منحك إمكانية 

الحقًا ، يمكنك إجراء مكالمات هاتفية من    الوصول إلى الهاتف.

قد تتم مراقبة جميع المكالمات ، باستثناء تلك   وحدتك السكنية.

ضع في   أو المحكمة.  الموجهة إلى محاميك أو ممثلك القانوني

ة  دمحدوأو تكون  استعمال الهاتفاعتبارك أنك قد تفقد امتيازات 

استخدام معدات الهاتف أو  اذا اسأت  إذا لم تتبع قواعد المنشأة أو

 مكالمات ألنشطة غير قانونية.  اجريت

 

على عاتقك مسؤولية معرفة قواعد  يقع

لديك  المنشأة الخاصة باستخدام الهاتف.

 الحق في طلب استخدام نظام الهاتف 

الخاص بوكالة انفاذ قوانين الهجرة و 

إذا تم رفض طلبك الستخدام الجمارك. 

الهاتف ، فأخبر أي ضابط وكالة انفاذ 

قوانين الهجرة والجمارك أنك تريد تقديم 

انظر   خدام الهاتف.طلب كتابي الست 

لمزيد من  11في الصفحة  2الجدول 

المعلومات حول استخدام الهاتف أثناء 

 .  وجودك في المنشأة

 

 لالتصال بأي رقم هاتف في الواليات المتحدة باستخدام جهاز 

   :TeleTYpe (TTY)( مبرقة ال(

 

، اتصل أوالً   الخاص بالمنشأة TTYباستخدام جهاز  •

االتصاالت   حويل. يوصلك هذا بخدمة ت 711بالرقم 

(TRS .) 

، قم   بعامل تحويل االتصاالتبمجرد اتصالك  •

 رقم الهاتف الذي ترغب في االتصال به.  بإعطائه

بعد ذلك بتوصيلك  عامل تحويل االتصاالتسيقوم  •

 بهذا الرقم.

إذا كانت لديك أية مشكالت أو أسئلة بخصوص   •

، يرجى طلب المساعدة من  TTY استخدام جهاز

 موظفي المنشأة. 

 

 أجهزة لوحية 
قد تحتوي منشأتك على أجهزة لوحية إلكترونية تتيح لك  

تحتوي األجهزة   التواصل مع األصدقاء والعائلة والمحامين.

اللوحية على بعض المحتويات المجانية والمعلومات المفيدة مثل  

الدينية   صادرلمنسخة من هذا الكتيب ومنشورات المنشأة وا

يتوفر محتوى آخر لالستئجار أو الشراء ، بما في  . والقانونية

اضافت بعض   مثل األفالم والموسيقى. يالترفيه المحتوى ذلك

المنشآت امكانيات اخرى مثل التواصل مع و كالة انفاذ قوانبن 

لخاص  الكتيب اراجع الهجرة و الجمارك و الطاقم الطبي.  

 أحد الموظفين للحصول على التفاصيل. لمنشأة أو اسأل با

 

، وقد يكون  يعد استخدام األجهزة اللوحية امتياًزا وليس حقًا 

قد تتم مراقبة    محدودًا خالل فترات االستخدام العالية. اتوافره

أي   للخصوصية. اتاستخدام الجهاز اللوحي وليس هناك توقع

أخرى للمحتجزين  تصرفاتأو  ةاللوحي  جهزةإساءة استخدام لال 

  استخدام فقدان امتيازاتقد تتضمن تؤدي إلى عقوبات تأديبية 

 الجهاز اللوحي. 

 الزيارات 
اتباع سياسة  ائرينيجب على الز .نوئراز يأتيكيمكن أن 

تقع على عاتقك مسؤولية  . المنشأةالخاصة ب  زيارة الوإجراءات 

سوف تجد السياسة   . بقواعد الزيارة زائريكالتأكد من معرفة 

  لمنشأة.الخاص باواإلجراءات في الكتيب 

 

يجب على جميع الزوار ارتداء  

المالبس المناسبة والتصرف  

إذا كنت أنت أو  هذبة. بطريقة م

زوارك مزعجين ، فسيتعين 

عليهم المغادرة ، وقد تحد المنشأة  

قد يتم  من زياراتك في المستقبل.

ي شيء  تفتيش الزوار وأ

قد يُطلب  . يحضرونه إلى المنشأة

منهم وضع ممتلكاتهم في خزانة  

 أو في سيارتهم. 

 

يجلب لك من الممكن ان 

ولكن يجب على الضابط التحقق   ،غراضالزائريين بعض األ

بعدم إحضار الكثير من  زائريكأخبر  منها أوالً والموافقة عليها.

 األخرى معهم.  المتعلقاتالطرود أو 

 

له من زائر لم يوافق عليه الضابط يمكن أن يؤخذ أي شيء تقب 

قد تخضع أيًضا لعقوبات إدارية  .  منك ويصادر على أنه مهرب

للحصول على معلومات بشأن  . وجنائية لحيازة مواد مهربة

 . 3الزوار ، انظر الجدول 

 البريد 
يمكنك إرسال البريد واستالمه ، ما لم يكن ذلك يهدد سالمة أو  

اقرأ القواعد المتعلقة بالبريد في هذا الكتيب  المنشأة.نظام أمن أو 

تقع على عاتقك مسؤولية معرفة   لمنشأتك. خاصوفي الكتيب ال

القواعد المتعلقة بالبريد واتباعها ، وشرح هذه القواعد ألي  

إذا كان هناك سبب لالعتقاد بأنك ال تتبع   شخص يكتب لك.

بريد الخاصة بك. لمزيد امتيازات ال يتم تحديدقواعد البريد ، فقد 

 . 4من المعلومات حول البريد ، انظر الجدول 
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 معلومات بخصوص المكالمات الهاتفية 2جدول 

 ملحوظات  مجاني؟ مسموح؟  أ مكالمة هاتف الى 

 لمنشأة. الخاصة بااطلع على القواعد  ربما نعم )األصدقاء والعائلة والشركات( ناسعامة ال

البحث عن محام أو ممثل قانوني )بما في ذلك المحامين غير المعنيين بالهجرة(  
 ب 

دقيقة على   20قد يتم وضع حد زمني مدته  نعم نعم

 ماح باالستخدام العادل للهواتف سلل المكالمات

دقيقة على   20قد يتم وضع حد زمني مدته  ربما نعم ج ( بما في ذلك المحامين غير المعنيين بالهجرة(   محامي أو ممثل قانوني ) 

 ماح باالستخدام العادل للهواتف للس المكالمات

إلجراء مكالمات طوارئ ، اطلب المساعدة  نعم نعم د األسرة أو المرض(  موت احد افرادحاالت الطوارئ )مثل 

ة أو المشرف أو  من مسؤول الوحدة السكني 

 كالة انفاذ قوانين الهجرة والجماركو فموظ 

اسأل موظفي المنشأة، أو مسؤول الترحيل   ربما نعم الجهات المعنية برعاية األطفال في الدولة 

الخاص بك، أو اتصل بخط اإلبالغ عن 

( إذا كنت DRILاالحتجاز والمعلومات )

بحاجة إلى مساعدة للحصول على معلومات  

االتصال بأخصائي الحالة أو المحامي الذي  

 يتعامل مع قضية رعاية الطفل الخاصة بك. 

قد تساعدك القنصلية في العثور على محام أو   نعم نعم مكتب قنصلية بلدك في الواليات المتحدة. 

 االتصال بأسرتك أو زيارتك في المنشأة. 

-or 1-844-889 8603-323-800-1 نعم نعم وطني مكتب المفتش العام في وزارة األمن ال

 من جهاز المبرقة   4357

وكالة انفاذ قوانين الهجرة    خط المعلومات واإلبالغ عن االحتجاز التابع

 .  والجمارك

 or 9116# or 4024-351-888-1 نعم نعم

 من جهاز المبرقة   711

-2INTAKE (1-877-246-877-1 نعم نعم للمسؤولية المهنية   وكالة انفاذ قوانين الهجرة والجمارك مكتب

8253) or 711   من جهاز المبرقة 

-2INTAKE (1-877-246-877-1 نعم نعم المشترك ستالممركز اال

8253) or 711   من جهاز المبرقة 

  نعم نعم المحاكم

  نعم نعم محاكم الهجرة ومجلس استئناف الهجرة 

على النحو المعترف به من قبل المكتب  نعم نعم مجانية محامون متطوعون أو مجموعات مساعدة قانونية 

 ب  التنفيذي لمراجعة الهجرة

  نعم نعم مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين

للحصول على أوراق   التي تجريها مكالماتال نعم نعم المكاتب الحكومية 

 لقضية الهجرة الخاصة بك 

  تلك الجهاتبإجراء مكالمات مجانية للك يسمح  ال يعمل بشكل صحيح ، أو أنه ال نظام الهاتفأو أن  هاتفية، ةمكالمإذا كنت تواجه مشكلة في إجراء  أ

 .  ، فاطلب المساعدة من مسؤول وحدة اإلسكان في وكالة انفاذ قوانين الهجرة والجمارك ة مسبقاالمدرج

 
الموجودة  الخدمات القانونية المجانية فب  االتصالفي منطقتك، ابحث في قائمة  ومنظمات تقدم خدمات مجانيةاللعثور على محامين أو ممثلين قانونيين  ب

 الحصول على هذه القائمة ، والتي يتم تحديثها أربع مرات في السنة.  قوانين الهجرة والجماركوحدتك السكنية. يمكن لموظف وكالة انفاذ 

 
 يجب عليك إدراج رقم هاتف المحامي أو الممثل القانوني في نموذج أرقام الهواتف المعتمدة لضمان عدم مراقبة المكالمات.  ج

 
 .  انوني عادةً مكالمات طوارئال تعتبر المكالمات الروتينية إلى محاميك أو الممثل الق د
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 ائرين أ. المعلومات المتعلقة بالز3الجدول 

 العائلة واألصدقاء 

 مالحظات:  مخصص الوقت ال أيام الزيارة المسموح بها

دقيقة أو وقت إضافي ، إذا طلب ذلك،  30 السبت واألحد واألعياد 

 الذين قطعوا مسافة طويلة  ائرينللز

عاًما  18يمكن لألطفال الذين تقل أعمارهم عن 

. تحقق عتني بهمالزيارة إذا كانوا برفقة زائر بالغ ي 

لمنشأة لمعرفة ما إذا كان با الخاصمن الكتيب 

 مسموًحا بزيارات االتصال مع القصر.

 االجتماع مع المحامين والمساعدين القانونيين 

يمكنك أن تطلب مقابلة محاميك أو ممثلك القانوني   ساعات في اليوم )الحد األدنى(  8 االثنين وحتى الجمعةمن 

خالل ساعات الوجبة. سيوفر موظفو المنشأة طبقًا  

 للوجبات أو كيًسا لتناول الطعام أثناء االجتماع.

ترغب في إلغاء اجتماع ، يجب عليك القيام إذا كنت  في اليوم )الحد األدنى(  ساعات 4 السبت واألحد واألعياد 

بذلك. ال يجوز لك أن تطلب من ضابط أو محتجز  

 آخر أن يلغيها لك.

 ساعات الزيارة والمعلومات المحددة األخرى.   بخصوص بمنشأتكالخاصة تحقق من القواعد أ 
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 في الصفحة التالية يتبع 

 

 

 

 

 . المعلومات المتعلقة بالبريد4جدول 

 البريد القانوني والمراسالت الخاصة من

 • المحامون الخاصون والممثلون القانونيون والمحامون الحكوميون 

 • القضاة والمحاكم والسفارات والقنصليات 

 • رئيس الواليات المتحدة أو نائب الرئيس أو عضو في الكونجرس 

، ومكتب المفتش العام لوزارة األمن الداخلي ،   كالة انفاذ قوانين الهجرة والجماركو • وزارة العدل األمريكية ، وزارة األمن الوطني )بما في ذلك  

 (   كالة انفاذ قوانين الهجرة والجماركو ومكتب وزارة األمن الوطني للحقوق المدنية والحريات المدنية ، وفريق خدمات الصحة في 

 • مديرو نظم التظلم 

 • المراسلون وممثلو وسائل اإلعالم اإلخبارية األخرى 

 اعداد البريد القانوني 

 في الزاوية اليسرى العلوية للمظروف ، اكتب: 

 اسمك •

 (A-XXX-XX0-000آخر أربعة أرقام فقط ) A• رقمك أو رقم الهوية. يجب أن يتضمن الرقم 

 • عنوان المنشأة

 : في منتصف الظرف اكتب

 • اسم المستلم وعنوانه 

 • العنوان أو المنظمة ، مثل محام أو مكتب محاماة أو خدمات قانونية 

ا على هذا اكتب "بريد قانوني" أو "مراسالت خاصة" على الظرف )أخبر محاميك أو ممثلك القانوني أن كل البريد القانوني الوارد يجب أن يكون مصنّفً 

 النحو(. 

 خصوصية البريد 

 المحتوى. فحص  بضائع مهربة و للكشف عن • قد يتم فحص جميع الرسائل الواردة والصادرة  

 .البريد • إذا تلقيت بريدًا قانونيًا ، فسيقوم موظفو المنشأة بفتحه أمامك وقد يتحققون من وجود بضائع مهربة ، لكن ال يقرأون

ختمه أمام أحد الموظفين وقم بوضع عالمة عليه  ا ، ولكن ال تقرأه ، و هلموظفي المنشأة بفحص• إذا كنت ال تريد فتح بريدك القانوني أو الخاص ، اسمح 

 بريد قانوني.بكونه بوضوح 

 .ينالمحتجزالخاص ب بريد الفي صندوق   وضعه  • يمكنك ختم بريدك اآلخر بنفسك و

 إليكالمرسل البريد 

 على:  هويةالأو رقم  Aيجب أن يحتوي كل البريد المرسل إليك على رقم 

 • المغلف كجزء من عنوانك

(. إذا كان بريدك الوارد ال  A-XXX-XX0-000الخاص بك ) A• يجب أن تتضمن الصفحة األولى من الحروف المكتوبة آخر أربعة أرقام من رقم 

 نية.الخاص بك ، فسيتم إعادته إلى المرسل.  هذا يتضمن البريد والطرود القانو الهويةأو  رقم  Aيحتوي على رقم 

 

 يجب أن يحتوي بريدك القانوني الوارد أيًضا على هذه المعلومات على الظرف: 

 • اسم المرسل والمسمى الوظيفي 

 • الكلمتان "البريد القانوني" أو "البريد الخاص" 

 كبريد قانوني  المنشأةتعامل معه ت مطلوب ، فلن  كما هو• إذا لم يتم وضع عالمة على البريد القانوني 

 

 مهم! تقع على عاتقك مسؤولية شرح هذه القواعد ألي شخص يرسل لك بريدًا.
 

 قد ترفض المنشأة تسليم بريدك إذا: 

 اعتبر مهربا • 

 • يظهر أو يصف أو قد يتسبب في عنف أو اضطراب 

، أو صنع   كالة انفاذ قوانين الهجرة والجماركو • يشرح كيفية الهروب ، أو صنع األسلحة أو المتفجرات ، أو خرق القانون ، أو عصيان قواعد

 المخدرات أو الكحول 

 • يحتوي على صور أو أوصاف صريحة للجنس ، أو مواد فاحشة 

 • يحتوي على تهديدات أو ابتزاز أو رشاوى أو فاحشة أو ألفاظ نابية ال مبرر لها

 ، أو أي شيء يهدد سالمة وأمن المنشأة مشفرة• يحتوي على أي شيء غير قانوني أو غير مسموح به ، أو رسائل 
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 . المعلومات المتعلقة بالبريد4جدول 

 ت وثائق الهوية واشتراكات المجال 

الخاص بك وتخطرك بهذا اإلجراء. يمكنك   كالة انفاذ قوانين الهجرة والجماركو • سترسل المنشأة وثائق الهوية التي تتلقاها بالبريد إلى موظف

 الخاص بك.   كالة انفاذ قوانين الهجرة والجماركوالحصول على نسخة مصدقة من وثيقة الهوية عن طريق طلبها كتابيًا من موظف 

 اًكا. • ال يجوز لك االشتراك في مجالت أو كتالوجات أو منشورات أخرى ، ولكن قد يكون لديك قريب أو صديق يرسل لك اشتر

 توصيل البريد

ساعة من وقت استالمها ، ولكنها قد تستغرق وقتًا أطول إذا احتاجت إلى معالجة خاصة ألسباب أمنية  24• عادةً ما تسلم المنشأة البريد في غضون 

 قانوني (.ساعة للتحقق من أنه بريد  48)على سبيل المثال ، قد يحتفظ موظفو المنشأة بالبريد القانوني لمدة تصل إلى 

 لمنشأة ، فسيتم إعادته إلى المرسل. ا• إذا وصل بريدك بعد مغادرة  

 ألموال في البريد ااستالم و ارسال  قواعد 

 • إذا تلقيت أمواالً عبر البريد ، فسيصدر لك الموظف إيصاالً بالمال قبل إيداعه في حسابك. 

. اتصل بمشرف الوردية إذا كنت ترغب في شراء حوالة  االوراق النقديةإرسال ا • يمكنك إرسال األموال إلى شخص ما خارج المنشأة. ال ينصح ب 

 بريدية.

لمنشأة. إذا لم تكن واضحة ، يمكن  با خاصةلاوالشيكات والصناديق األخرى. اطلع على القواعد  االوراق النقدية• كل مرفق لديه قواعد مكتوبة بشأن  ا

 لمنشأتك مساعدتك على فهمها. 

 مقابل البريدالدفع 

في ذلك البريد  • إذا قررت المنشأة أنك ال تستطيع تحمل تكاليف الطوابع البريدية أو المواد البريدية ، فيمكنك إرسال بعض أنواع البريد مجانًا ، بما

 القانوني والبريد إلى قنصلية بلدك وإلى أي محكمة. 

األسبوع لبريدك الشخصي. يمكنك الحصول على الورق وأقالم الرصاص والمغلفات من مسؤول  • ستحصل على ثالثة أظرف مختومة أو أكثر في 

 الوحدة السكنية الخاصة بك. 

منشأتك للحصول  ب  لخاص• إذا قررت المنشأة أنه يمكنك شراء مواد بريدية ، فلن تحصل عليها مجانًا. يمكنك شراء اإلمدادات من المجمع. راجع الكتيب 

 بريد على قواعد حول ال
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 الطفلضانة أسئلة عن ح 

ماذا لو علمت أن الشخص الذي تركت أطفالي معه لم يعد  

 قادًرا على العناية بهم؟
أو اتصل    كالة انفاذ قوانين الهجرة والجماركضباط وأخبر أحد 

أو   1- 888- 351- 4024بخط اإلبالغ عن االحتجاز والمعلومات 

   كالة انفاذ قوانين الهجرة والجماركومنحك ت #. يمكن أن  9116

رعاية طفلك أو يمكنه مراجعة قرار  لالفرصة التخاذ ترتيبات 

احتجازك. يمكنك إكمال نموذج تفويض السلطة األبوية الذي  

 المنشأة. في  يةقانون المكتبة اليمكن العثور عليه في 

 

كيف يمكنني تحديد مكان طفلي )أطفالي( الذين انفصلوا  

 عني أثناء وجودهم في عهدة الهجرة على الحدود؟ 
أو اتصل بخط    كالة انفاذ قوانين الهجرة والجماركضباط وأحد 

أو   1- 888- 351- 4024على  اإلبالغ عن االحتجاز والمعلومات 

 . TTYمن جهاز  711# أو   9116

 

اذا لو علمت أن طفلي سيؤخذ إلى الحجز من قبل خدمة  م

رعاية الطفل التابع للدولة أثناء وجودي في لأو برنامج 

 الحجز؟ 
أو اتصل    كالة انفاذ قوانين الهجرة والجماركضباط وأخبر أحد 

كالة ومنحك ت . يمكن أن بخط اإلبالغ عن االحتجاز والمعلومات

رعاية  ل الفرصة لالتصال بوكالة   والجماركانفاذ قوانين الهجرة 

الطفل بالوالية وتحديد الخيارات التي قد تكون لديك فيما يتعلق 

و/ أو كيفية المشاركة في أي إجراءات    بترتيبات رعاية طفلك

   كالة انفاذ قوانين الهجرة والجماركورعاية الطفل. قد تقوم  ل

معلومات  أيًضا بمراجعة قرار احتجازك ، خاصة إذا قدمت 

 جديدة تتعلق بطفلك. 

 

 ماذا لو كنت قلقًا بشأن سالمة طفلي في الواليات المتحدة؟
يمكنك إخبار موظفي المنشأة أنك ترغب في اإلبالغ عن إساءة  

معاملة األطفال المحتملة أو إهمالهم أو التخلي عنهم لسلطة  

اإلبالغ  خط رعاية الطفل التابعة للوالية ، أو يمكنك االتصال ب 

 . عن االحتجاز والمعلومات

 

تعلق بحضانة طفلي ت ةقانوني اتإجراءمعنيا بماذا لو كنت 

 )أطفالي(؟
 

إذا كانت اإلجراءات القانونية  : إجراءات رعاية الطفل في الوالية

تتعلق بوكالة رعاية الطفل التابعة للوالية ، فيمكن أن تمنحك 

الفرصة لالتصال بالوكالة    كالة انفاذ قوانين الهجرة والجمارك و

و / أو محامي رعاية الطفل الخاص بك بشأن طفلك )أطفالك(  

إذا   القاصرين الذين يخضعون إلشراف خدمات حماية الطفل.

  بحاجة للمساعدة في تحديد مكان أخصائي الحالة ، فأخبركنت 

أو اتصل بخط    كالة انفاذ قوانين الهجرة والجماركضباط وأحد 

ستعلمك وكالة رعاية الطفل  .  اإلبالغ عن االحتجاز والمعلومات 

و / أو محامي رعاية الطفل بما يمكنك القيام به إلجراء ترتيبات 

، والمشاركة في جلسات  الرعاية ، والمشاركة في الخدمات 

المحكمة أو إذا كانت هناك خطوات أخرى يمكنك اتخاذها 

ضابط  يجب عليك أيًضا إخبار  لتسهيل االتصال أو لم الشمل.

الخاص بك إذا كان هناك  كالة انفاذ قوانين الهجرة والجمارك و

قضية رعاية الطفل في  بخصوص أي شيء تحتاج إلى القيام به 

 الوالية. 

 

إذا كانت اإلجراءات القانونية بينك    :ون األسرةإجراءات قان 

وبين شخص آخر )مثل الوالد اآلخر للطفل )األطفال( أو أي فرد  

كالة انفاذ قوانين الهجرة  لوآخر من أفراد األسرة( ، فيمكن 

أن تمنحك الفرصة لالتصال بمحاميك أو ممثلك   والجمارك

القانوني )إذا كان لديك واحد( ، والمشاركة في جلسة المحكمة ،  

في األمور    المشاركةتقديم المستندات إلى المحكمة ، أو او 

 األخرى المتعلقة بالقضية. 

 

ماذا لو كان لدي أسئلة حول رعاية الطفل في الوالية أو  

 إجراءات محكمة األسرة؟
. يمكنك أيًضا إلقاء نظرة  اخصائي الحالةحدث إلى محاميك أو ت 

مجموعة  و هي على المحتجزين أو المرحلين: ماذا عن أطفالي؟ 

الموجودة في  األدوات المتوفرة على جميع أجهزة الكمبيوتر 

حتوي مجموعة  ت باللغتين اإلنجليزية واإلسبانية.  نونيةاالمكتبة الق

لمختلف الوكاالت  مات االتصال معلو به ملحقهذه على األدوات 

 الخاصة بكل دولة على حدة. والخدمات الحكومية 

 

 يةالمصادر القانون

 عروض تقديمية للحقوق القانونية للمجموعة
، يقدم أعضاء المجتمع عروًضا تقديمية  نشآتفي بعض الم

هذه العروض   جماعية حول قانون وإجراءات الهجرة األمريكية.

الهجرة والجمارك في   انفاذ قوانين وكالةمتاحة لجميع محتجزي  

العروض التقديمية في   لتلكستنشر منشأتك إعالنات . المنشأة

. إذا لم تتمكن من قراءة اماكن معروفة و شائعة االستخدام

 يمكنك فهمهطريقة معلومات بلغة أو  العالن أو فهمه ، فاطلب اإل

أجهزة الكمبيوتر كما تتاح مواد التوجيه القانوني على  بها. 

 بلغات متعددة. الموجودة في المكتبة القانونية

ري أو تأديبي وترغب في الذهاب إلى  إداعزل إذا كنت تخضع ل

  بإجراء الترتيبات لك للذهاب نشأةقوم المت العرض التقديمي ، فس

 إذا: 

 • يمكن إجراء الترتيبات األمنية. 

 • لن يشكل وجودك خطًرا أمنيًا ؛ و

 • وافق مقدم العرض على الترتيبات األمنية.

 

عروض تقديمية للحقوق    لدى جميع المنشآتليست  مالحظة:

المجتمعات. يمكن  ها ليست متوفرة في جميعالقانونية ألن 

االتصال   الهجرة والجماركوكالة انفاذ قوانين لمحتجزي  

بخط اإلبالغ عن االحتجاز بموظفي المنشأة أو االتصال 

لمعرفة المزيد حول العروض التقديمية القانونية أو   والمعلومات

 . عروض فيديو "اعرف حقوقك"

 

 

 

https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
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لمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون  ل الخط الساخن 

 الالجئين 
تدير المفوضية خًطا ساخنًا مجانيًا للحماية لطالبي اللجوء أيام  

مساًء   5ظهًرا حتى   2االثنين واألربعاء والجمعة من الساعة 

بتوقيت شرق الواليات المتحدة مع توفير الترجمة الفورية عبر  

الوصول إلى الخط الساخن للحماية عن طريق  الهاتف. يمكن 

 من داخل المنشأة.  566االتصال بالرقم 

 على:  يمكنك أيًضا الكتابة إلى المفوضية
UNHCR 

1800 Massachusetts Ave. NW Suite 

500 

Washington, D.C. 20036 

 المكتبة القانونية 
الهجرة والجمارك   وكالة انفاذ قوانينيحق لجميع محتجزي 

القانونية  صادربالمنشأة للوصول إلى الم يةمكتبة القانون ال استخدام

واألجهزة المكتبية )مثل آالت النسخ واآلالت الكاتبة وأجهزة  

هذه المواد   الكمبيوتر( لنسخ وإعداد المستندات القانونية فقط.

. إذا كنت بحاجة إلى كتابة  ةالشخصي  للمراسالتوالمعدات ليست 

ول الوحدة السكنية الخاصة  خطابات شخصية ، فاطلب من مسؤ 

 . مظاريفق وأقالم الرصاص وا ورابك الحصول على 

 

القانونية. في بعض  مراسالتكيمكنك الحصول على نسخ من 

الشكاوى  ، قد تتمكن أيًضا من الحصول على نسخ من  نشآتالم

، ورسائل حول الظروف في المنشأة،  التظلمات ، و المقدمة منك

طلبات المكالمات المرضية، أو القرارات  أو البريد القانوني ،أو 

التأديبية، أو نماذج االحتياجات الخاصة، أو الصور، أو المقاالت  

الصحفية، أو المستندات األخرى التي ذات صلة بتقديم قضية  

 الهجرة الخاصة بك. 

 

 ؟يةمكتبة القانونالما هي ساعات عمل 
نية.  ساعات عمل مكتبة القانون معلنة في جميع الوحدات السك

( ساعات على األقل كل أسبوع للعمل على  5يُسمح لك بخمس )

 قضيتك.

 

 ؟يةمكتبة القانون الماذا لو احتجت إلى مزيد من الوقت في 
 

يجب عليك ملء استمارة طلب المحتجز وإرسالها إلى المنشأة.  

منحك المنشأة مزيدًا ت اشرح لماذا تحتاج المزيد من الوقت. قد 

ممكن القيام بذلك. قد تعطى األولوية لمن  من الوقت إذا كان من ال

لديهم مواعيد نهائية للمحكمة ، أو إذا كانت هناك حاجة ملحة  

 .  أخرى أو ظرف خاص

 

 القانونية التي أحتاجها؟ علوماتكيف أجد الم
 

على كتب ومنشورات ، أو يمكن  يةمكتبة القانون القد تحتوي 

 .يةكتبة القانون مالتحميل المواد القانونية على أجهزة كمبيوتر 

أو على أجهزة   يةمكتبة القانون التوجد مواد مساعدة ذاتية في 

 الكمبيوتر توضح لك كيفية:

 • القيام بأبحاث قانونية.

 • إعداد المستندات القانونية. و 

 • استخدام المواد القانونية على الكمبيوتر.

ماذا أفعل إذا احتجت إلى مواد قانونية غير متوفرة في  

 مكتبة القانون؟
 

• يجب عليك تعبئة استمارة طلب محتجز وإرسالها إلى المنشأة  

 . ونيةمكتبة القان الأو منسق 

 • إذا لم تتم الموافقة على طلبك ، فستتلقى إشعاًرا كتابيًا. 

 

 ية؟مكتبة القانونالهل يمكن منع الدخول إلى 
 

الهجرة  وكالة انفاذ قوانينيحق لجميع محتجزي 

ض النظر عن السكن أو التصنيف، والجمارك، بغ

بشكل منتظم. ومع ذلك ،  يةمكتبة القانون الإلى  دخولال

إذا كانت هناك مخاوف أمنية أو ظروف أخرى  

،  يةمكتبة القانون الإلى  الدخولتستدعي تقييد أو منع 

 فيمكن تزويدك بالمواد القانونية عند الطلب. 

 

 مكتبةالماذا لو احتجت إلى مساعدة في استخدام 

 ؟يةالقانون
 

 اسأل الموظف في منشأتك إذا كنت: 

 • بحاجة إلى مساعدة في العثور على المواد. 

 • تحتاج إلى مساعدة في الوصول إلى البرامج.

 • بحاجة إلى مساعدة في المعدات. 

 • ال تتحدث اإلنجليزية أو تقرأها جيدًا. أو 

 • لديك إعاقة. 

 

مساعدتك في البحث  يمكنك أيًضا أن تطلب من محتجز آخر 

القانوني وإعداد المستندات. قد يُسمح لمحتجز آخر بمساعدتك إذا  

لم تكن هناك مخاطر أمنية أو مخاوف أخرى ولم تدفع أو تمنح 

المحتجز أي شيء ذي قيمة. أرسل طلبًا مكتوبًا إلى مسؤول  

 منشأتك. 
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مساعدتك في  لمقابل  اخر اي لن تدفع المنشأة لمحتجز مالحظة:

 .يةمكتبة القانون الام استخد

. يجب عليك يةمكتبة القانون الاألمر متروك لك لمعرفة قواعد 

منشأتك. إذا خالفت هذه القواعد ، الخاص ب أيًضا مراجعة الكتيب 

 ية.مكتبة القانون الدخول للفقد تتعرض للتأديب وتفقد امتيازات 

 

 التصنيف واإلسكان 

 

 مستويات التصنيف 

، سيقرر الضابط مستوى   نشأةعند وصولك إلى الم

التصنيف الخاص بك ويعينك في وحدة سكنية مع  

محتجزين آخرين في مستوى تصنيفك ، حسب  

االقتضاء. سيقرر الموظف تصنيفك من خالل النظر في  

 المعلومات الموجودة في سجالتك ، بما في ذلك: 

 • التهم الجنائية واإلدانات. 

 • تاريخ الهجرة. 

 • سجل االنضباط.

 التصنيف الحالي. و  • مستوى

 • معلومات أخرى ذات صلة. 

 

ماذا لو اعتقدت أن مستوى التصنيف الخاص بي غير 

 صحيح؟ 
 

لديك الحق في االستئناف على مستوى التصنيف الخاص بك 

وموضع السكن. للقيام بذلك ، يجب عليك تقديم استئناف باتباع 

 لمنشأتك. خاص إجراءات االستئناف الواردة في الكتيب ال

 

 كم مرة تراجع المنشأة مستويات تصنيف المحتجزين؟
 

يوًما   90تتم مراجعة مستويات التصنيف في موعد ال يتجاوز 

  120إلى  90بعد التصنيف األول. بعد ذلك ، تتم مراجعتها كل 

منشأتك ب  الخاصيوًما تقريبًا بعد أحدث مراجعة. راجع الكتيب 

اجعة مستويات  للحصول على جدول تفصيلي بموعد مر

، فستتم مراجعة تصنيفك قبل   العزلالتصنيف. إذا تم وضعك في 

 السكن العام. أن تعود إلى 

 

هل يمكن للمنشأة تغيير مستوى التصنيف الخاص بي في 

 أوقات أخرى؟ 
 

نعم ، يمكن للمنشأة تغيير مستوى التصنيف الخاص بك وموضع  

لم تتبع  السكن في أي وقت ألسباب تتعلق بالسالمة أو إذا 

 القواعد.

 

 

 إسكان وحدة اإلدارة الخاصة
 

في بعض األحيان يوضع المحتجزون في مساكن منفصلة  

. في  بالعزلخاصة بوحدة اإلدارة. غالبًا ما يشار إلى هذا 

خاصة بوحدة اإلدارة ، تعيش في زنزانة  المنفصلة المساكن ال

فردية وبعيدًا عن المعتقلين اآلخرين. يحدث هذا إذا كانت هناك 

حاجة إلى إشراف أكثر صرامة و / أو بناًء على السالمة أو  

م يت ، فس العزلاألمن أو مخاوف أخرى. إذا تم وضعك في 

 .السكن العاممراجعة تصنيفك قبل أن تعود إلى 

 

 عزل: ال هناك نوعان من
 

 اإلداري  عزلال

 

 اإلداري غير عقابي. قد يتم وضعك في فصل إداري إذا: عزل ال

• يتم التحقيق معك أو عقد جلسة استماع بشأن االنتهاكات 

 التأديبية. 

  24• من المقرر أن يتم نقلك أو إطالق سراحك في غضون 

 ساعة. 

  • أنت بحاجة إلى الحماية وال يمكن إيوائك بأمان في بيئة أقل

 تقييدًا )يمكن أن يبدأ ذلك من قبل المنشأة أو المحتجز( ؛ أو 

• تحتاج إلى إشراف أكثر صرامة بسبب مخاوف طبية و / أو  

تتعلق بالصحة العقلية أو اإلضراب عن الطعام أو خطر  

 االنتحار.

 

 الفصل التأديبي

 

يجوز للمنشأة تأديب أي محتجز ال يتوافق سلوكه مع قواعد 

التأديبي.  عزلالمؤقت في ال لوضع بما في ذلك ا ولوائح المنشأة ،

التأديبي إال بأمر من لجنة  عزلال يجوز وضع المحتجز في ال

التأديب المؤسسي ، أو ما يعادلها ، بعد جلسة استماع تبين أن  

 المحتجز ارتكب فعاًل محظوًرا. 

 

هل ال يزال بإمكاني الوصول إلى الخدمات إذا كنت في 

 إداري؟ عزل 
 

نعم. سيكون لديك حق الوصول إلى نفس أنواع الخدمات كما 

و ذلك  أقل   حصولك عليهان كان من قبل. ومع ذلك ، قد يكو

 الموارد المتاحة والمخاوف األمنية. يعتمد على 

الخدمات التالية محدودًا في بعض   حصولك علىقد يكون 

 الحاالت: 

 االستحمام؛ •

 الترفيهية؛ •

 .يةمكتبة القانون ال• 

 • عروض تقديمية من قبل مجموعات الحقوق القانونية. 

 • المكالمات الهاتفية العامة.

 عامة. ات الزيارال• 

 • التوجيه الديني. و 
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الشخصية )بما في ذلك مواد القراءة   تعلقات• الممتلكات والم

 القانونية والدينية والشخصية(. 

 

 : حصول علىومع ذلك ، ستستمر في ال

 

 بريد؛  •

 • المكالمات الهاتفية القانونية.

 • الزيارة القانونية. و 

 خدمات الرعاية الصحية.  •

 

 اإلداري؟ عزل أن يستمر الإلى متى يمكن 
 

  عزلهذا يعتمد على حالتك. يراجع مشرف األمن جميع حاالت ال

 اإلداري لتقرير ما إذا كان يجب عليك البقاء في هذا الموضع. 

 

 جدول المراجعة على النحو التالي: 

 

  الوضع في العزلساعة من   72• مراجعة وضعك في غضون 

 من قبل مشرف األمن ؛

من   الوضع في العزل( أيام من 7• مراجعة وضعك بعد سبعة ) 

 قبل مشرف األمن ؛ و 

يوًما   30في أول في العزل • المراجعات األسبوعية لوضعك 

 أيام بعد ذلك. 10بعد المراجعة الثانية ، وكل 

 

 اإلداري؟ عزل في الابقائي ماذا لو لم أوافق على قرار 
 

 في استئناف القرار. لديك الحق 

 

 كيف أستأنف؟ 
 

اإلداري ،    عزل( أيام متتالية من ال7بعد سبعة )

يمكنك استئناف قرارات أي مراجعة يتم إجراؤها 

عن طريق الكتابة إلى مسؤول المنشأة. اطلب  

موظفًا أو مترجًما إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في  

كتابة استئنافك. بمجرد تقديمك لالعتراض ، سيقوم  

 يوًما. 30ول المنشأة بمراجعة قضيتك كل مسؤ

 

هل ال يزال بإمكاني الحصول على الخدمات إذا  

 تأديبي؟  عزلتم وضعي في 
 

لحصول على  نعم ، ستستمر في تلقي نفس مدى ا

البريد والمكالمات الهاتفية القانونية خدمات 

والزيارات القانونية وخدمات الرعاية الصحية. ومع  

االنتهاك والمخاوف األمنية ذلك ، بناًء على 

والموارد المتاحة في المنشأة ، قد تتلقى درجة أقل  

 من بعض الخدمات التالية: 

 •االستحمام؛

 الترفيه؛ •

 .يةمكتبة القانون ال• 

 • عروض تقديمية من قبل مجموعات الحقوق القانونية. 

 • المكالمات الهاتفية العامة.

 عامة. ال اتزيارال• 

 و • التوجيه الديني. 

الشخصية )بما في ذلك مواد القراءة  تعلقات • الممتلكات والم

 القانونية والدينية والشخصية(. 

 

 التأديبي؟  عزلهل ستقوم المنشأة بمراجعة وضعي في ال
 

( أيام للتأكد من أنك تلتزم 7ستتم مراجعة حالتك كل سبعة ) 

بجميع القواعد ، وتلقي الخدمات المناسبة ، والتفكير في إعادتك 

 السكن العام.ى إل

 

عندما يراجع مشرف األمن وضعك ، سيجري مقابلة معك  

وإنشاء سجل مكتوب لتلك المقابلة. بمجرد اتخاذ قرار بشأن  

وضعك بعد المراجعة ، يرسل مشرف األمن قراًرا مكتوبًا إلى 

مسؤول المنشأة للموافقة عليه أو الرفض. سيتم تقديم نسخة من 

ما لم تكن هناك مشكلة أمنية تمنع    القرار الكتابي النهائي إليك

منشأتك خاص ب المنشأة من إعطائك هذه النسخة. راجع الكتيب ال

 للحصول على جدول مراجعة أكثر تفصيالً.

 

 الوجبات واألنشطة والخدمات 

 

 الوجبات 
 

( مرات كل يوم. يسمح لك بوجبة  3وجبات ثالث ) نشأةقدم المت 

و  ، غذائيةواحدة في كل وقت. الوجبات متوازنة من الناحية ال

معتمدة من اختصاصي التغذية ، وتقدم في مكان نظيف وآمن ،  

 وتقدم مع المناديل واألواني ، والتي يجب إعادتها في 

كزية  نهاية كل وجبة. يتم تقديم وجبات الطعام في غرفة طعام مر

، أو غرفة طعام في وحدتك السكنية ، أو في وحدة سكنية  

 خاصة. 
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 ماذا يوجد في قائمة الطعام؟ 
نشر القوائم  ان يتم يمكن  طعام موحدة. يقدم المرفق قائمة

انظر الكتيب  في السكن.  عالنات اإلوأوقات الوجبات على لوحة 

 منشأتك.ب  الخاص

 

 هل يوجد لحم خنزير في الطعام؟ 
ال تقدم لحم الخنزير ، ولكن تحقق من قائمة اليوم  آت نشمعظم الم

 للتأكد.

 

 نظام غذائي خاص؟  اتبعماذا لو 
رجل  لطلب نظام غذائي خاص ألسباب دينية ، أخبر 

أو منسق الخدمات الدينية أنك بحاجة إلى نظام   الدين

الدينية. قد يطرح عليك  كبسبب معتقدات  خاصغذائي 

أو منسق الخدمات الدينية أسئلة حول سبب   رجل الدين

حاجتك لوجبة خاصة وقد يطلب منك ملء استمارة طلب  

والتوقيع عليها. سيخبرك هذا الشخص أيًضا بخيارات  

 هذه المنشأة.الوجبات الدينية المتوفرة في 

 

إذا كنت بحاجة إلى نظام غذائي خاص ألسباب طبية ،  

جب الموافقة على  فاطلب من الطاقم الطبي تقييم طلبك. ي 

طلبك لنظام غذائي خاص )ألسباب دينية أو طبية( قبل أن تتمكن 

 من الحصول على وجبات خاصة. 

 

األمر متروك لك لطلب نظام غذائي خاص إذا كنت في   مهم!

 حاجة إليه. 

 

 هل سأحصل على طعام مختلف إذا تم تأديبي؟
ن وعادةً  ال ، يتم تقديم الطعام وفقًا لجدول الوجبات العامة للسكا

 من نفس القائمة.

 

 مكائن البيع بالتجزئة أو البيع 
، أو آالت البيع.  المتجرحتوي منشأتك على متجر ، يسمى ت قد 

إذا كانت منشأتك بها هذه الخدمة ، فال داعي لشراء أي شيء إذا  

كنت ال ترغب في ذلك. إذا كنت ترغب في استخدام المتجر ،  

 منشأة أوالً. لخاص بالفتحقق من الكتيب ا

 

 هل يجب علي شراء أدوات النظافة األساسية من المندوب؟
العناية الشخصية  مستلزمات  ال. يجب أن توفر لك منشأتك 

ومنتجات النظافة ، مثل الصابون والشامبو والفوط الصحية  

 ومعجون األسنان. 

 

  ترحيليأو  يولكن تم نقل غراضماذا لو اشتريت بعض اال

 قبل تسليمها؟ 
إليك أو رد األموال إليك  غراض االال يتعين على المنشأة إرسال 

المبلغ قبل إذا تم نقلك أو ترحيلك. لكن المرفق قد يعيد لك 

 منشأتك.لخاص ب مغادرتك. انظر الكتيب ا

 

 الترفيهية
سيُسمح لك باالستجمام الداخلي أو الخارجي على األقل ساعة  

( كل يوم. إذا كانت منشأتك بها منطقة ترفيهية 1واحدة )

( على  1إليها لمدة ساعة واحدة ) خروجخارجية، فسيُسمح لك بال

ألسبوع ، إذا سمح الطقس  ( أيام في ا5األقل يوميًا ، خمسة )

قد يُسمح لك بمزيد من االستجمام في  منشآتبذلك. في بعض ال

منشأتك لمزيد من  ب  الخاصالهواء الطلق. تحقق من الكتيب 

 المعلومات. 

 ما هي األنشطة الترفيهية التي قد تكون متاحة؟ 

 قد تحتوي منشأتك على تلفزيون وأفالم وألعاب ومعدات تمرين.

 

 رفيه في الهواء الطلق أو عدم توفره ، فهل  إذا تم إلغاء ت

 الداخلي؟  ترفيهالسأحصل على مزيد من وقت 
 ال.

 

ماذا لو كان المرفق الخاص بي ال يوجد به ترفيه في الهواء 

 الطلق؟ 
إذا لم يكن لدى منشأتك ترفيه في الهواء الطلق ، فقد تكون 

في  مؤهالً لطلب االنتقال الطوعي إلى منشأة أخرى مع الترفيه 

ضابط وكالة انفاذ  الهواء الطلق بعد عدد معين من األشهر )اسأل 

 ( قوانين الهجرة ة الجمارك 

 

 دين ال
سيكون لديك فرص لممارسة  

عقيدتك الدينية. ستكون هذه 

الفرص محدودة فقط إذا كنت أنت  

أو الممارسات الدينية تمثل تهديدًا  

موثقًا محددًا لسالمة أو أمن أو نظام  

إذا كانت الممارسة  المنشأة ، أو 

عطل النظام في المنشأة.  ت  الدينية

حق   نشآتيجب أن تمنحك جميع الم

 ة. الديني  الوصول للقيلدات  الخدمات الدينية و الحصول على

 

 

أو منسق   رجل الدينسيشرح موظفو المنشأة كيفية االتصال ب 

 الخدمات الدينية لمنشأتك ويقدمون لك معلومات حول: 
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 • خدمات الصالة الدينية.

 • النظم الغذائية الدينية الخاصة. 

• تلبية احتياجاتك الدينية لالحتفال بفعالية باألعياد الدينية أو  

 يام المقدسة األ

 • زيارات ممثل ديني.

خرى المسموح بها  • أغطية الرأس الدينية والممتلكات الدينية األ

 في المنشأة ؛ و 

 • الوصول إلى الموارد والخدمات والتعليم واالستشارات الدينية. 

 

  الهجرة والجماركادارة انفاذ قوانين عادة ما يكون محتجزو 

 : الحق في

 • المشاركة في ممارساتهم الدينية.

 . ومعتمدة• ارتداء مالبس وأغطية رأس دينية 

 .عتمدةينية أخرى ملديك ممتلكات د ان يكون• 

 

ال يمكن للمنشأة الحد من هذه ما لم يكن هناك تهديد محدد موثق  

 لسالمة أو أمن أو ترتيب المنشأة.

 

يجب أن تطلب من المنشأة الموافقة على أي كتاب ديني   مهم!

بغالف مقوى. ما لم تحصل على الموافقة ، يجب أن   مغلف

 لين. بغالف  تكون جميع الكتب الدينية مغلف

 

 برنامج العمل الطوعي
 

إذا كان لدى منشأتك برنامج عمل طوعي ، فقد تتمكن من  

الهجرة   وكالة انفاذ قوانينالتطوع للعمل. ال يُطلب من محتجزي 

والجمارك العمل ، والعديد من المنشآت ال تسمح لمحتجزي  

بالمشاركة في برامج   وكالة انفاذ قوانين الهجرة والجمارك 

عملهم. تقع على عاتقك مسؤولية معرفة الكتيب الخاص ببرنامج 

 الهجرة والجمارك ومنشأتك. لوكالة انفاذ قوانينالعمل التابع 

 

 هل سأحصل على أجر مقابل عملي؟ 
 

إذا شاركت في برنامج العمل الطوعي في منشأتك ، فستحصل  

فيه ، وليس لكل   على دوالر واحد على األقل عن كل يوم تعمل

مهمة. ستحصل على أجر في نهاية كل يوم تعمل فيه ما لم يكن 

لدى منشأتك طريقة مختلفة لدفع أجور المحتجزين. على سبيل  

المثال ، ستدفع بعض المرافق كل ما هو مستحق لك قبل أن يتم 

 منشأتك.ب  خاصنقلك أو إطالق سراحك. تحقق من الكتيب ال

 

 ؟ سأحصل على اجر كم مرة 
 

معظم المرافق تدفع للمحتجزين كل يوم. قد تستخدم منشأتك  

 نظاًما آخر حيث يتم الدفع لك قبل أن يتم نقلك أو إطالق سراحك. 

 

 ساعة يمكنني العمل؟ من كم 
 

  40( ساعات في اليوم أو 8ال يمكنك العمل أكثر من ثماني )

 ساعة في األسبوع. 

 

 ما هي متطلبات برنامج العمل؟
 

 ا البرنامج ، يجب عليك:للمشاركة في هذ

 • التوقيع على بيان برنامج العمل الطوعي. 

 • أكمل أي تدريب متعلق بالعمل. 

، وتصفيفة  نظافة الشخصية، وال مالبس• اتبع جميع متطلبات ال

 الشعر لمهمة عملك. 

 • العمل في الجدول الزمني المحدد لك. و

 .• القيام بالعمل المخصص لك بشكل مرض  

 من برنامج العمل الطوعي؟ هل يمكن فصلي 
 

نعم ، يمكن إخراجك من هذا البرنامج إذا فاتك العمل دون إذن،  

 أو إذا لم تقم بعملك بشكل مرض. 

 

هل سأحصل على أموال مقابل الحفاظ على نظافة منطقة 

 المعيشة الخاصة بي؟ 
 

ال ، يجب أن تحافظ على المناطق التي تستخدمها نظيفة ، بما في  

ذلك منطقة المعيشة وأي مناطق عامة تستخدمها. إذا لم تحافظ  

. األمر متروك لك لمعرفة  تتم معاقبتكعلى نظافة مناطقك ، فقد 

قواعد منشأتك الخاصة بالحفاظ على مناطق المعيشة ومناطق  

فة ومنظمة في بيئة معيشية االستخدام العامة للمحتجزين نظي 

 جماعية.

 

 مكتبة ال
 

مشابهة لما تجده في  ات بها مواد مكتب  نشآتتحتوي معظم الم

تراعي المنشأة احتياجات  . الجامعات أو ارس مدمكتبات ال

 المعتقلين واهتماماتهم وقدراتهم عند اتخاذ قرار بشأن موادها. 
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 هل يمكنني الذهاب إلى المكتبة في أي وقت؟ 
منشأتك الستخدام المكتبة. تحتوي  ب  خاصراجع الكتيب الال. 

والتحقق  محتويات  على جدول زمني الستخدام ال نشأةمكتبة كل م

حتويات  منها. يرجى إعطاء فرصة للمحتجزين اآلخرين لقراءة م

وإعادتها   تعيرهاالتي تسمحتويات المكتبة. تأكد من أنك تهتم بال 

 . في الوقت المحدد

 الهجرة( غير أخرى بالمحكمة )حضور جلسات 

هل يمكنني حضور جلسة المحكمة التي تم تحديد موعدها 

لي في قضية أخرى )أي ال تتعلق بقضية الهجرة الخاصة  

 بي(؟
إذا كانت لديك جلسة استماع في المحكمة مقررة في قضية  

أخرى )على سبيل المثال ، إذا كنت متورًطا حاليًا في دعوى  

ضابط وكالة انفاذ قوانين طفل( ، فاسأل  جنائية أو قضية حضانة

إذا  . الهجرة والجمارك عن كيفية مشاركتك في جلسة االستماع

رعاية  لأو جلسة محكمة  جلسة في محكمة االسرة كان لديك 

الهجرة ضابط ضابط وكالة انفاذ قوانين الطفل ، فاسأل 

وكالة انفاذ  عن كيفية تسهيل مشاركتك. إذا لم تتمكن والجمارك

الهجرة والجمارك من مرافقتك إلى المحكمة للمثول  نين قوا

شخصيًا ، فسيتم بذل الجهود لترتيب مشاركتك من خالل نظام  

ّم نسخة من وثائق المحكمة   مؤتمرات الفيديو أو عبر الهاتف. قد 

في    الهجرة والجماركضابط وكالة انفاذ قوانين )إذا كانت لديك( 

 يبات لمشاركتك. أقرب وقت ممكن حتى يمكن اتخاذ الترت 

 

 طلبات الزواج 
إذا كنت ترغب في الزواج أثناء وجودك في المنشأة ، فيجب  

محاميك أو ممثلك القانوني( إرسال طلب كتابي على عليك )أو 

الهجرة  ضابط وكالة انفاذ قوانين إلى مسؤول منطقة اإلسكان أو  

، الذي سوف يقدمه إلى مسؤول المنشأة أو مدير  والجمارك 

 . الهجرة والجماركوكالة انفاذ قوانين ميداني لالمكتب ال

 

 طلبك الكتابي ما يلي:   حتوييجب أن ي 

 

 المتطلبات القانونية للزواج.فاء ي است • 

 • أن تكون مؤهالً عقلياً للزواج. و 

• سوف يشهد زوجك المستقبلي على أنه سيتزوجك. أرفق وثيقة  

يخطط للزواج  منفصلة )موقعة من زوجك المستقبلي( تفيد بأنه 

 منك 

 

قد يحتاج مسؤول المنشأة إلى إرسال طلبك إلى مدير المكتب  

لموافقة عليه. إذا  ل الهجرة والجماركوكالة انفاذ قوانين الميداني ل

لم تحصل على الموافقة في الوقت المناسب ، فقد تضطر إلى  

زفاف. إذا تم رفض طلبك، فسيتم للتأخير أو إلغاء أي خطط 

 لك القانوني بالقرار وأسبابه كتابةً. تزويدك أنت وممث 

 

 المالبس و العناية الشخصية

 الزي الرسمي 
ستحصل على زي موحد )قميص ، بنطلون ، حذاء( ورباط  

و ادارة   الهجرة والجماركوكالة انفاذ قوانين معصم. في 

لتعاقدية ، ولكن ليس في  لترحيل و المنشآت اعمليات التنفيذ وا

 : مستواك االمنين على معظم السجون ، يعتمد اللو

 

 حبس منخفض الصرامة  األزرق: •

 حبس متوسط الصرامة البرتقالي:  •

 حبس شديد الصرامة   األحمر: •

 

إذا كنت في السجن ، فقد تختلف األلوان والقواعد المتعلقة 

 بالزي الرسمي. 
 مستواك االمنيلون الزي المناسب ل يجب عليك دائما ارتداء

 

، قد يرتدي   الخاصة بالمنشأةاعتمادًا على القواعد  استثناء:

  االمني الخاص بهممستوى لون العمال المطبخ لونًا مختلفًا عن 

و/ أو ثوب( أثناء  ،)على سبيل المثال، زي أبيض، ومئزر

 الخدمة. 

 

 

 

 هل هناك قواعد أخرى بخصوص المالبس؟
 نعم. يجب عليك أيًضا اتباع هذه القواعد:

 

 مالبس ممزقة أو متسخة. • ال 

• ال تقم بتغيير الزي الرسمي الخاص بك أو تغيير الغرض منه 

   إذا تم إصداره )على سبيل المثال ، ال ترتدي قميصك
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 بنطال طويل لجعله قصيًرا(  رفعكعصابة رأس أو 

بعات أو أغطية للرأس ، ما لم تكن جزًءا من زي عملك  للق• ال 

 ألسباب دينية ؛ و رجل الدينأو تمت الموافقة عليها من قبل 

 حذية استحمام خارج الوحدة السكنية.ال أل• 

 

 قواعد أخرى 
يجب عليك دائًما ارتداء الزي الرسمي الكامل )قميص ، بنطال ،  

 :ما تكونوحذاء( عند

 • خارج الوحدة السكنية الخاصة بك. 

 في غرفة الطعام؛  •

 المواعيد الطبية )ما لم يذكر خالف ذلك(. في • 

 إلى المحكمة.  ذاهبا • 

 الشعائر الدينية. و  في خالل• 

 . لديك زائرين• 

 

 أيضا فيما يتعلق باللباس 
• ال تضع حزام الخصر في بنطالك بحيث تظهر مالبسك  

 الداخلية أو األرداف ؛

 • ال تبقي يديك تحت حزام البنطال حتى في الطقس البارد. و 

زنزانتك أو في  مالبسك الداخلية إال إذا كنت في  • ال تخلع

 الحمام.

 

 األحذية والمالبس المناسبة 
 • ارتد  حذائك في جميع األوقات. 

 • إذا كنت ترتدي أحذية مغلقة ، ارتد  الجوارب إذا كانت لديك ؛ 

 • ارتد  حذاء االستحمام أثناء االستحمام. و

 • ارتد  مالبس مناسبة للطقس. 

 

 العناية الشخصية 
غلقة مع أشخاص آخرين.  ستعيش في مهجع أو وحدة سكنية م

 تساعد النظافة الشخصية الجيدة في الحفاظ على صحة الجميع.

 

 متى يمكنني االستحمام؟
 

تحقق من جدول االستحمام المنشور في وحدتك السكنية.  

سيخبرك متى يمكنك استخدام الدش كل يوم. يجب أن تستحم  

 بانتظام وأن تحافظ على نظافة شعرك.

 

 بو أو أغراض شخصية أخرى؟ ماذا لو احتجت إلى شام
العناية الشخصية عند وصولك،   اغراضستحصل على بعض 

بما في ذلك الشامبو والصابون ومعجون األسنان وفرشاة  

العناية  اغراضاألسنان والمشط أو الفرشاة وغيرها من 

 . الشخصية 

 

، فاطلب من مسؤول اإلسكان الخاص  الغراضإذا نفدت هذه ا

أن تطلب من مسؤول اإلسكان   سيداتيمكن لل بك المزيد.

 منتجات النظافة النسائية عند الحاجة.

 

 التزيين 
يمكن أن يؤدي سوء النظافة والعادات غير الصحية إلى  

اإلضرار بالصحة والسالمة في المنشأة. إذا لم تلتزم بقواعد 

والعناية الشخصية ، فقد يتسبب ذلك في حدوث   مالبسال

تعارضات مع اآلخرين في المنشأة وقد يقوم الموظفون بتقديم 

 .معاقبتكاو النصح 

 

  الشخصيةتفضيالتك الدينية حول العناية  نشأةستوعب المت سوف 

إلى أقصى حد ممكن. يجب أن تحافظ على نظافة نفسك وارتداء  

 ا.المالبس واألحذية المناسبة دائمً 

 

 عري بأي طريقة أريد؟تصفيف شهل يمكنني 

 

تسريحة شعر تريدها إذا    من الممكن ان تحصل على اي نعم. 

 كانت آمنة ونظيفة. 

 

إذا كنت تعمل في المطبخ أو تشغل آلة ، يجب أن   استثناء:

 يكون شعرك نظيفًا ومغطى بشبكة شعر.

 

 لحية أو شارب؟ اطالق هل يمكنني 
في المطبخ أو تشغل آلة. ألسباب تتعلق نعم ، إال إذا كنت تعمل 

الذين بالسالمة ، يجب أن يحلق عمال المطبخ والمحتجزون 

آالت أثناء العمل. بقبولك وظيفة في المطبخ أو تشغيل  يشغلون 

اآلالت ، فإنك توافق على اتباع هذه القاعدة. ال توجد استثناءات  

 لهذه القاعدة.

 

 هل يمكنني الحالقة؟ 
ماكينة الحالقة   لحصول على، يمكنك ا نشآتمنعم ، في معظم ال

بعد الحالقة.  ا  التي تستخدم لمرة واحدة يوميًا. يجب عليك إعادته

إذا كانت لديك جلسة استماع في المحكمة ، فستمنحك المنشأة 

 فرصة للحالقة قبل أن تذهب. 

 

 هل يمكنني الحصول على قصة شعر؟
طلبها. راجع الكتيب  نعم ، إذا كنت تريد قصة شعر ، فعليك 

 منشأتك حول كيفية طلب قصة شعر. ب  خاصا

 

األمر متروك لك لتعلم قواعد العناية بالمنشأة الخاصة   مهم!

 منشأتك.ب  خاصبك. انظر الكتيب ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ال يجوز لك مشاركة ماكينة الحالقة مع أي شخص آخر. هذا من  

المشتركة  أجل صحتك وسالمتك. يمكن أن تنشر ماكينات الحالقة 

الكبد.   األمراض ، مثل فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب

.  اطلع على القواعد المحلية لمنشأتك حول ماكينات الحالقة   
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 مالبس الغسيل 
 

للحصول على مالبس نظيفة ، يجب عليك  

تسليم قطعة مالبس متسخة للحصول على 

مالبس نظيفة. كحد أدنى ، قد تتمكن من 

العناصر الخاصة بك وفقًا للجدول  استبدال 

 الزمني التالي:

 

 كل يوم. - • الجوارب والمالبس الداخلية  

 مرتين كل أسبوع.  - • زيك الملون 

  - • الشراشف وأكياس الوسائد والمناشف 

 مرة كل أسبوع. و 

 كل يوم.  - • زي المطبخ األبيض 

 

في بعض المرافق ، قد تتمكن من  مالحظة: 

استبدال الغسيل في كثير من األحيان. للتأكد 

ال من وجود مالبس نظيفة كافية للجميع ، 

بمالبس إضافية. ال تغسل المالبس أو المالءات  يمكنك االحتفاظ 

أو األحذية أو أي أشياء أخرى في وحدتك السكنية إال إذا كانت  

ستخدامها. اطلع على  هناك غساالت ومجففات مسموح لك با

منشأتك لمعرفة مواعيد الغسيل وتبادل المالبس  خاص ب الكتيب ال

 طوعي. والزي الرسمي للعمل ال 

 

 منشأة نظيفة
 من أجل صحتك وسالمتك.  نشأةمن المهم الحفاظ على نظافة الم

 

 هل يجب علي ترتيب سريري؟ 
 

نعم ، يجب أن ترتب سريرك كل يوم قبل أن تبدأ أنشطتك 

،  ترتيبهااليومية أو عملك. يجب أن تحافظ على نظافة منطقتك و

وكذلك العمل مع زمالئك في السكن أو عنبر النوم للحفاظ على  

مساحات المعيشة المشتركة نظيفة ومنظمة. ال تعلق المالءات أو  

البطانيات أو المناشف أو أي شيء آخر من األسالك أو األضواء  

الكتيب  تعليمات شياء أخرى. اتبعأو األسرة أو القضبان أو أي أ

 منشأتك لتعليق المناشف المبللة.خاص ب ال

 

 عامة النظافة ال
 

• إذا قمت بتمشيط شعرك فوق الحوض ، قم بإزالة أي شعر  

 متساقط من الحوض ؛ 

 رمي القمامة في صناديق القمامة ، وليس على األرض ؛ ا• 

جميع منتجات النظافة المستخدمة في سلة المهمالت. ال   يرما• 

 ترميها على األرض أو في المراحيض ؛ و 

• ال تترك فتات الطعام في منطقة سكنك. سوف يجذب النمل  

 والحشرات األخرى. 

 

 أين يمكنني االحتفاظ بممتلكاتي الشخصية؟ 
 

لمنشأة حول تخزين أغراضك  خاص بايجب عليك اتباع الكتيب ال

  . ية. سيوضح لك شخص ما من المرفق ما يجب القيام بهالشخص

المخزنة بشكل غير صحيح. إذا حدث هذا،  غراضقد يتم أخذ اال

فمن مسؤوليتك أن تطلب من المشرف إعادتها إليك. ال تضع أي  

مسموح به ، مثل النوافذ، أو عتبات  الشيء في مكان غير 

 بة. مرت الالنوافذ، أو األسّرة ، أو الخزائن، أو تحت 

 

 القواعد واإلجراءات

 عمليات إحصاء لألشخاص 
 

( مرات على األقل يوميًا في  3سيتم عد المحتجزين ثالث )

تحد من التدخل في األنشطة اليومية. يجب عليك  اوقات معينة

واتباع اإلجراءات الخاصة بحساب  العد المشاركة في عمليات 

 منشأتك. خاص ب عدد األشخاص. انظر الكتيب ال

 

 
 

)وقد يتم حبس كل فرد في وحدتك السكنية في  معاقبتك قد يتم 

غرفهم( إذا لم يتم عدك ، أو عدم اتباع التعليمات ، أو تعطيل  

 عدد األشخاص. 

 

 منوعةالممتلكات المسموح بها و الممتلكات الم
 

جميع الممتلكات ، مما يعني أنه يجب على الزوار    السماحيجب 

،   غرضوالمحتجزين الحصول على إذن للحصول على أي 

 مسموًحا به عادةً في منشأتك.  غرضحتى إذا كان هذا ال

 

الخاصة   االغراضيجوز للمنشأة التخلص من أي من مالحظة: 

لديك   ، أو إذا كانغرضبك ، حتى إذا تمت الموافقة على نوع ال

 الكثير منها ، أو أساءت استخدامها ، أو غيرتها دون إذن.

 

، ال تتحرك أو تتحدث أو تفعل أي  شخاصاأل إحصاءأثناء عملية 

 . عدال شيء يتعارض مع 
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لم تتم الموافقة عليه بشكل خاص من   غرضقد يتم احتساب أي 

منشأتك ب  خاص. راجع الكتيب المنوعقبل المنشأة على أنه م

 حول الممتلكات غير المصرح بها والممنوعات.

 

 ؟  منوعاتالمما هي 
 

الممنوعات هي أي شيء غير مسموح به في المنشأة. ال يُسمح 

لك بالحصول على أي شيء غير آمن أو يتعارض مع العمليات 

المنظمة للمنشأة. تقع على عاتقك مسؤولية معرفة القواعد  

الخاصة بما هو مسموح به وما هو غير مسموح به في المنشأة.  

آخر ال تسمح  إذا كان لديك أي شيء مدرج أدناه ، أو أي شيء

 معاقبتك.به المنشأة ، فقد يتم 

 

 على سبيل المثال ال الحصر:  و ذلك ،ممنوعات التاليتشمل ال

 • التبغ ومنتجاته. 

 • الكحول أو المخدرات غير المشروعة.

 • األشياء الخطرة واألسلحة الفتاكة والمتفجرات. 

• أي شيء يمكن أن يخفي أو يغير مظهر المحتجز أو يستخدم  

 دة شخص ما على الهروب ؛ أو،لمساع

• أي كاميرا أو فيديو أو مسجل أو هواتف محمولة أو أي جهاز  

آخر يمكن استخدامه لعمل صور أو تسجيالت صوتية أو فيديو  

 للمحتجزين أو الموظفين أو الممتلكات الحكومية. 

 

الممتلكات الشخصية ، بما في ذلك المالبس واألشياء   عتبرقد ت 

أيًضا ما لم يوافق عليها مسؤول   منوعةالشخصية األخرى ، م

اشتريت العناصر من متجر المنشأة أو آالت  اذا المنشأة ، أو 

 البيع. 

 والعرض تفتيش ال
 

الهجرة والجمارك بتفتيش المحتجزين  وكالة انفاذ قوانينتقوم 

الجميع ، والسيطرة على الممنوعات ، للحفاظ على سالمة 

والحفاظ على المنشأة نظيفة وصحية. عمليات البحث هذه ال  

تهدف إلى معاقبتك. لن يقوم الطاقم بفحصك أو فحصك جسديًا  

 هو تحديد خصائص أعضائك التناسلية.و لغرض وحيد 

 

 ؟تفتيشيمتى يتم  
 

 سيتم تفتيش جسدك وممتلكاتك في هذه األوقات: 

 وصولك إلى المرفق. • عند 

 أو سالحاً ؛  غرضا ممنوعا• عند الشك في أنك تخفي 

 • عندما تذهب إلى وحدة سكنية. 

 • عندما تغادر منطقة الزيارة بعد الزيارة ؛ و

 • من وقت آلخر ، هناك عمليات بحث روتينية غير مجدولة. 

 

 هل يمكنني رفض التفتيش؟ 
 

. يجب عليك ال ، يجب أن تسمح للضابط أو الضباط بتفتيشك

 أيًضا اتباع إرشاداتهم والقيام بكل ما يخبروك به. 

 

 
 

 ماذا لو رفضت أن يتم التفتيش؟
 

. هذا  العزلاآلخرين ووضعك في  حتجزينقد يتم إبعادك عن الم

 . للحفاظ على سالمتك أنت واآلخرين

 

 أثناء التفتيش؟ هل سأضطر إلى خلع مالبسي 
 

إذا كان هناك سبب مبرر لالشتباه في أنك تخفي سالًحا أو أي  

 .التعرية، فسيتم إجراء تفتيش  غرض اخر ممنوع

 

 بواسطة شخص من نفس الجنس؟ تفتيشيهل سيتم 
 

بالنسبة لعمليات التفتيش بالتعرية )عند خلع مالبسك(: سيتم 

ر أي مسؤول  تفتيشك بواسطة ضابط من نفس جنسك. إذا لم يتوف

من نفس الجنس ، فستضمن المنشأة إما إجراء البحث على  

انفراد بحضور اثنين من الموظفين ، أو أن شخًصا من جنسك  

 معك للمراقبة. 

 

 هل يمكن للموظفين رؤيتي؟
 

ال يجوز للموظفين من الجنس اآلخر رؤيتك أثناء االستحمام أو 

ظروف  أداء وظائف جسدية أو تغيير المالبس ، إال في ال

فحوصات  عند  عرضيًا   حدث الحرجة أو عندما يكون هذا ال

الزنزانات الروتينية أو يكون مناسبًا بخالف ذلك فيما يتعلق  

بالواجبات الرسمية أو الفحص الطبي أو مراقبة حركة األمعاء.  

يجب أن يعلن الموظفون من الجنس اآلخر عن وجودهم عند 

ي وظائف جسدية أو  دخول منطقة يحتمل أن تستحم فيها أو تؤد

 تغير مالبسك. 

 

 

 

 

 يتم معاقبتك إذا لم تتبع التعليمات ، فقد
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 وحقوقك  عقابال
 

المحتجزين  مصلحة  النظام واالنضباط ضروريان لسالمة و

والموظفين. يمكن التعامل مع بعض المشكالت بشكل غير  

بعض المشكالت االخرى    رسمي من خالل االستشارة ، ولكن

 من الممكن ان تتطلب العقاب.  

 

اإلجراءات المعمول بها لضمان احترام   نشآتتتبع جميع الم

 حقوقك القانونية ، بما في ذلك حقك في: 

 

• اإلجراءات القانونية الواجبة ، بما في ذلك معالجة قضيتك  

 التأديبية في الوقت المناسب ؛ 

والمترجم الفوري حتى تتمكن من الفهم  • خدمات الترجمة 

 والتواصل. 

• التسهيالت الخاصة باإلعاقة أو الوسائل المساعدة أو الخدمات  

التي تضمن االتصال الفعال بينك وبين موظفي المنشأة إذا كنت  

تواجه صعوبة في السمع أو الرؤية أو لديك احتياجات اتصال  

 أخرى. 

رى ، ما لم يكن هذا • التواصل مع أشخاص و / أو منظمات أخ

 االتصال يهدد السالمة أو األمن أو النظام في المنشأة. 

 

، وكالة انفاذ قوانين الهجرة و الجماركفي عهدة احتجازك أثناء 

 يحق لك أيًضا: 

 

• الحماية من اإلساءة الشخصية، والعقاب الجسدي، واالستخدام  

غير الضروري أو المفرط للقوة، واإلصابة الشخصية،  

 ية الصحية غير الكافية، وتلف الممتلكات، والتحرش. و والرعا

الجنسية  • عدم التعرض للتمييز على أساس العرق أو الدين أو 

أو اللون أو الجنس أو التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية أو  

 القدرة البدنية أو القدرة العقلية أو المعتقدات السياسية. 

 

ت أن حقوقك قد  لديك أيًضا الحق في تقديم شكوى إذا شعر

 انتهكت. ال أحد يستطيع معاقبتك على التقدم بشكوى. 

 

 كيف سأعرف القواعد؟ 
 

يجب أن تقدم لك منشأتك معلومات مكتوبة حول قواعدها 

وإجراءاتها وجداولها وجميع الموضوعات التي يغطيها هذا 

.  خاص بهاكتيبًا  نشأةوفر المت الكتيب. باإلضافة إلى ذلك ، س

توصيل المعلومات إليك بلغة تفهمها. أخبر أحد ب  المنشأة مطالبة

ضابط وكالة انفاذ قوانين الهجرة و  الموظفين في منشأتك أو 

 إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في فهم هذه المعلومات.  الجمارك

 

 ماذا يحدث إذا خرقت القواعد؟ 
 

قائمة بالقواعد التي يجب أن تتبعها أنت والمحتجزون   نشأةلكل م

فسوف يقوم   منهم تم اتهامك بانتهاك قاعدةاآلخرون. إذا 

 الموظفون بما يلي: 

 • حل االنتهاكات الطفيفة بشكل غير رسمي. 
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 . الرسمي

• إحالة المخالفات منخفضة المستوى إلى لجنة االنضباط  

 بالوحدة. و 

 التأديب المؤسسي. • إحالة المخالفات الجسيمة إلى لجنة 

 

، فسيتم عقد  لجنة االنضباط بالوحدةإذا تمت إحالة قضيتك إلى 

 ساعة بعد انتهاء التحقيق.  24جلسة استماع في غضون 

 

، فسيتم عقد  لجنة التأديب المؤسسيإذا تمت إحالة قضيتك إلى 

لجنة التأديب ساعة بعد تلقي  48جلسة استماع في غضون 

 لإلحالة.  المؤسسي

 

وضعك مؤقتًا في العزل اإلداري قبل جلسة االستماع. إذا  قد يتم

مذنبًا بانتهاك قواعد المنشأة ، فقد  لجنة التأديب المؤسسيك ت وجد

بطرق أخرى اعتمادًا يتم عقابك تأديبي أو عزل يتم وضعك في ف

مؤقتًا من   ايقافكعلى خطورة جرمك. على سبيل المثال ، قد يتم 

االمتيازات   الحصةل علو أو تجراألنشطة أو الطلب من الم

   األخرى.

 

 التأديب المؤسسي؟ لجنةما هي 
 

مكون من مسؤول جلسة تأديبي  التأديب المؤسسي لجنة تألفت 

شخص واحد أو لجنة من ثالثة أشخاص يقررون ما يجب   من

فعله بشأن االنتهاك. سيكون أحدهم مسؤوالً عن اللجنة. ال يُسمح  

، بما في   التأديب المؤسسي لجنة لبعض الموظفين بالتواجد في

 ذلك: 

 

 • الضابط الذي أبلغ عن المخالفة. 

 • الضابط الذي حقق في المخالفة. و 

• أي ضابط أو موظف شهد ، أو كان متورًطا بشكل مباشر ، أو  

 كان جزًءا من الوحدة التي أبلغت عن االنتهاك. 

 

 ؟ التأديب المؤسسي ما هو دور لجنة
 

كيفية حل قضيتك. إنهم يتبعون   التأديب المؤسسي لجنةقرر ت 

معايير منشآت االحتجاز التي تحدد أنواع العقوبات المناسبة  

مختلفة من االنتهاكات. قد يقللون أو يرفضون التهم إذا  الألنواع ل

  لجنةتبين أنك لم تخرق القواعد. إذا كنت ال توافق على قرار 

اف. راجع الكتيب ، فيمكنك تقديم استئن  التأديب المؤسسي

 منشأتك بشأن تقديم طلبات االستئناف.الخاص ب 

 

 ؟التأديب المؤسسي لجنة ما هي حقوقي في جلسة استماع
 

، يجب   التأديب المؤسسي لجنةقبل إرسال تقرير الحادث إلى 

  لجنةعلى المنشأة إخطارك كتابيًا بحقوقك في جلسة استماع 

 ، بما في ذلك حقك في:  التأديب المؤسسي

 

 تختاره بنفسك،من موظف بدوام كامل غير مشارك  الطلب •

مساعدتك في االستعداد والتحدث نيابة عنك في جلسة استماع 

 . التأديب المؤسسي لجنة



 

22    الكتيب الوطني للمحتجزين   

 

 

التأديب   لجنة • تقديم البيانات واألدلة بما في ذلك الشهود أمام 

 . المؤسسي

صامتا. لست مضطًرا للتحدث إذا كنت ال تريد ذلك. ال   لبقاءا •

 يجوز استخدام صمتك ضدك. 

في جميع مراحل الجلسة أو تتنازل عن الحق في   جضر• أن ت 

 . المثول

التأديب  لجنةجتمع ن قد تكون أو ال تكون حاضًرا عندما  استثناء:

التخاذ قرار بشأن قضيتك. أيًضا ، لن يُسمح لك  المؤسسي

كان وجودك يهدد النظام أو السالمة في المنشأة   بالحضور إذا

 ولكن يمكنك المشاركة عبر الهاتف والكتابة.

حتى تتمكن  و ة الفوري  ترجمةوالالكتابية • تلقي خدمات الترجمة 

 من الفهم والتواصل. 

• تلقي المساعدات أو الخدمات التي يمكن أن تقدمها المنشأة 

سمع أو البصر أو أي  لضمان التواصل الفعال بسبب محدودية ال

 إعاقات أخرى ؛ 

وشرح لكيفية اتخاذهم    التأديب المؤسسي  لجنة• تلقي قرار 

 لقرارهم كتابةً. و

 في حالة عدم موافقتك. التأديب المؤسسي لجنة• استئناف قرار 

التظلم الرسمية  اجراءات يجب تقديم االستئناف من خالل  مهم!

 للمحتجزين.

 

 تأجيل الجلسة؟  التأديب المؤسسي للجنةهل يمكن 
 

نعم ، إذا كان لديك سبب وجيه لتأجيل جلسة االستماع الخاصة  

مزيد من  الإجراء  التأديب المؤسسي ت لجنةبك ، أو إذا أراد 

ؤجل جلسة االستماع الخاصة بك.  ت التحقيق في قضيتك ، فقد 

إداري في انتظار جلسة   عزل ومع ذلك ، إذا كنت محتجًزا في 

ساعة ،   72تماع الخاصة بك ، فقد ال يتجاوز التأخير االس

 باستثناء حالة الطوارئ. 

 

 استخدام القوة والقيود 
 

يجب على الضباط استخدام القوة بقدر ما هو مطلوب فقط  

للسيطرة على المحتجز، وحماية سالمة المحتجزين والموظفين 

وغيرهم ، ومنع إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات ، وضمان 

. يجوز للضباط استخدام القوة بعد  نشأةوالتشغيل المنظم للم األمن

فشل كل الجهود المعقولة لحل الموقف بطريقة أخرى. لن يتم 

 استخدام القوة البدنية أو أدوات التقييد كعقاب.

 

 التهم الجنائية 
 

أثناء وجودك في المنشأة ، يجب عليك اتباع القوانين المعمول 

ن محلي أو حكومي أو فيدرالي ، فقد  بها. إذا لم تلتزم بأي قانو

يتم إعالمك وتوجيه االتهام إليك من قبل سلطات إنفاذ القانون  

المحلية أو التابعة للوالية أو الفيدرالية ومحاكمتك في محكمة  

  االجراءاتمحلية أو تابعة للوالية أو فيدرالية. قد تتم أيًضا 

سائل تأديبية المحلية أو الحكومية أو الفيدرالية في المنشأة كم

 . منفصلة

 

 ماذا يحدث إذا تم توجيه اتهامات جنائية ضدي؟
 

سوف تتلقى إشعاًرا بشأن حقك في االتصال بمحام. إذا لم يكن  

لديك ما يكفي من المال لتوكيل محام  خاص بك ، فستقوم  

المحكمة بتعيين محام  يمثلك في القضية الجنائية. لديك الحق في  

ثلك القانوني حول قضيتك الجنائية التحدث إلى محاميك أو مم

والحصول على المحامي أو الممثل القانوني معك في المثول  

 أمام المحكمة الجنائية. 

 

ماذا يحدث إذا كان لدي بالفعل قضية جنائية محلية أو تابعة  

 أو متابعة إسقاط التهم؟ المكافحةللوالية معلقة وأرغب في 
 

  وكالة انفاذ قوانين الهجرة و الجماركإذا كنت محتجًزا في 

وترغب في المثول أمام محكمة محلية أو محكمة الوالية للطعن 

ستحتاج المحكمة المحلية أو  في التهم الجنائية المعلقة ضدك ، ف 

وكالة انفاذ قوانين  محكمة الوالية إلى إصدار أمر قضائي إلى

 الحضورلتسليمك إلى عهدتهم حتى تتمكن  الهجرة و الجمارك

 المحلية.  حتى يتم البت في التهم

 

مجرد طلب األمر لن يؤدي بالضرورة إلى إيقاف أو   مالحظة:

الة انفاذ قوانين الهجرة و  وكالتي تقوم بها   ترحيلتأخير جهود ال

وكالة انفاذ قوانين الهجرة و  . يجب إصدار األمر إلى الجمارك

أو على األقل ستحتاج السلطة المحلية أو الحكومية   الجمارك

  وكالة انفاذ قوانين الهجرة و الجماركالمسؤولة إلى إخطار  

وكالة انفاذ قوانين الهجرة و  بنيتها إصدار األمر قبل أن تنظر  

 . ترحيلفي تأخير أو تعليق جهود ال اركالجم

 

 الصحة والسالمة العامة

 تدريبات اإلخالء 
بشكل دوري  إجراء تدريبات اإلخالء في المنشأة. يمكن  سيتم 

أن تساعدك التدريبات على الخروج بأمان في حاالت الطوارئ  

الحقيقية ، مثل نشوب حريق أو تسرب غاز أو كارثة مدنية أو  

عظم الحاالت ، لن تعرف شيئًا عن التمرين  أي خطر آخر. في م

مسبقًا. لم يتم إجراء التدريبات إلخافتك أو إزعاجك. من أجل  

سالمتك ، يجب أن تتعلم اإلجراءات المناسبة للخروج من المبنى 

في حالة الطوارئ وموقع مخارج الطوارئ في وحدتك السكنية  

 )يجب أن تكون هناك خريطة في وحدتك(. 

يجب عليك اتباع التعليمات أثناء التمرين أو حالة طوارئ   مهم!

 معاقبتك. حقيقية. إذا لم تتبع التعليمات ، قد يتم 

 

 استخدام المرحاض 
و اسحب  • ال تقف على المرحاض. اجلس على مقعد المرحاض 

 بعد استخدامه ؛  السيفون

اسحب  • ضع كل ورق التواليت المستخدم في المرحاض ثم 

 السيفون

 ستخدم ماء التواليت للغسيل. و • ال ت 

• ضعي الفوط النسائية أو السدادات القطنية المستعملة في علب  

 القمامة وليس في المرحاض. 
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 غسل اليدين 
 

يمكن أن تجعلك الجراثيم مريًضا ويمكن أن تنتقل من خالل  

مالمسة اليد. اغسل يديك جيدًا لمنع اإلصابة بالمرض عن  

 طريق: 

اء في الحوض واستخدام الصابون لغسل  تأكد من تشغيل المال• 

 يديك. 

• غسل كل إصبع وفرك يديك معًا ، وغسل جانبي يديك بالماء  

ثانية على األقل   20والصابون ، وتنظيف ما تحت أظافرك لمدة 

 ، ثم اشطف يديك وجففهما ؛ و

• غسل اليدين قبل تناول الطعام ، أو بعد الذهاب إلى الحمام ، أو  

أو بعد اللعب أو العمل بالخارج ، أو بعد   بعد لمس القمامة ،

 االقتراب من شخص مريض 

 

 االستحمام والعناية الشخصية 
 

 يجب االستحمام بانتظام باستخدام الماء والصابون.  • 

استحم في الدش فقط وليس األحواض. ال تبول أو تتغوط   • 

 )براز( في الحمام أو في المغاسل ؛ 

يديك أو وجهك ، أو حالقة  استخدم األحواض فقط لغسل  • 

 وجهك ، أو تنظيف أسنانك ؛

 . حساسةال تحلق رأسك أو المناطق ال  • 

 ال تشارك ماكينة الحالقة الخاصة بك مع اآلخرين ؛  • 

ال تشارك فرشاة الشعر أو األمشاط أو غيرها من أدوات   • 

 العناية الشخصية مع اآلخرين ؛

 أي جزء من جسمك.  ثقبال ت  • 

 استخدم مزيل العرق كل يوم. و   •

 ال تترك أي مالبس في الحمام.  • 

 

 
 

 العناية باألسنان 
 

• اغسل أسنانك بالفرشاة بعد كل وجبة ، إن أمكن ، 

 وقبل الذهاب إلى الفراش. 

درجة بين أسنانك  45• ضع فرشاة األسنان بزاوية 

 ولثتك ؛ 

لى وألسفل على كل سن ، وليس  • حرك الفرشاة ألع

للخلف ولألمام. اقض عشر ثوان  على كل سن قبل  

 االنتقال إلى السن التالي ؛

 • اغسل أسنانك الخلفية دائًما بالفرشاة بلطف ؛ 

• نظف جميع األسطح الخارجية ألسنانك العلوية 

 والسفلية. 

، حرك فرشاة األسنان ها• بالنسبة لألسطح التي تعض

 ؛ و  ذهابًا وإيابًا

استخدم خيظ االسنان لتنظيف اسنانك و   • إذا أمكن 

 لثتك يوميا. 

 

 

 لصحة جيدة بشكل عام 
 

• تناول ثالث وجبات جيدة في اليوم. تأكد من تناول الفواكه  

 والخضروات. ال تأكل الكثير من الحلوى. 

دقيقة على األقل كل يوم.   30• حاول ممارسة الرياضة لمدة 

تجول ، أو اركض في المكان ، أو مارس  مارس الرياضة ، أو 

تمارين الضغط. إذا لم تكن قد مارست الرياضة لفترة طويلة ،  

فقم ببعض التمدد الخفيف أو الركض البطيء لإلحماء ومنع 

 اإلصابات ؛ 

 ساعات كل ليلة ؛  10إلى   8• حاول أن تنام ما ال يقل عن 

• غط فمك بكوعك عندما تسعل أو تعطس وال تبصق على  

رض. يؤدي ذلك إلى انتشار الجراثيم التي يمكن أن تصيب األ

 اآلخرين بالمرض ؛ و 

• ممنوع التدخين. فكر في هذا على أنه فرصتك لإلقالع عن 

التدخين إلى األبد. إنه أحد أفضل األشياء التي يمكنك القيام بها  

 من أجل صحتك.

 

 
 

 في الطقس الحار؟  يكيف أحافظ على صحت
 

يحتاج جسمك إلى الكثير من الماء للبقاء بصحة جيدة. في  

 :ان الطقس الحار ، تتعرق وتفقد الماء من جسمك. يمكن لهذا

 

 جعلك تشعر بالدوار.ي • 

 جعل فمك ولسانك جافين ولزجين.ي • 

 عل البول أغمق ويحدث بشكل أقل. يج• 

 

اشرب الكثير من الماء خالل النهار. إذا شعرت بالعطش ، فهذا  

يعني أنك بحاجة إلى المزيد من الماء في جسمك. اشرب الماء  

في الطقس الحار حتى عندما ال تشعر بالعطش. إذا كان بولك 

داكنًا جدًا ، فربما ال تشرب كمية كافية من الماء. إذا كنت  

 ماء.تمارس الرياضة ، اشرب المزيد من ال

 الوشم غير مسموح به في المنشأة. 

 .ارج(ال يسمح بالتدخين في أي مكان بالمنشأة )بالداخل أو بالخ
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  عندما يكون الطقس حارا:

 

 ارتد مالبس فضفاضة.  • 

 ابق في الظل خالل أشد فترات اليوم حرارة.  • 

 ال تمكث في الشمس لفترة طويلة. و • 

إذا بدأت تشعر بالدوار ، اجلس في الظل أو في   • 

 الداخل. 

 

 يجب أن تخبر الطاقم الطبي إذا: 
 

اذا  فيها أو ف تشعر بالضعف أو الدوار في كل مرة تق

 .تتبول قليالً كنت 

 

 سالمة السرير
 

 • ال تقفز ألعلى أو ألسفل إلى / من السرير العلوي؛ 

• خذ وقتك عند الصعود إلى السرير والنهوض منه. تأكد من أن 

 تخطو على منطقة صلبة من األرض بالجزء الكبير من قدمك ؛

• اخفض رأسك عند النهوض من السرير إذا كنت تنام على 

 . و السفليرير سال

• إذا سقطت من الفراش في أي وقت ، أبلغ الضابط في الثكنة  

 حتى يمكن فحصك في العيادة الطبية.

 

 الالعنف 
 

لن تسمح المنشأة بأي نوع من االعتداء الجسدي أو الجنسي. إذا  

قام شخص ما باالعتداء عليك جسديًا أو جنسيًا ، أخبر الضابط  

تم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أي  أو الطاقم الطبي على الفور. سي 

 شخص يعتدي جسديًا أو جنسيًا على شخص آخر في المنشأة. 

 

 التوافق مع اآلخرين
 

سوف تشارك مساحة المعيشة مع العديد من األشخاص. من  

المهم مراعاة االختالفات بين اآلخرين والتعرف عليها. ال تكن 

االستمتاع بأنشطتهم. كن صاخبًا جدًا بحيث ال يستطيع اآلخرون 

هادئًا في الليل حتى يتمكن اآلخرون من النوم. تجنب األشخاص  

 الذين يسببون المشاكل أو يتشاجرون.

 

التوجيه الطبي والمعلومات 
 الصحية

ستوفر لك العيادة الطبية بالمنشأة الرعاية إذا كانت لديك مشكلة  

الحاالت النادرة ، لن يمنحك الطاقم  في بعض طبية. باستثناء 

أو أشياء مريحة مثل األحذية الخاصة أو   اي اغراض الطبي 

البطانيات اإلضافية أو الوسائد اإلضافية أو السترات أو مزيل  

أيًضا اإلجابة على أي أسئلة   العرق. ال يستطيع الطاقم الطبي

حول قضيتك أو تاريخ المحكمة أو وضعك القانوني. اسأل  

 ضابط الترحيل الخاص بك هذه األسئلة.

 

 نظرة عامة عامة على الخدمات المقدمة
 

ضرورية  الصحية الرعاية ال لديك الحق في الحصول على 

مناسبة مجانًا أثناء احتجازك. يمكنك طلب الرعاية الصحية  الو

في أي وقت ، بما في ذلك عندما تكون مريًضا أو مصابًا ، أو  

لديك مشكلة صحية مزمنة ، أو تحتاج إلى عالج طبي ، أو تأخذ  

 أو تحتاج إلى البدء في تناول األدوية للحفاظ على صحتك. 

 

 ستقبال التاريخ الطبي واال
 

بعد وقت قصير من وصولك ، ستُطرح عليك أسئلة طبية  

ينية على الصدر أو فحًصا لعدوى السل.  وستُجرى لك أشعة س

 هذا مهم لصحة وسالمة الجميع.

 

 التقييم الصحي
 

األولى من إقامتك ، ستتلقى تقييًما    14في غضون األيام الـ 

  االمور  صحيًا شامالً. سيتم توفير رعاية طبية إضافية لمعالجة 

 العمر.المتعلقة ب الخاصة بالذكور واإلناث و

 

 نسائيةالرعاية الصحية ال
 

ستحصل اإلناث على رعاية صحية خاصة بأمراض النساء  

والتوليد بشكل روتيني ومناسب للعمر يمكنك طلب اختبار الحمل  

عنق الرحم ، وفحص العدوى   فحص، وفحص الثدي ، و 

المنقولة جنسياً  ، وتصوير الثدي باألشعة السينية ، ونصائح  

سب االقتضاء  تحديد النسل ، واالستشارة حول تنظيم األسرة ح

طبياً. إذا تم التأكد من أنك حامل أو أنجبت مؤخًرا ، فسيتم 

والرعاية   متابعة الحملتزويدك بإمكانية الوصول إلى 

 المتخصصة. 

 

 الحاالت المرضية 
 

 إذا كنت مريًضا ، يمكنك طلب أن تتم معاينتك في العيادة الطبية.
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ن حالة  االبالغ علتلقي هذه الرعاية ، سقوم إما بملء نموذج 

أو سيقوم الطاقم الطبي بزيارتك في مناطق السكن أو   مرضية

إذا لم تكن متأكدًا من كيفية   لذلك.  مناطق أخرى مخصصة

 ، فاسأل أي موظف.  االبالغ عن حالة مرضية 

 

سيتم إجراء فحص فحص األسنان األولي من قبل طبيب أسنان  

يوًما من وصولك.   14أو مقدم رعاية صحية مدرب في غضون 

اجراءات  إذا كنت تعاني من ألم أو تورم في األسنان ، فاستخدم 

للحصول على المساعدة. تتوفر  االبالغ عن الحالة المرضية 

الرعاية الروتينية مثل تنظيف األسنان بعد احتجازك ألكثر من 

 ستة أشهر. 

 

باإلرهاق ، أو لديك أفكار إليذاء بأنك مغمور إذا كنت تشعر 

وكأنك قد تؤذي شخًصا آخر ، فأخبر ضابًطا أو  نفسك أو تشعر 

 يتم الكشف عليك. أحد أفراد الطاقم الطبي على الفور ، وس

 

 خدمات اضافية 

إذا لزم األمر طبيًا ، فقد تشمل الخدمات األخرى األدوية  

أو االختبارات التشخيصية األخرى   التحاليل الطبيةأو 

يد  واألشعة السينية والتعليم واالستشارة والمواع

 المنتظمة للحاالت الطبية الخطيرة. 

 الشكاوى والتظلمات الطبية

إذا كان لديك سؤال أو قلق بشأن الرعاية التي تتلقاها ، 

فتحدث إلى الطاقم الطبي. تذكر أن بعض أنواع الرعاية  

أو الخدمات غير متوفرة. إذا كنت ال تزال غير راض  ،  

تتمكن من العثور  فيمكنك إكمال نموذج التظلم. إذا لم 

على النموذج في العيادة ، فاطلب االستمارة من أي طاقم  

 أمني أو طبي. 

 مواعيد الرعاية الصحية 

خدمات الرعاية الصحية متاحة لجميع المحتجزين في  

 المنشأة ، دون أي تكلفة على المحتجز.

 هناك طريقتان للحصول على موعد طبي غير طارئ:

غ عن حالة  االبال قد يُطلب منك ملء نموذج  .(1

صندوق الطبي في  ال. ستضع النموذج في مرضية

 . وحدتك السكنية

يتم التقاط النماذج كل يوم وفحصها بعناية لتحديد 

من يجب رؤيته أوالً. في كثير من الحاالت ،  

يمكنك رؤية الطاقم الطبي في يوم العمل التالي. إذا  

قمت بالتسجيل خالل عطلة نهاية األسبوع ولم تكن  

طبية عاجلة ، فعادة ما تتم رؤيتك يوم حاجتك ال

االثنين التالي. إذا قمت بالتسجيل بعد ساعات  

وال يمكنك االنتظار حتى يوم العمل  العمل الرسمية 

التالي وكنت تعاني من حالة طبية طارئة ، فأخبر  

مسؤول اإلسكان الخاص بك. سوف يتصلون 

 المناوب. بالطاقم الطبي 

، قد   عن حالة مرضيةاالبالغ بدالً من ملء نموذج  .(2

األخرى الذهاب إلى  بعض المنشآت  تطلب منك

كل يوم   من  منطقة خاصة بالمنشأة في وقت محدد

لرؤية الطاقم الطبي لتحديد موعد. سيقوم الطاقم  

الطبي بتقييمك وسيحدد ما إذا كنت بحاجة إلى  

 رؤيتك في ذلك اليوم أو تحديد موعد في يوم آخر. 

لتلقي الخدمات    متبعة ال جراءاتستخبرك منشأتك باال 

 الطبية. 

أخبر مسؤول اإلسكان أو أحد الموظفين أو أي شخص  

يمكنه الحصول على المساعدة. إذا كنت بحاجة إلى  

مساعدة في التواصل مع أخصائي الصحة ، فاطلب  

األشياء بطريقة يمكنك  مترجًما أو شخًصا يمكنه شرح 

 . فهمها

 اآلراء الطبية الثانية 

يمكنك طلب رأي طبي ثان  أو خارجي ، ولكنك مسؤول  

. يجب عليك أنت أو محاميك أو ممثلك  قيمته عن سداد 

القانوني إرسال طلبك الكتابي إلى مدير المكتب  

األمنية  الجوانب االعتبار في المنشأة   ضع الميداني. ست 

عندما تتخذ قرارها بالسماح لك بالحصول على رأي  

. قد يكون لدى منشأتك معلومات أخرى حول  طبي  ثان 

كيفية الحصول على الرعاية أو االستئناف أو اإلبالغ  

 . نشأةعن الطوارئ المتعلقة بالرعاية الصحية في الم

 

 األدوية 

ال تشارك األدوية مع اآلخرين. قد يؤدي انتهاك هذه  

قاعدة إلى اتخاذ إجراءات تأديبية. أخبر الضابط أو ال

الطاقم الطبي على الفور إذا كان دوائك يسبب مشاكل  

مثل الطفح الجلدي أو الحكة أو مشاكل التنفس أو 

اإلسهال. احتفظ بأدويتك معك في جميع األوقات لمنع  

 فقدان أدويتك.

 

ة ، يمكنك الحصول على الرعاية على الفورفي حالة الطوارئ الصحي  . 
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 الرعاية الصحية النفسية ومخاطر االنتحار 

 

 فسيةالصعوبات الن
 

من الطبيعي أن تشعر بمشاعر مثل الحزن والقلق والعصبية  

والغضب والخوف في هذه البيئة. ومن الطبيعي أيًضا أن تعاني  

من مشاكل في النوم. حاول أن تتذكر أنك لن تبقى في الحجز إلى  

األبد. فكر في طرق تجعلك منشغاًل ، وتحافظ على هدوئك ، 

لى الناس أو العب لعبة أو  وتحافظ على صحتك. اقرأ أو تحدث إ

مارس الرياضة أو اذهب إلى األنشطة الدينية أو مارس تقنيات  

االسترخاء. يمكن لمقدم الخدمات الطبية إعطائك معلومات عن 

 التعامل مع الضغط العصبي. 

 

، مثل االكتئاب ، أو إذا كنت   مشكلة نفسيةإذا كنت تعاني من 

االنتحار ، فسيتم عالجك بحساسية وإحالتك إلى   تفكر في

أخبر مسؤول اإلسكان  المناسب.  نفسيةأخصائي الصحة ال

الخاص بك على الفور إذا كنت مكتئبًا ، أو تعتقد أنك قد تؤذي  

نفسك ، أو هدد شخص آخر بإيذاء نفسه ، أو إذا كنت تريد  

وكالة انفاذ . يمكنك أيًضا التواصل مع شخص ما معالتحدث 

عبر خط اإلبالغ عن االحتجاز  قوانين الجمارك و الهجرة

#. ستتم  9116أو   1- 888- 351- 4024والمعلومات  على 

 نفسي مناسب. إحالتك إلى أخصائي 

 

 طبية السجالت  ال
 

لديك الحق في الحصول على نسخة من سجالتك الطبية عند 

الحصول على   يةمنشأتك لفهم كيفب  الخاصالطلب. راجع الكتيب 

 . ن سجالتك الطبية أثناء وجودك في الحجزنسخة م

 

سجلك الطبي إلى شخص آخر ، فإن  عطاء إذا كنت بحاجة إلى ال

معلوماتك  بإعطاء لهمطلبًا كتابيًا منك إلى المنشأة سيسمح 

الصحية الخاصة إلى شخص أو منظمة أخرى ، طالما أن طلبك 

ات المتطلب  المكتوب يتضمن المعلومات التالية ، ويلبي أيًا من

 األخرى: 

 

 جلك الطبي. س عطي• عنوان المنشأة التي ست 

 • اسم الفرد أو المؤسسة التي ستتلقى معلوماتك ؛ 

( وتاريخ ميالدك  اي رقم تعريق اخر)أو A• اسمك الكامل ورقم 

 وجنسيتك ؛

، إلى جانب تواريخ  تحديد المعلومات التي سيتم اعطاؤها• 

 العالج. و 

 • توقيعك والتاريخ

 

، سيتم االحتفاظ للجهة المعنيةالصحية ك معلومات عطاء بعد ا

باإلذن الكتابي في السجل الصحي. لطلب نسخة من سجالتك  

وكالة انفاذ قوانبن الجمارك  الطبية بعد إطالق سراحك من حجز  

، يجب عليك تقديم طلب بموجب قانون حرية   و الهجرة

 لى وكالة انفاذ قوانبن الجمارك و الهجرة. المعلومات إ

 

 

للحصول على إرشادات حول تقديم طلب بموجب قانون حرية  

أو اتصل   www.ice.gov/foiaإلى  ذهبالمعلومات ، ا 

في وكالة انفاذ قوانبن الجمارك  قانون حرية المعلومات  بمكتب  

   .1182-633-866-1 على الرقم  و الهجرة

تابعة لوكالة انفاذ قوانين الهجرة و   إذا كنت تقيم في منشأة

فيمكنك الوصول  فرقة الخدمات الصحية، يعمل بها و الجمارك 

إلى سجالتك الطبية عبر اإلنترنت. اطلب من الطاقم الطبي  

 جراءات. التعليمات الخاصة بهذه اال

 

إشعار الخصوصية فيما يتعلق بجمع المعلومات  

 الخاصة بك من أجل رعايتك الطبية 
 

الهجرة و لوكالة انفاذ قوانين ما هي السلطة القانونية 

 لجمع هذه المعلومات؟ الجمارك
 

مخولة بجمع معلومات  وكالة انفاذ قوانين الهجرة و الجمارك إن 

؛ و   1232و   U.S.C. § 1222 8الرعاية الطبية وفقًا للمادة 

42 USC. § 249 . وكالة انفاذ قوانين الهجرة و  حتفظ  ت

ية  بالمعلومات المتعلقة بسجالتك الطبية والصحية العقل الجمارك

وكالة  واألسنان في وزارة األمن الداخلي / الواليات المتحدة.  

نظام السجالت الصحية   013 - انفاذ قوانين الهجرة و الجمارك  

( ، وفقًا  2015يناير  5) Fed. Reg.239 80لألجانب. راجع 

 .U.S.C 5، بصيغته المعدلة ) 1974لقانون الخصوصية لعام 

§ 552a .) 

 

 علومات؟ لماذا يتم جمع هذه الم
 

بحماية صحتك  وكالة انفاذ قوانين الهجرة و الجماركتلتزم 

وتعزيزها. لتزويدك بأي رعاية طبية ضرورية ومناسبة ،  

  وكالة انفاذ قوانين الهجرة و الجماركسيجمع الطاقم الطبي في  

معلومات عنك وعن تاريخك الطبي بما في ذلك الظروف  

تناولها واالحتياجات  الصحية التي تعاني منها واألدوية التي ت 

الخاصة التي تعاني منها نتيجة لحالة طبية. قد يتم جمع هذه  

المعلومات بطرق مختلفة ، بما في ذلك من خالل النماذج التي  

 تكملها أو المناقشات التي تجريها مع الطاقم الطبي. 

 

 كيف سيتم استخدام المعلومات ومع من سيتم مشاركتها؟ 
 

لمعلومات الطبية  ا ن الهجرة و الجماركوكالة انفاذ قواني تستخدم 

وكالة انفاذ قوانين  لتقديم رعاية أفضل لك أثناء وجودك في عهدة

، ولتزويدك بأي رعاية طبية ضرورية   الهجرة و الجمارك

وكالة انفاذ قوانين الهجرة و  ومناسبة قد تحتاجها. يجوز 

استخدام المعلومات الصحية الطبية أو الكشف عنها  الجمارك

ا لالستخدامات الروتينية المدرجة في نظام السجالت الصحية  وفقً 

ة الموجود في وزارة األمن الوطني/ وكالة انفاذ قوانين األجنبي 

   (.2015يناير  5) Fed. Reg.239 80 الهجرة و الجمارك

على سبيل المثال ، إذا كنت بحاجة إلى عالج طبي ال تستطيع  

وكالة  توفيره ، فقد تقوم  وكالة انفاذ قوانين الهجرة و الجمارك

  مقدم رعاية طبيةبإرسالك إلى  انفاذ قوانين الهجرة و الجمارك
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خارجي ومشاركة المعلومات الطبية ذات الصلة عنك مع هذا 

مقدم الخدمة من معالجتك   حتى يتمكن مقدم للرعاية الطبيةال

قد يحدث مثال آخر إذا تم نقلك إلى منشأة أخرى ،   بشكل صحيح.

أو إلى عهدة وكالة حكومية محلية أو أجنبية أخرى ، أو تم نقلك 

إلى بلد آخر ، فقد تتم مشاركة المعلومات الطبية مع تلك المنشأة  

 أو الوكالة أو الدولة من أجل استمرار رعايتك. 

 

ا مشاركة معلوماتك مع وكاالت اإلبالغ  يمكن أيضً 

الفيدرالية والوالئية لمراقبة األمراض ومكافحتها ومع  

منشآت وكالة انفاذ قوانين الهجرة  الوكاالت التي تعتمد 

. رعايتك الصحية في هذا البلد على و الجمارك 

الواليات المتحدة.. يحتاج  في  حساب دافعي الضرائب

لوماتك الطبية إلجراء  مركز الخدمات المالية إلى مع

مدفوعات لرعايتك الطبية ومقدمي الخدمات الطبية  

الذين يعالجونك. أخيًرا ، قد تتم مشاركة معلوماتك 

الطبية مع وزارة العدل أو مع المحاكم في سياق  

إجراءات الهجرة أو اإلجراءات المدنية أو الجنائية.  

لمزيد من المعلومات حول عمليات الكشف المحتملة  

رى أو التعامل مع معلومات الرعاية الطبية  األخ

الخاصة بك ، يرجى الرجوع إلى نظام السجالت  

وكالة انفاذ قوانين الهجرة و  ألن في الصحية األجنبية 

 .Fed 80 الجمارك و وزارة االمن الوطني

Reg.239  (5  2015يناير .) 

 

 هل أنا مطالب بتقديم هذه المعلومات؟
تقديم هذه المعلومات طوعي. ومع ذلك ، إذا اخترت عدم تقديم 

المعلومات المطلوبة ، فقد يكون لها تأثير سلبي على رعايتك أو 

قد ال تمتلك   وكالة انفاذ قوانين الهجرة و الجماركصحتك ألن 

 المعلومات التي تحتاجها لرعايتك بشكل صحيح. 

 

إن إشعار الخصوصية هذا مطلوب بموجب قانون   مالحظة:

 § U.S.C 5، بصيغته المعدلة ) 1974الخصوصية لعام 

552a وينطبق فقط على المعلومات المتعلقة بك التي تم جمعها )

هجرة و  وكالة انفاذ قوانين البواسطة العاملين الطبيين في 

سجالت الطبية الخاصة بك. في  الووضعها في  الجمارك

الحاالت التي تتلقى فيها رعاية من أفراد طبيين غير تابعين  

، أو في منشأة غير تابعة  وكالة انفاذ قوانين الهجرة و الجمارك

، قد ال ينطبق قانون  وكالة انفاذ قوانين الهجرة و الجمارك 

غطية معلوماتك الطبية من  ، وقد يتم ت  1974الخصوصية لعام 

 خالل لوائح أخرى تتعلق بالخصوصية والرعاية الصحية. 

 

ساءة الجنسية و  التوعية بال 
 العتداء الجنسي

،  وكالة انفاذ قوانين الهجرة و الجماركأثناء وجودك في عهدة  

واالعتداء  ا و بدون التعرض للعنفيحق لك أن تكون آمنًا 

سياسة عدم   الهجرة و الجمارك وكالة انفاذ قوانينالجنسي. لدى  

على أي   سيةالجن  اتواالعتداء اتالتسامح مطلقًا مع االنتهاك

وكالة انفاذ قوانين الهجرة و الجمارك.    شخص محتجز في

نشآت من جميع الم وكالة انفاذ قوانين الهجرة و الجماركطلب ت ت 

ساءة الجنسية  لوقاية من االو ا تدخللل أن يكون لديها برنامج

واالعتداء الجنسي  والذي يتضمن إجراءات المنشأة لإلبالغ عن 

واالعتداء الجنسي والتحقيق فيها ، والتأكد عنف جميع حوادث ال

من حصولك على الرعاية الطبية والخدمات األخرى إذا كنت  

 ضحية. 

 االحتجاز كبيئة آمنة
 

اط  أثناء احتجازك ، ال يحق ألي شخص الضغط عليك لالنخر

في أفعال جنسية أو سلوك جنسي غير مرغوب فيه. بغض النظر  

أو توجهك الجنسي  او جنسيتك عن عمرك أو حجمك أو عرقك 

أو هويتك الجنسية ، يحق لك أن تكون في مأمن من المغامرات 

واألفعال الجنسية غير المرغوب فيها. إذا كنت تشعر بعدم 

ساءة  ات باالاألمان في أي وقت في المنشأة ، بسبب التهديد

الجنسي أو االعتداء الجنسي ، أو إذا تعرضت لإليذاء أو  

االعتداء الجنسي ، فيجب عليك طلب المساعدة على الفور.  

ستحصل على حماية فورية من الجاني وستتم إحالتك لفحص  

  نفسيةطبي ، عند االقتضاء. سيتم أيًضا تقديم خدمات الصحة ال

ا تشجيع بعض الضحايا وخدمات الضحايا الخارجية. يمكن أيضً 

على إجراء فحص طبي شرعي لالعتداء الجنسي ، والذي يمكن  

أن يساعد في مقاضاة الجاني جنائيًا. راجع قسم "اإلبالغ عن  

الجنسي واالعتداء والتحرش" في هذا عنف مزاعم أو حوادث ال

 الكتيب لمزيد من المعلومات.

 

 تعريفات 

 منمحتجز على واالعتداء الجنسي ساءة الجنسية اال

 آخر محتجز
 

من قبل  واالعتداء الجنسي ساءة الجنسية  االتُحظر جميع أشكال 

ة  مخالفتعد محتجزين آخرين( واو )اخر على محتجز محتجز 

 للقانون.
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إذا حاول محتجز آخر أو أجبرك على االنخراط في فعل جنسي،  

جبرك على لمس  ألمس األجزاء الجنسية من جسدك ، أو قام ب أو 

األجزاء الجنسية من جسده، أو استخدم التهديدات أو التخويف  

الجنسي، أو إذا لم تكن   فعلالضغط عليك لالنخراط في   لمحاولة

موافقًا أو لم تكن قادًرا على الموافقة أو الرفض ، فهو اعتداء  

 جنسي. 

 

الموظف على   مننسي واالعتداء الج ساءة الجنسيةاال

 المحتجز
 

واالعتداء الجنسي على محتجز من    ساءةتُحظر جميع أشكال اال

الحراس المتعاقدين، و الطاقم  قبل أحد الموظفين )بما في ذلك 

إذا قام أحد  . للقانون ة مخالفتعتبر والمتطوعين( و الطبي،

الموظفين بممارسة الجنس معك ، أو لمسك عمدًا بطريقة  

جنسية أو تعليقات جنسية متكررة ، أو   مبادرةب  جنسية، أو قام 

جبرك على لمس األجزاء الجنسية  أأظهر أعضائه التناسلية، أو 

من جسمه، أو استخدم التهديدات أو التخويف للضغط عليك 

االنخراط في الجنس ، أو االنخراط في التلصص ، )مراقبتك 

اعتداء  يعتبر أثناء استخدام الحمام أو تغيير المالبس( ، فهو

جنسي. الموظفون الذين يحاولون القيام بهذه األفعال يرتكبون 

 أيًضا اعتداء جنسي.

 

 واالعتداء الجنسي: ساءةأمثلة على اال
 

• أثناء التحدث إليك ، يقوم أحد الموظفين أو أي محتجز آخر  

 بلمس أو مداعبة أردافك ؛

 ثدييك ؛• يدخل موظف أو محتجز إلى حجرة الثالجة ويمسك 

 • يهددك شخص ما باغتصابك أثناء نومك.

• شخص ما يجبرك على ممارسة الجنس معه أو مع شخص  

 آخر لسداد دين ؛ 

 • شخص ما يقدم لك الحماية مقابل ممارسة الجنس. أو 

• يعرض عليك موظف أو محتجز امتياًزا أو خدمة مقابل  

 ممارسة الجنس. 

 

 األفعال المحظورة
 

ذي يحاول أو يرتكب االعتداء أو االعتداء المعتقل أو الموظف ال

الجنسي يعاقب إدارياً وقد يخضع لمالحقة جنائية. يمكن اتهام 

المعتقل الذي يتورط في مثل هذا السلوك باألفعال المحظورة  

 التالية بموجب السياسة التأديبية للمحتجز: 

 

 : االعتداء الجنسي 101القانون  •

 سي: تقديم عرض أو تهديد جن 207القانون  •

 فاحشة  : استخدام لغة بذيئة أو404لرمز ا •

 : االنخراط في قانون جنسي206 رمزال •

 ةغير الالئق لتعرية: ا300 رمزال •

 

 العالقات مع موظفي المركز أو المتطوعين 
 

يحظر على الموظفين والمتعاقدين ومقدمي الخدمات  

جنسي مع المحتجزين.  فعلوالمتطوعين إقامة عالقات جنسية و 

العالقات بالتراضي محظورة أيًضا. ال يُسمح لموظفي المنشأة  

والمتطوعين بمطالبتك بأي نوع من الخدمات الجنسية أو إجراء  

 محادثات معك قد تؤدي إلى نشاط جنسي.

 

إذا أخبرك أي موظف أو مقاول أو مقدم خدمة أو متطوع أنه  

جنسي  فعل المتحدة مقابل  يمكنه مساعدتك في البقاء في الواليات

أو اإلضرار بفرصك في البقاء في الواليات المتحدة إذا لم تسمح  

الجنسي ، فهو يكذب وأنت يجب اإلبالغ عن هذا السلوك.   فعلب 

سيتعرض الموظفون للمحاكمة الجنائية لمحاولتهم أو االنخراط  

 جنسي بالتراضي مع المحتجزين. فعلفي 

 

كما يحظر السلوك الجنسي بالتراضي بين المحتجزين.  مهم!

في حين أن الموافقة على ممارسة الجنس بين المحتجزين ليست  

اعتداًء أو اعتداًء جنسيًا ، فهي انتهاك لقواعد المنشأة وتخضع  

 إلجراءات إدارية وتأديبية.

 

 تجنب االعتداء واالعتداء الجنسي
 

لضحية أبدًا. ومع ذلك ، واالعتداء الجنسي ليس خطأ اساءة اال

. يختار  تظهر الثقة بالنفسفأنت محمي بشكل أفضل إذا كنت 

العديد من المعتدين الضحايا الذين يبدون وكأنهم لن يقاوموا أو  

الذين يعتقدون أنهم ضعفاء عاطفياً. ال تقبل الهدايا أو الخدمات  

من اآلخرين. تأتي معظم الهدايا أو الخدمات مصحوبة بمطالب  

دود خاصة يتوقع المانح منك قبولها. إذا كنت تخشى على  أو ح

 سالمتك ، فأبلغ أحد الموظفين بمخاوفك.

 

 يجب عليك أيضا: 

 

إلبالغ عن الموظفين من الجنس اآلخر الذين ال   •

 يعلنون عن أنفسهم قبل دخول الحمام أو منطقة أخرى  

أبلغ عن أي موظف يرافقك بمفرده إلى مناطق نائية   •

 معينة ؛ 

 ل عرضاً من محتجز آخر بأن يكون حامياً لك ؛ ال تقب  •

ابحث عن موظف أو مقدم رعاية طبية تشعر معه   •

 بالراحة في مناقشة مخاوفك ومخاوفك ؛

تستخدم المخدرات أو الكحول. هذه تضعف قدرتك ال  •

 على البقاء متيقًظا وإصدار أحكام جيدة ؛

كن واضًحا ومباشًرا وحازًما. ال تخف من قول "ال"   •

 ف اآلن" ؛ أو "توق

اختر شركائك بحكمة. ابحث عن األشخاص الذين   •

يشاركون في أنشطة إيجابية مثل البرامج التعليمية أو 

فرص العمل أو مجموعات اإلرشاد. شارك في هذه  

 األنشطة إذا كانت متوفرة في منشأتك ؛ و

كن على دراية بالمواقف التي تجعلك   حدسك، ثق في  •

عر أنك على ما يرام أو تشعر بعدم االرتياح. إذا لم تش

 باألمان ، فاترك الموقف أو اطلب المساعدة.
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 االعتداءات الجنسية  االساءات و  اإلبالغ عن جميع
 

إذا كنت تخشى التعرض لسوء المعاملة أو االعتداء ، أو إذا  

أو اعتداء جنسي ، فتحدث إلى شخص   ساءةأصبحت ضحية ال 

ما على الفور. فقط في حالة اإلبالغ عن االنتهاك ، يمكن مساءلة 

 الجناة وإخضاعهم للتأديب أو احتمال محاكمتهم.

 

 اإلبالغ عن الحادث في أقرب وقت ممكن
 

قد يساعدك اإلبالغ عن الحادث في أقرب وقت ممكن في نقل  

متاحة بسهولة. حتى إذا تم تقديم التقرير التفاصيل التي ال تزال 

بعد أيام أو شهور ، فمن المهم اإلبالغ عن التفاصيل األكثر دقة  

 وشمولية ، مثل: 

 

 تسلسل األحداث واإلطار الزمني / طول األحداث.  •

 ما قيل أثناء االعتداء الجسدي أو اإلصابة.  •

 استخدام أي أسلحة.  •

 سوائل جسدية أو الشعور بها. واي  رؤية  •

 تفاصيل أخرى اي  •

أو اعتداء جنسي   الساءةيمكنك اإلبالغ عن حادثة املحوظة: 

وكالة انفاذ قوانين   شفهيًا أو كتابيًا لموظفي المنشأة أو موظفي

أو وزارة األمن   مليات االنفاذ و الترحيل.ع  / الهجرة والجمارك

أو   وكالة انفاذ قوانين الهجرة والجمارك  موظفيالداخلي أو 

المسؤول القنصلي. يمكنك أيًضا اإلبالغ دون الكشف عن هويتك 

أو من خالل طرف ثالث )مثل محام  أو قريب أو صديق(. فيما 

يلي بعض الطرق التي يمكنك من خاللها اإلبالغ عن االعتداء  

 واالعتداء الجنسي: 

 

 ابالغ المنشأة 
 

أخبر أي موظف موثوق به في المنشأة )على سبيل المثال ،  

، أو المشرف ، أو   رجل الدينالوحدة السكنية ، أو   مسؤول

الموظف المسؤول ، أو مقدم الرعاية الصحية ، أو مدير االمتثال 

ساءة الجنسية  لوقاية من االو ا تدخللل برنامجالمعين من 

الخاص كتيبك ، وما إلى ذلك(. قد يحتوي  واالعتداء الجنسي

 االتصال به. على مزيد من المعلومات حول من يجب المنشأة ب 

 

تظلم  التقديم شكوى رسمية إلى المنشأة )بما في ذلك 

 ئ(ارالط
أو اعتداء جنسي من خالل   ساءةيمكن للمحتجزين اإلبالغ عن ا

تظلم رسمي. ال يوجد حد زمني لتقديم شكوى بشأن االعتداء  

الجنسي. يحتوي هذا الكتيب على معلومات حول تقديم الشكاوى  

ل اإلسكان أو مشرف الوحدة  . يمكن لمسؤو32في الصفحة 

 االجراءات. أيًضا شرح كيفية عمل هذه 

 

 قم بتقديم طلب أو شكوى مكتوبة غير رسمية أو رسمية إلى
   مليات االنفاذ و الترحيل./ ع وكالة انفاذ قوانين الهجرة والجمارك
وكالة  في منشأتك لطلبات   غلقةيجب أن تكون هناك صناديق م

. إذا كنت بحاجة للمساعدة في  والجماركانفاذ قوانين الهجرة 

العثور على مكان هذا الصندوق ، فاسأل مسؤول الوحدة  

فقط   وكالة انفاذ قوانين الهجرة والجمارك السكنية. يمكن لـ 

الوصول إلى المواد الموجودة في هذه الصناديق. يمكنك أيًضا 

كتابة خطاب لإلبالغ عن اعتداء أو اعتداء جنسي إلى مدير 

مليات  / ع كالة انفاذ قوانين الهجرة والجمارك لوالميداني  المكتب

. لضمان السرية ، استخدم إجراءات البريد  االنفاذ و الترحيل

الخاصة )راجع قسم "البريد"(. يمكن لمنشأتك تزويدك  

  وكالة انفاذ قوانين الهجرة والجمارك بمعلومات االتصال بمكتب

 المحلي. 

 

كالة انفاذ  مقر الرئيسي لوابالغ وزارة االمن الوطني او ال

 قوانين الهجرة والجمارك 

 

 ICEاتصل بخط المعلومات واإلبالغ عن االحتجاز التابع لـ 

  4024-351-888-1 عن طريق االتصال على الرقم المجاني

9116 # 

  

اتصل بمكتب المفتش العام في وزارة األمن الداخلي عن طريق  

 .  #518 او   8603-323-800-1االتصال على الرقم المجاني 

 أو كتابة خطاب إلى: 

DHS Office of Inspector General/Mail Stop 

0305   Attn: Office of Investigations Hotline                                

245 Murray Lane, SW 

Washington, D.C.  20528-0305 

 

 إبالغ المسؤول القنصلي الخاص بك 
اتصل أو راسل المسؤول القنصلي الخاص بك. يمكن لمنشأتك  

 تزويدك بمعلومات االتصال بقنصليتك

 

 اإلبالغ من خالل طرف ثالث 
أخبر طرفًا ثالثًا )قريب أو صديق أو محامي وما إلى ذلك(  

أو   صال بوكالة انفاذ قوانين الهجرة والجماركواطلب منه االت 

 نيابة عنك. وزارة االمن الوطني

 

 اإلبالغ المجهول 
ال يتعين عليك ذكر اسمك لإلبالغ عن اعتداء أو اعتداء جنسي ، 

ولكن كلما زادت المعلومات التي يمكنك تقديمها ، سيكون من  

ى  األسهل التحقيق فيما حدث. يتعين على الموظفين الحفاظ عل

سرية المعلومات المبلغ عنها ومناقشتها فقط مع المسؤولين  

 المناسبين على أساس الحاجة إلى المعرفة. 

 

 سرية ال
أو اعتداء جنسي ، فسنحمي هويتك ساءة إذا أبلغت عن ا

وتفاصيل بالغك ، ونشاركها فقط مع أولئك الذين يحتاجون إلى 

نفاذ ألغراض إ و سالمتكالمعلومات التخاذ قرارات تتعلق ب 

القانون أو التحقيق. يشمل األشخاص الذين قد يحتاجون إلى  

 المعرفة على سبيل المثال ال الحصر: 

 

 الموظفون الذين يتخذون قرارات بشأن رعايتك ؛  •
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 تطبيق القانون؛ القائمون على  •

 . ين الموجودين في المنشآتمحققال •

الطب  فاحص العتداء الجنسي أو الفاحص ل ممرضال •

 لالعتداء الجنسي ؛ و الشرعي 

 مقدمو خدمة الضحايا المحليين. •

 

إذا كنت تشعر أن السرية قد اخترقت من قبل موظفي المنشأة ، 

ساءة يمكنك اإلبالغ عنها بنفس الطريقة التي تبلغ عن اال

 ، االعتداء ، أو االنتقام.ةالجنسي 

 

 األمان من االنتقام 
هذا يعني أنه ال يمكن أن تخضع إلجراءات تأديبية ، أو تغييرات 

امج المنشأة ، أو إجراءات سلبية  في السكن ، أو طرد من بر

 ك.إبالغ  بسبب أخرى

 

لن يؤثر اإلبالغ عن اعتداء أو اعتداء جنسي سلبيًا على 

 إجراءات الهجرة الخاصة بك 
هناك العديد من التحديات العاطفية والجسدية في أعقاب االعتداء  

أو االعتداء الجنسي ، لكن اإلبالغ عن الجريمة يعد خطوة مهمة  

بالنسبة لك الستعادة السيطرة والسعي إلى العدالة. إذا تعرضت  

أو االعتداء الجنسي ، أو   ساءةلالنتقام بسبب اإلبالغ عن اال

أو االعتداء الجنسي ، أو   ساءةالمشاركة في تحقيق حول اال

االنخراط في نشاط جنسي نتيجة للقوة أو اإلكراه ، فيمكنك 

  ساءة تبلغ بها عن واقعة االاإلبالغ عن ذلك بنفس الطريقة التي  

 . أو االعتداء الجنسي

 

وخدمات   النفسية الرعاية الطبية واالستشارات 

 الضحايا 

في الحصول على الرعاية الطبية   نشأةساعدك المتس

 وخدمات الضحايا النفسية واالستشارات
سيتم تقديم حماية فورية لك من الجاني وإحالتك إلى الفحص  

ال يتعين عليك   .دون أي تكلفة عليك كلينيكيالطبي والتقييم اال

تسمية المحتجز )المحتجزين( أو الموظف الذي اعتدى عليك من 

أجل الحصول على المساعدة ، ولكن المعلومات المحددة قد  

تسهل على الموظفين مساعدتك. ستستمر في تلقي الحماية من  

الجاني ، سواء تعرفت على مهاجمك أم ال أو وافقت على  

 الشهادة ضده. 

 

. إذا كنت  احفظ أي شيء قد يحتوي على الحمض النووي للجاني

ضحية العتداء أو اعتداء جنسي ، فيجب عليك بذل كل جهد  

 لحفظ أي شيء قد يحتوي على الحمض النووي للجاني. 

 

أيًضا ، ال تغسل أسنانك أو تدخن أو تشرب أو تأكل. إذا قمت  

بتغيير مالبسك ، فمن المهم عدم غسل المالبس والمالبس  

الداخلية التي كنت ترتديها وقت االعتداء وإحضارها معك  

 للفحص الطبي.

 

 تلقي العناية الطبية
جنسي ، من المهم أن العتداء الأو االساءة فور وقوع حادث ا

تتلقى عناية طبية ، بغض النظر عن قرارك بالمشاركة في  

تحقيق جنائي. من أجل صحتك وحمايتك الذاتية ، من المهم أن  

يتم فحصك وعالجك من اإلصابات المحتملة ، حتى لو لم تظهر  

أي إصابات. لديك الحق في قبول أو رفض أي أو كل أجزاء  

لطبي ، وهذا يشمل اختبار فيروس نقص المناعة  التقييم والعالج ا

البشرية وغيره من األمراض المنقولة جنسياً، فضالً عن تلقي  

العالجات الوقائية ، مثل األدوية لمنع األمراض المنقولة جنسياً ،  

والحمل )إن أمكن( ، وللحماية من انتقال فيروس نقص المناعة  

طبية مستمرة  البشرية. يحق لك أيًضا الحصول على رعاية 

شخص مدافع عن حسب الحاجة. لديك الحق في أن يكون لديك 

حية أثناء جميع التقييمات الطبية والعالجات المرتبطة بحادث  ض

عتداء جنسي. انظر القسم أدناه حول "الصحة  االأو االساءة

 وخدمات الضحايا" لمزيد من المعلومات. نفسية ال

 

 فحوصات الطب الشرعي لالعتداء الجنسي
إلضافة إلى تلقي الرعاية الطبية ، سيتم أيًضا تشجيع بعض با

الضحايا على إجراء فحص طبي شرعي لالعتداء الجنسي. هذا 

االختبار مهم ألن الحفاظ على األدلة يمكن أن يكون مفتاًحا 

لديك الحق في قبول أو رفض أي جزء  لمالحقة الجاني جنائيًا. 

 من االختبار أو كله. 

 

المهم أن نتذكر  أنه قد يتم إغفال األدلة الهامة إذا لم  من مع ذلك، 

يتم جمعها أو تحليلها. من المهم أيًضا أن تحضر معك إلى  

الفحص الطبي المالبس والمالبس الداخلية التي كنت ترتديها 

لدى موظفي المنشأة ،   ت هذه االغراضوقت االعتداء. إذا كان 

 فأخبر الفاحص. 

 

 عي لالعتداء الجنسي الطب الشر  الطبي من فحصال
سيتم إجراء فحص الطب الشرعي لالعتداء الجنسي في مستشفى  

الفاحص   ممرضال أو منشأة رعاية صحية أخرى ، من قبل

أو   الطب الشرعي لالعتداء الجنسيفاحص العتداء الجنسي أو ل

الفاحص   ممرضالأخصائي طبي آخر. تم تدريب الطاقم الطبي 

لشرعي لالعتداء الجنسي  الطب او فاحص  العتداء الجنسيل

بشكل خاص لفحص وعالج األشخاص الذين تعرضوا لإليذاء  

(  3ثالث )من معقد ويستغرق في المتوسط  فحصالجنسي. هذا ال

 ( ساعات. 4إلى أربع )

أو االعتداء   ساءةاإلبالغ عن اال ال يمكن ألي شخص االنتقام منك بسبب 

أو االعتداء الجنسي ، أو   ساءةالجنسي ، أو المشاركة في تحقيق حول اال 

المشاركة في نشاط جنسي نتيجة للقوة أو اإلكراه أو التهديد أو الخوف من  

 كراه. اال

يجب أال تستحم، أو تستخدم المرحاض ، أو تغير مالبسك ، أو تمشط  

تحرك أي شيء قد يكون الجاني قد  شعرك ، أو تنظف مكان الحادث ، أو  

 لمسه. 
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للبدء ، سيقوم الطبيب بتدوين تاريخك الصحي المفصل. بعد  

ذلك، سيجري الفاحص فحًصا تفصيليًا من الرأس إلى أخمص  

ين وتقييًما للجسم بالكامل )بما في ذلك الفحص الداخلي(. قد  القدم

يشمل ذلك جمع عينات الدم والبول والشعر وغيرها من عينات 

الصور ، وجمع المالبس.  ب لإلصابات  الجسم ، وتوثيق اتإفراز

أخيًرا ، سيتحدث الطبيب الشرعي عن عالج األمراض التي  

قد  ة  تكون الضح التي ربما العالقة الجنسيةتنتقل عن طريق 

لفرصة تقييم ، لها أثناء االعتداء وللضحايا اإلناث تتعرض

أو المركز بالمتابعة للتأكد  منشأةقوم الت . سحمل و الرعاية حدوث 

أو رعاية   نفسية من تقديم أي عالجات إضافية أو استشارات

 ضحايا. لل طبية أو خدمات 

 

 الضحايا خدمات  خدمات الصحة النفسية و
 

والرعاية  نفسية  الحصول على خدمات الصحة اليحق لك 

  النفسية ، بما في ذلك االستشارةحاجةالمستمرة ، حسب ال

والوصول إلى خدمات الضحايا الخارجية. بناًء على طلبك ،  

مناصرو الضحايا. مناصرو  ب سيقوم موظفو المنشأة بتوصيلك 

لمساعدتك في  ينالضحايا وخدمات التدخل في األزمات متاح

طويلة األجل. قد يشمل ذلك   اجراءاتوإعدادك ألي  التأقلم

الشرعي لالعتداء   للطب التحقيق الجنائي ، والفحص الطبي

والجسدية بعد االعتداء ، وما إلى    نفسيةالجنسي ، وردود الفعل ال

ذلك ، ووجودك أثناء فحص الطب الشرعي أو المقابالت  

ء على  االستقصائية. سيساعدك أحد المتخصصين أيًضا في البنا

نقاط قوتك وتحديد شبكة الدعم الخاصة بك ، وحل المشكالت ،  

وإبالغ المنشأة بأي إحاالت إضافية قد تحتاجها )نفسية ، طبية ،  

قانونية( للحصول على دعم ومعلومات إضافية ، والمساعدة في  

، ومساعدتك إذا  بالحادث ؛ لها عالقة إلغاثة المهاجرين أي دعم 

وكالة انفاذ قوانين الجمارك و  تم إطالق سراحك من حجز 

 الهجرة.  

 

 العدالة الجنائية   اجراءاتفهم 
 

أو اعتداء جنسي ، ستجري المنشأة   ساءةعندما تبلغ عن حادث ا

و / أو وكالة إنفاذ القانون المناسبة تحقيقًا. اإلبالغ عن االعتداء 

الجنسي أو االعتداء الجنسي هو خطوة مهمة. يمكن أن يساعدك 

في جمع األدلة )كما نوقش أعاله( والتعافي. بمجرد اإلبالغ عن 

حكم أكبر في  الحادث ، قد تكون بداية جيدة للتعافي والشعور بت 

  اياحمعك احد مناصري الضحياتك. لديك الحق في أن يكون 

أثناء جميع المقابالت االستقصائية. بينما ال توجد طريقة لتغيير 

ما حدث ، يمكنك السعي لتحقيق العدالة ومنع الجاني من ارتكاب  

أو االعتداء   ساءةأو اعتداء جنسي آخر. إن بالغك عن اال ساءةا

 لى قضية الهجرة الخاصة بك.الجنسي ال يؤثر ع

 

 الغرض من التحقيق
 

المنشأة و/ أو التحقيق الجنائي هو تحديد  تحقيق الغرض من 

طبيعة ومدى االعتداء الجنسي أو حادثة االعتداء. سيقوم ضابط  

إنفاذ القانون أو محقق المنشأة بتوثيق تقرير مكتوب وتعيين رقم 

 تتبع لالدعاء.

 )المقابالت( المقابلة 
 

قد تستغرق المقابلة )المقابالت( عدة ساعات ، حسب ظروف  

الحالة. قد تبدو بعض األسئلة تطفلية ، وقد يقوم الضابط أو  

المحقق بإجراء مقابلة معك أكثر من مرة. االستجواب الشامل  

ليس ألن الضابط أو المحقق ال يصدقك. وظيفتهم هي الحصول  

إذا طلبت ، يمكنك أن تحضر   على سرد دقيق ومفصل لما حدث.

 أثناء المقابلة. احد مناصري الضحايا

 

 هامات تاالتوجيه  اإلبالغ عن الحادث /
 

يمكنك اختيار عدم توجيه االتهامات على الفور بعد تقرير 

المنشأة إلى سلطات إنفاذ القانون. على الرغم من عدم وجود  

عائق أمام اإلبالغ عن الحادث، حتى بعد شهور من ذلك ، فإن  

إبالغ المنشأة وبدء التحقيق في أقرب وقت ممكن سيسمح بإبراز 

أة في حماية المحتجزين  أقوى األدلة. كما أن هذا سيساعد المنش

اآلخرين الذين قد يكونون في خطر التعرض لالنتهاكات. إذا تم 

محكمة. لن يتم قبول جميع لل توجيه تهم جنائية ، فسيتم عرضها 

 على األدلة والموارد المتاحة. فهذا يعتمد القضايا للمحكمة 

 

باإلضافة إلى ذلك ، هناك ظروف معينة يمضي فيها المدعي 

فقط إلى األدلة المقدمة. على   استناداتهم الفي توجيه العام قدما 

سبيل المثال ، قد يتابع المدعي العام القضايا التي تنطوي على  

أو اعتداء جنسي بغض النظر عن قرارك   ساءةحوادث ا

إذا انتقلت القضية بالفعل إلى المحاكمة ،   بالمشاركة في التحقيق.

بالنسبة لك مناقشة أي   فسيُطلب منك  اإلدالء بشهادتك. من المهم

احد مناصري  مخاوف لديك مع المدعي العام )أو محاميك( أو 

 الضحايا. 

 

 اكتمال التحقيق 
 

عندما يتم االنتهاء من التحقيق ، سيتم إغالقه على أساس ما تم  

إثباته أو عدم وجود أساس له. ستتلقى إخطاًرا   لم يتمإثباته أو 

و بنتائج التحقيق  و الجمارك  وكالة انفاذ قوانين الهجرة كتابيًا من

 التي تم اتخاذها.  إجراءات االستجابة

 

 أن الوقائع واألدلة تثبت وقوع الحادث؛  بمعنة تم اثباته •

أن الوقائع واألدلة لم تكن كافية  بمعنى لم يتم اثباته •

 التخاذ قرار بشأن ما إذا كان الحادث قد وقع أم ال ؛ و 

أن الوقائع واألدلة تثبت أن الحادث   بمعني ال أساس له •

 لم يقع. 
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 فهم ردود أفعالك 
 

ضحية يمكن أن ينتهك شعورك باألمان والثقة. قد تشعر   كونك

بالصدمة والغضب والقلق ومن الطبيعي أن تمر بمشاعر  

اإلحراج والغضب والذنب والذعر واالكتئاب والخوف لعدة  

 ان تشعرأشهر أو حتى سنوات بعد اإليذاء. من الطبيعي أيًضا 

في    التغيرات ثلل الجسدية مافعمجموعة متنوعة من ردود اال ب 

الكوابيس أو ذكريات الماضي. ردود الفعل   وأنماط األكل والنوم  

هذه يمكن أن تجعلك تنسحب. ومن الشائع أيًضا الشعور بالعجز  

أو االكتئاب. مهما كانت ردود أفعالك أو مخاوفك ، من المهم أن 

 تفهم أنك لست المسؤول وأن ردود الفعل هذه طبيعية. 

 

 المساعدة متاحة
 

في  وكالة انفاذ قوانين الهجرة و الجمارك و  أةنشساعدك المت س

الحصول على الدعم وتقديم الموارد الخاصة باحتياجاتك. يتوفر 

والطاقم الطبي في   نفسيةمن طاقم الصحة ال معنويالدعم ال

 .رجال الدينالمنشأة ومن 

 

بمقدم أيًضا ، بناًء على طلبك ، سيقوم موظفو المنشأة بتوصيلك 

 احد مناصري الضحايا. المحلي أو  الخدمة االجتماعية

)انظر "الصحة العقلية وخدمات الضحايا" لمزيد من  

 المعلومات(. 

 

واالعتداء الجنسي على أي شخص.   ساءةيمكن أن يحدث اال

؛ إنه يتعلق بالسلطة   واالعتداء الجنسي ال يتعلق بالجنس ساءةاال

والتحكم. يتم أخذ جميع التقارير على محمل الجد. سالمتك 

وسالمة اآلخرين هي الشغل الشاغل. من أجل سالمة الجميع ،  

نشجعك على اإلبالغ عن جميع الحوادث أو التهديدات أو  

 االعتداءات. 

 

 التجار بالبشر

 

ذا تم  قد تكون أنت أو أي شخص تعرفه ضحية لالتجار بالبشر إ

إجبارك أو إكراهك )الضغط( على العمل أو الدعارة ، و / أو تم 

أخذ جواز سفرك أو أي بطاقة هوية أخرى واحتجزها شخص ما  

، و / أو تم تهديدك أثناء محاولتك ترك وظيفة ، و / أو قيل لك  

إنه ال يمكنك ترك الوظيفة حتى تسدد "دينًا" من خالل العمل  

مل قانونيًا أو غير قانوني ، كما هو  لصالحهم. يمكن أن يكون الع

الحال في المصانع ، أو البناء ، أو الزراعة ، أو المطاعم ، أو  

الفنادق ، أو صاالت التدليك ، أو التدبير المنزلي ، أو خدمات  

الحراسة ، أو الدعارة. حتى لو دخلت البلد بشكل غير قانوني ،  

 فقد تظل ضحية لالتجار بالبشر. 

 

أنك ضحية لالتجار بالبشر ، أو تعرف شخًصا قد  إذا كنت تعتقد 

يكون ضحية ، أو تعرف شخًصا يجبر اآلخرين على العمل أو  

الواليات المتحدة تريد المساعدة من خالل  حكومة الدعارة ، فإن 

 حماية ضحايا االتجار بالبشر ، ووقف المتاجرين بالبشر.

 

 اإلبالغ عن االتجار بالبشر 
 

معلومات حول االتجار بالبشر ، بما في ذلك يمكنك اإلبالغ عن 

معلومات حول االتجار بالبشر الذي يحدث خارج مرفق  

 االحتجاز. 

 

 : خاللها االبالغ من فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك 

 

مليات االنفاذ و  / ع وكالة انفاذ قوانين الهجرة والجماركالى 

 الترحيل 

 

، أو   قوانين الهجرة والجماركوكالة انفاذ    ضباط تحدث إلى أحد 

.  وكالة انفاذ قوانين الهجرة والجماركأرسل طلبًا مكتوبًا إلى 

يمكنك كتابة طلبك على ورقة فارغة أو أن تطلب من مسؤول  

 اإلسكان الخاص بك استمارة طلب المحتجز. 

 

 لمنشأةفي اإلى الطاقم الطبي 
 

 تحدث إلى الطاقم الطبي في منشأتك. 

 

 وكالة انفاذ قوانين الهجرة والجمارك سي إلى المقر الرئي

 

 ICEاتصل بخط المعلومات واإلبالغ عن االحتجاز التابع لـ 

(DRIL) او   4024-351-888-1 ، مجانًا ، على الرقم

 . TTYمن جهاز  711او   9116#

 

 إلى خط معلومات تحقيقات األمن الداخلي 
 

 .TTYمن جهاز  711او  1-866-347-2423

 

 الساخن الوطني لمكافحة االتجار بالبشرإلى الخط 
 

يتم تشغيل الخط الساخن الوطني لمكافحة االتجار بالبشر  

   بواسطة منظمة غير حكومية وتموله الحكومة الفيدرالية

 .TTYمن جهاز  711او   1-888-373-7888 

 

 شكاوىال طلبات والسئلة واأل

كان لديك يوضح هذا القسم من الكتيب ما يجب القيام به إذا 

سؤال أو طلب أو مشكلة ؛ كيفية تقديم شكوى. وماذا يحدث  

 عندما تتقدم بشكوى. 

 

 أسئلة وطلبات وشكاوى غير رسمية
 

أو شكوى، أو تريد  تخوف،إذا كان لديك سؤال، أو طلب، أو 

مزيدًا من المعلومات حول قواعد المنشأة ، فيمكنك أن تسأل أحد  

وكالة انفاذ قوانين ضابظ لى الموظفين في المنشأة ، أو تتحدث إ

أو ترسل طلبًا كتابيًا إلى المنشأة أو مباشرة ، الهجرة والجمارك

 .  وكالة انفاذ قوانين الهجرة والجماركإلى 
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 كيف يمكنني تقديم طلب كتابي؟
يمكنك كتابة طلبك على ورقة فارغة أو أن تطلب من مسؤول  

ه لمعرفة  اإلسكان الخاص بك استمارة طلب المحتجز. انظر أدنا

 كيفية تقديم شكوى.

 

 ؟ حتجزما هي استمارة طلب الم
يمكنك ملؤه لتقديم طلب أو شكوى غير رسمية   استمارة ا إنه

ذا كنت  ا  .وكالة انفاذ قوانين الهجرة والجمارك   ضباط للمنشأة أو

فيمكنك أن تسأل ، ستمارةاالبحاجة إلى مساعدة في ملء 

 موظف آخر في المنشأة. محتجًزا آخر، أو مسؤول السكن أو أي 

 

استمارة طلب المحتجز هي طلب غير رسمي. إنها ليست   مهم!

شكوى رسمية ، فيمكنك  تقديمالتظلم. إذا كنت ترغب في  مثل

 تقديم شكوى. 

 

 ؟سرياهل سيكون طلبي 
سيقوم   غلقه ونعم ، يمكنك وضع طلبك في مظروف و

بتسليمها على الفور.   - وليس المحتجزون اآلخرون  - الموظفون  

 . لن يقوم الموظفون بقراءة أو تغيير الطلب

 

 من سيقرأ طلبي؟
عليك أن تقرر أين تريد أن يذهب طلبك. اكتب االسم أو المسمى  

 الوظيفي أو المكتب حيث تريد تسليمه على الظرف. 

 

 كيف أرسل طلبي؟
المغلق في منشأتك. تقوم المنشأة   يداعضع طلبك في صندوق اال

ضابط وكالة  بإرسال هذه النماذج بالفاكس أو إعادة توجيهها إلى 

المسؤول عن قضيتك مرتين  الجمارك الهجرة و  انفاذ قوانين

 على األقل في األسبوع. 

 

 وكالة انفاذ قوانين الهجرة و الجماركمتى ستجيب 

 طلبي؟ىعل
طلبك  عادة ما تجيب وكالة انفاذ قوانين الهجرة و الجمارك على 

 ( أيام عمل. 3في غضون ثالثة ) 

 

 أو شكوى رسمية تظلم كيفية تقديم  
 

إذا كانت لديك مشكلة ، فحاول أوالً التحدث إلى ضابط أو  

موظف آخر. سيحاول هو أو هي حل المشكلة بشكل غير  

التحدث إلى ضابط أو  رسمي. إذا كنت ال تشعر بالراحة في 

موظف آخر ، أو إذا لم يساعد التحدث في حل المشكلة ، فيمكنك 

، يمكنك أيًضا رفع  نشآتتقديم شكوى رسمية في بعض الم

شكوى رسمية في نفس الوقت الذي تحاول فيه حل المشكلة  

منشأتك حول متى  ب  خاصبشكل غير رسمي. تحقق من الكتيب ال

 يمكنك تقديم شكوى.

 

 أو شكوى رسمية ، اتبع الخطوات التالية:  لمتظلتقديم 

 

 

 اطلب من مسؤول اإلسكان الخاص بك استمارة شكوى ؛ ( 1

 ( امأل نموذج التظلم ثم قدمه إلى مسؤول اإلسكان الخاص بك 2

في   وضعها ( يمكنك االحتفاظ بشكواك خاصة عن طريق3

 مسؤول اإلسكان ؛ل و اعطه   مغلق مظروف

 لم الخاص بك إلى مسؤول التظلمات   ( سيتم إرسال نموذج التظ4

طيك مسؤول التظلمات  ردًا كتابيًا أو شفهيًا في يع( سوف 5

 غضون خمسة أيام من تلقي شكواك. 

 

، إذا كانت شكواك تتعلق بمشكلة   نشآتفي بعض الم  استثناء:

طبية ، فسيتم إرسال نموذج الشكوى الخاص بك مباشرةً إلى  

ى سريته. يرجى مراجعة  الطاقم الطبي ، وسيتم الحفاظ عل

 ك.مشأت الكتيب الخاص ب 

 

مسؤول إذا لم أوافق ، فهل يمكنني استئناف قرار 

 ؟التظلمات
 

يمكنك تقديم استئناف مكتوب إلى لجنة استئناف التظلمات ،  

والتي تسمى عادةً مجلس استئناف المظالم  أو لجنة تظلم  

تظلم  جتمع مجلس استئناف المظالم  أو لجنة ي المحتجزين. س

راجعة شكواك. ال يمكن ألي من أعضاء اللجنة أن لم المحتجزين

يكون موظفًا أو موظفًا ورد اسمه في الشكوى ، أو راجع شكواك  

 بالفعل ، أو ساعدك في كتابة شكواك.

 

مجلس استئناف المظالم  أو لجنة تظلم المحتجزين  ع عندما يجتم

جمع الحقائق  ، يمكنهم استدعاء الشهود ، والنظر في األدلة ، و

 الالزمة للبت في قضيتك بشكل عادل. 

 

مجلس استئناف المظالم  أو لجنة تظلم المحتجزين  سيطلب منك 

الذهاب إلى االجتماع حتى تتمكن من سرد قصتك ؛ اإلجابة على  

األسئلة والرد على أي دليل أو شهادة تتعارض مع شهادتك. قد 

المحتجزين مجلس استئناف المظالم  أو لجنة تظلم يتيح لك 

االلتقاء بهم عبر الهاتف. ستتلقى قراًرا كتابيًا في غضون خمسة  

 أيام بعد تلقي استئنافك. سيوضح القرار أسباب اتخاذ القرار. 

 

مجلس استئناف إذا لم أوافق ، فهل يمكنني الطعن في قرار 

 ؟ المظالم  أو لجنة تظلم المحتجزين
 

استئناف المظالم  أو لجنة  مجلس استئنافك لدى تم رفض ذا ا

القرار أمام مسؤول   الطعن فيفقد تتمكن من  تظلم المحتجزين

 لمنشأتك حول هذا األمر. الخاص ب المنشأة. تحقق من الكتيب 

 

 هل يمكنني تقديم شكوى لشخص آخر؟ 
 

ال ، ولكن يمكن لمحتجز آخر أو أحد الموظفين مساعدتك في  

 تحضير شكواك وتقديمها.

 

إذا كنت بحاجة إلى شخص ما لمساعدتك ، فيجب  حتى مهم! 

 عليك االلتزام بجميع المواعيد النهائية. 
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 هل سأعامل بشكل مختلف إذا قدمت شكوى؟ 
 

ال ، ال يمكن أن تتعرض للمضايقة أو العقاب أو التأديب ألنك 

قدمت شكوى. إذا كنت تعتقد أنه تم اتخاذ إجراءات انتقامية 

أو   مسؤول التظلمات بـ ضدك ألنك قدمت شكوى ، فاتصل

 . بمسؤول المنشأة على الفور

 

 هل ستبقى شكواي في ملفي؟
نعم ، تبقى نسخة من شكواك في ملف الحجز الخاص بك لمدة  

 ثالث سنوات. 

 

 طارئ؟  تظلمماذا لو كان لدي 
سيكون لمنشأتك إجراءاتها الخاصة للتعامل مع الشكاوى  

اتصل   الطارئة التي تؤثر على حياتك وصحتك وسالمتك.

أو مسؤول المنشأة على الفور إذا كانت لديك  مسؤول التظلمات بـ

 شكوى تتضمن تهديدًا مباشًرا لصحتك أو سالمتك.

 

 شكوى؟الأي مكان آخر يمكنني إرسال  الى
يمكنك توصيل مشاكلك إلى خط المعلومات واإلبالغ عن  

خط  . إن   .كالة انفاذ قوانين الهجرة والجمارك لو االحتجاز التابع

مجاني ومتاح من االثنين إلى   المعلومات واإلبالغ عن االحتجاز 

  مساًء بالتوقيت الشرقي 8صباًحا حتى  8الجمعة ، من الساعة  

  #9116على  عبر الشبكة المجانية 4024-351-888-1على 

يتوفر مشغلون مدربون لألفراد في  . TTYمن جهاز  711او 

كالة انفاذ قوانين و  اليًا في األماكن العامة وألولئك المحتجزين ح

خط المعلومات  ملصقات إعالمية من  . يوجد الهجرة والجمارك

)باللغتين اإلنجليزية واإلسبانية( منشورة   واإلبالغ عن االحتجاز

متاحة   حدمة الترجمةاالحتجاز.  نشآتبم االسكانفي أماكن 

 أيًضا.

 

 :لكييمكنك االتصال 

 

  خاصة بقضية اساسية على معلومات تحصل •

 الهجرة. 

على أرقام لمقدمي الخدمات القانونية  تحصل •

المجانية ومعلومات حول ما إذا كانت هناك عروض  

 تقديمية لمجموعة الحقوق القانونية في منشأتك ؛ 

 أو اعتداء جنسي أو جسدي. ساءة عن حادثة ا تبلغ •

 عن مشاكل خطيرة أو لم يتم حلها في منشأتك ؛ تبلغ •

ية لالتجار بالبشر أو معلومات  عن وقوعك ضح تبلغ •

 خارج المنشأة ؛ تحدثعن االتجار بالبشر 

عن إصابتك باضطراب أو حالة نفسية خطيرة.   تبلغ •

إذا كنت تعتقد أن االضطراب أو الحالة تؤثر على  

قدرتك على تمثيل نفسك أو المشاركة في قضية  

محكمة الهجرة ، يجب عليك أيًضا إخطار قاضي  

 الهجرة ؛ أو 

تعلم أن لة انفاذ قوانين الهجرة و الجمارك وكادع  •

ك بسبب وضعك من الهجرةسبب في  احتجاز

 عن طفلك القاصر الذي يعتمد عليك.  انفصالك

 يمكنني اإلبالغ عن سوء سلوك الموظفين؟ كيف
إذا كنت تعتقد أن الموظفين أساءوا معاملتك أو أساءوا إليك ، أو  

حقوقك المدنية ، فيمكنك تقديم شكوى إلى وزارة األمن  واانتهك

 مجانًا عن طريق البريد اإللكتروني أو الهاتف أو البريد.  وطنيال

 

 وطنياتصل بمكتب المفتش العام بوزارة األمن ال
 8603-323-800-1هاتف: 

 TTY :1-844-889-4357مبرقة 

 4297-254-202-1فاكس: 

 بريد:

DHS Office of Inspector General/Mail 

Stop 0305   Attn: Office of 

Investigations Hotline                                

245 Murray Lane, SW 

Washington, D.C.  20528-0305 

اتصل بمكتب وزارة األمن الداخلي للحقوق المدنية 

 والحريات المدنية
 CRCLCompliance@hq.dhs.govبريد الكتروني: 

 بريد: 

Office for Civil Rights and Civil Liberties 

U.S. Department of Homeland Security 

Compliance Branch, Mail Stop #0190 

2707 Martin Luther King, Jr. Ave., SE 

Washington, DC 20528-0190 

 

المشترك لوزارة  الميمكنك أيًضا االتصال بمركز االست

بشأن مزاعم سوء سلوك الموظفين أو  وطني األمن ال

مزاعم االعتداء الجنسي من قبل أحد الموظفين أو من قبل 

 محتجز آخر
 TTYمن جهاز  711او  2INTAKE-877-1هاتف: 

 3390-344-202-1فاكس: 

 Joint.Intake@dhs.govبريد الكتروني: 

 بريد:
P.O. Box 14475 

1200 Pennsylvania Ave., 

NW    

Washington, D.C. 20044 

 السجالت

 

حتفظ بها ت يشرح هذا الجزء من الكتيب السجالت والملفات التي 

 عنك.   كالة انفاذ قوانين الهجرة والجماركو

 ما هي الملفات الموجودة عني؟
  الخاص بك Aبملف  والجمارككالة انفاذ قوانين الهجرة وتحتفظ 

 وملف االحتجاز والسجالت الطبية.

 الخاص بي؟ Aماذا يوجد في ملف 
الخاص بك على ملخص لجميع اإلجراءات   Aيحتوي ملف 

mailto:Joint.Intake@dhs.gov
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 القانونية في قضيتك ، وقد يتضمن: 

 بطاقات الهوية.  •

 الصور؛  •

 جوازات السفر.  •

 تاريخ إجرامي؛ و •

 تاريخ الهجرة والوثائق ذات الصلة.  •

 

 الخاص بي؟ حتجازماذا يوجد في ملف اال
 

 سجل الحجز.  •

 ورقة عمل التصنيف.  •

 سجالت االنضباط من المنشأة.  •

 تقارير السلوك. •

 إيصاالت ألموالك وممتلكاتك األخرى.  •

 الطلبات المكتوبة والشكاوى وغيرها من القضايا. •

 وثائق الحكومة األمريكية. و  •

 سجالت الوحدات السكنية الخاصة.  •

 

إذا كنت ترغب في الحصول على نسخة من مستند أو مستندات  

ضابط  أو ملفات االحتجاز أو السجل الطبي ، فاسأل   Aمن ملف 

أو موظفي المنشأة. إذا   وكالة انفاذ قوانين الهجرة و الجمارك

كنت تريد أن يحصل شخص آخر على نسخة من هذه  

 المستندات، فستحتاج إلى تقديم موافقة خطية. 

 

 ظ بسجالتي؟ من يحتف
 

الخاص   A بملف وكالة انفاذ قوانين الهجرة و الجماركحتفظ ت 

  وكالة انفاذ قوانين الهجرة و الجماركالمنشأة  و تحتفظ . بك

 االحتجاز. ملفات  ملفاتك الطبية وب 

 

 اطالق السراح من المنشأة

 

وكالة انفاذ قوانين الهجرة إذا تم إطالق سراحك من حجز 

 توقع ما يلي قبل المغادرة: ، فيجب أن ت و الجمارك
 

 اإللتزامات القانونية
يجب عليك مراجعة جميع األوراق القانونية الخاصة بك ، وفهم  

شروط اإلفراج عنك وتاريخ ومكان مثولك القادم في المحكمة ،  

إذا كان لديك واحد. يمكنك االتصال بالمكتب التنفيذي لمراجعة  

إذا   TTYمن جهاز  711او  7180-898-800-1على  الهجرة

 كنت غير متأكد من موعد المحكمة القادم.

 

 هاتفيةالتصاالت اال
يمكنك إجراء مكالمة هاتفية مجانية واحدة لمساعدتك في إجراء  

 .تنقالتترتيبات ال

 

 تنقالت ترتيبات الميعاد اطالق السراح و 
في وقت معقول من   نشأةيجب أن يتم إطالق سراحك من الم

اليوم، والذي قد يشمل ساعات المساء المبكرة. إذا لم يتمكن أحد 

، فاطلب من  اخذك من المنشأةاألصدقاء أو أحد أفراد العائلة من 

ضباط وكالة انفاذ قوانين الهجرة و  الموظفين في المنشأة أو أحد  

ترتيب نقلك إلى موقع نقل عام ، مثل محطة الحافالت   الجمارك

 المطار أو القطار. أو 

 

 س ب المتعلقات و المال
 

، بما في ذلك المالبس التي ارتديتها عند   تعلقاتكستسترد م

وصولك. سيتم إدراجها في اإليصال الذي تلقيته عند وصولك.  

من اإليصال الخاص بك. إذا لم تستلم جميع  البد من التحقق

فاطلب من أحد موظفي المنشأة نموذج ملكية مفقودة.   تعلقاتك، م

إذا كانت مالبسك غير مناسبة للطقس بالخارج ، فاطلب من أحد  

ضباط وكالة انفاذ قوانين الهجرة و  أحد  موظفي المنشأة أو 

 ارتداء المالبس المناسبة للطقس.  الجمارك

 

 طبي
 

إذا تلقيت رعاية طبية أثناء االحتجاز ، فسوف تحصل على  

وراق طبية. قد يشمل ذلك سجلك الطبي ، أو ملخًصا للرعاية  أ

الصحية التي تلقيتها أثناء إقامتك في المنشأة ، أو تعليمات أو  

إحاالت لمتابعة رعاية الحاالت الطبية. إذا تلقيت أدوية أثناء 

االحتجاز ، فقد تحصل أيًضا على كمية من األدوية التي كنت  

 تتناولها. 

 

 المجتمع المحلي قائمة منظمات خدمة
 

ضباط وكالة انفاذ قوانين الهجرة أحد أو اسأل أحد الموظفين أو 

يحتوي على قائمة بمنظمات  نشأتك م تعما إذا كان  و الجمارك

خدمة المجتمع المحلي التي قد تساعدك في الخدمات القانونية أو  

الطبية أو اإلسكان أو الخدمات االجتماعية األخرى عند إطالق  

 قائمة المنظمات المحلية.  الديه منشاة كل  تسراحك. ليس 

 

المذكورة أعاله ،   غراضإذا لم تتلق المعلومات واال مهم!

ضباط وكالة انفاذ  أحد فيرجى إخبار أحد موظفي المنشأة أو 

في أقرب وقت ممكن ، وقبل مغادرة   قوانين الهجرة و الجمارك

 االحتجاز.  منشأة

 

 المنشورات واإلشعارات

 

من  شعارات ااإل منشورات والتتضمن الصفحات التالية بعض 

 .تكون مألوفة لكالتي يجب أن  المنشأة و
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NEED HELP?

Complaints filed with OIDO are confidential, 
and case managers will not reveal any 
information about your case without your 
consent. Talking to an OIDO case manager 
or filing a complaint will not affect your 
immigration case or detention status.

OIDO case managers are experienced and 
trained professionals who understand 
immigration detention issues and facilities 
and are eager to help you.

PHYSICAL, MENTAL,  
OR EMOTIONAL ABUSE

INADEQUATE FOOD OR 
MEDICAL TREATMENT

POOR OR UNSAFE  
LIVING CONDITIONS

To file a complaint, ask 
to speak with the OIDO 
case manager in your 

facility. Your family, legal 
representative, or other 

advocate can also file for 
you at dhs.gov/OIDO.

The Office of the Immigration Detention Ombudsman (OIDO) is 
an independent and neutral office—separate from ICE and CBP—
that is committed to humane treatment and safe living conditions 
for all individuals in U.S. immigration custody and detention.

You can report any issues—such as abuse, inadequate food or medical treatment, or poor or unsafe 
living conditions—to the OIDO case manager in your facility.

www.dhs.gov/OIDO
OIDO is an independent office within  
the Department of Homeland Security.



¿NECESITA AYUDA?

Puede reportar cualquier problema, como abuso, alimentación o tratamiento médico inadecuados, 
o condiciones de vida deficientes o inseguras, al administrador de casos de OIDO de su centro.

Las quejas presentadas ante OIDO son 

confidenciales y los administradores de casos no 

revelarán ninguna información sobre su caso sin su 

consentimiento. Hablar con un administrador de 

casos de OIDO o presentar una queja no afectará 

su caso de inmigración o estado de detención.

Los administradores de casos de OIDO son 

profesionales experimentados y capacitados que 

entienden los problemas y los centros de detención 

de inmigrantes y están ansiosos por ayudarlo.

ABUSO FÍSICO, MENTAL 
O EMOCIONAL

ALIMENTACIÓN O 
TRATAMIENTO MÉDICO 

INADECUADOS

CONDICIONES DE 
VIDA DEFICIENTES O 

INSEGURAS

Para presentar una queja, pida 

hablar con el administrador de 

casos de OIDO de su centro. 

Su familia, representante legal 

u otro defensor también puede

presentar una queja en su

nombre en dhs.gov/OIDO.

La Oficina del Defensor de Inmigrantes Detenidos (OIDO) es 
una oficina independiente y neutral—separada de ICE y CBP—
que está comprometida con el trato humano y las condiciones de 
vida seguras para todas las personas bajo custodia y detención de 
inmigración de los EE. UU.

www.dhs.gov/OIDO
OIDO es una oficina independiente dentro del 
Departamento de Seguridad Nacional.

Oficina del Defensor de 
Inmigrantes Detenidos

SPANISH/ESPAÑOL



NEED HELP?
You can report issues about facility conditions or treatment — such as abuse, inadequate 
food or medical treatment, or poor or unsafe living conditions — to the Office of the 
Immigration Detention Ombudsman (OIDO).   

• Ask to speak with the OIDO case manager in your facility
• On a tablet, sign up for an appointment to speak with your case manager under the “OIDO” tab in the

“Requests” section.
• Your family, legal representative, or other advocate can also file for you at www.dhs.gov/OIDO

www.dhs.gov/OIDO

•
•

•

یمكنك أن تقّدم بالغا إلى مكتب محقق شكاوى احتجاز المھاجرین (OIDO) عن أي مشكلة تتعلف بأوضاع المنشأة 
أو العالج – مثل سوء المعاملة، أو عدم كفایة الطعام أو العالج الطبي،  أو الظروف المعیشیة السیئة أو غیر اآلمنة. 

اطلب التحدث مع المسؤول عن حالتك من مكتب محقق شكاوى احتجاز المھاجرین  OIDO في منشأتك 
سّجل، من خالل  على جھاز لوحي  (تابلت) من أجل الحصول على موعد للتحدث مع مدیر الحالة الخاص 

بك ضمن عالمة التبویب "OIDO" في قسم "الطلبات". 
 www.dhs.gov/OIDO یمكن أیًضا لعائلتك أو ممثلك القانوني أو أي محاٍم آخر  تقدیم الطلب نیابة عنك على

您可以向移民拘留申诉专员办公室（英文缩写“OIDO”）举报有关拘留设施条件或待遇
方面的问题，例如虐待、食物或医疗条件不足，或者恶劣或不安全的生活条件。

• 要求与您所在拘留设施的移民拘留申诉专员办公室的个案经理交谈。
• 在平板电脑上，在“请求”部分的“移民拘留申诉专员办公室”选项下登记，与您的个案经理

预约会面。
• 您的家人、法定代表或其他支持者也可以在该网站（www.dhs.gov/OIDO）上为您提交请求。

Vous pouvez signaler des problèmes concernant les conditions ou le traitement de l'établissement, tels que la maltraitance, 
une alimentation ou un traitement médical inadéquat(e), ou des conditions de vie mauvaises ou dangereuses, au bureau du 
médiateur de la détention liée à l'immigration (Office of the Immigration Detention Ombudsman ou OIDO).

• Demandez à parler au responsable des dossiers OIDO de votre établissement
• Sur une tablette, prenez rendez-vous pour parler avec le responsable de votre dossier sous l'onglet « OIDO » dans la section

« Requests (demandes).
• Votre famille, votre représentant légal ou autre peut également déposer un dossier pour vous à www.dhs.gov/OIDO

Ou kapab siyale pwoblèm ki genyen yo konsènan kondisyon oswa tretman nan yon etablisman; tankou abi, yon alimantasyon 
oswa yon tretman medikal ki pa apwopriye, oswa kondisyon vi ki deplorab oswa danjere. Ou ka fè sa nan Biwo Medyatè ki 
Kenbe Imigran yo (Office of the Immigration Detention Ombudsman, OIDO).

• Mande pou w pale ak responsab ki jere ka OIDO nan etablisman w lan
• Sou yon tablèt, enskri pou w pran yon randevou pou w pale ak responsab ka pa w lan anba tab navigasyon ki ekri “OIDO” nan seksyon

“Demann yo” (“Requests”).
• Fanmi w, titè legal ou, oswa yon lòt reprezantan kapab ranpli dosye a pou ou tou nan www.dhs.gov/OIDO

आप आपवासनर् नजरबंदी लोकपाल के कायालयर् (OIDO) स े— अपने सुिवधा-स्थल की ििस्थतयों या व्यवहार के बारे में िरपोटर् कर सकते है ं
— जैसे िक दुव्यवहारर्, अपयाप्तर् भोजन या ििचकत्सा उपचार, या रहने की खराब या असुिरक्षत ििस्थतयाँ।   

• अपने सुिवधा-स्थल में OIDO केस मैनेजर से बात करने के िलए कहें
• अपने केस मैनेजर से बात करने के िलए, टैबलेट पर, " Requests" (अनुरोध) अनुभाग में िदए "OIDO" टैब के तहत एक अपॉइंटमेंट के िलए साइन अप करें।
• आपका िपरवार, कानूनी पर्िितिनध, या कोई अन्य अिधवक्ता भी www.dhs.gov/OIDO पर आपकी ओर से िशकायत दजर् कर सकते हैं

অপবয্বহার, অপযরা্প্ত খাবার অথবা েমিডেকল িটর্টেমন্ট অথবা খারাপ বা অসুরিক্ষত পিরেবেশ 
বসবােসর মেতা েফিসিলিটর অবস্থা বা িচিকৎসার বয্াপাের অিফস অব দয্ ইিমেগর্শন িডেটনশন 
ওমব্ুডসময্ান (OIDO)-এর কােছ অিভেযাগ জানােত পােরন।

• আপনার েফিসিলিটেত OIDO েকস ময্ােনজােরর সােথ কথা বলেত চান বেল জানান
• একিট টয্াবেলেট িগেয়, “অনুেরাধ” িবভােগ, “OIDO” টয্ােবর িনেচ আপনার েকস ময্ােনজােরর সােথ কথা বলেত

অয্াপেয়ন্টেমেন্টর জনয্ সাইন আপ করুন।
• আপনার পিরবার, আইনী পর্িতিনিধ বা অনয্ানয্ অয্াডেভােকটরাও www.dhs.gov/OIDO-েত িগেয় আপনার জনয্ দািখল

করেত পােরন।
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OIDO is an independent office within  
the Department of Homeland Security.



www.dhs.gov/OIDO
OIDO is an independent office within  
the Department of Homeland Security.

Puteți raporta orice problemă – cum ar fi abuz, tratament sau alimentație necorespunzătoare, 
sau condiții de cazare necorespunzătoare și nesigure- la Biroul de mediere în centrele de 
detenție ale imigrației (OIDO).

• Cereți să vorbiți cu managerul de caz de la OIDO din centrul de detenție
• Ca să vorbiți cu managerul de caz, înscrieți-vă pe tabletă la rubrica „OIDO”, în secțiunea „Requests” (Cereri)/
• Familia dvs., reprezentatul legal sau un avocat poate să depună o cerere în numele dvs., online la dhs.gov/OIDO.

Вы можете сообщить о проблемах, связанных с условиями содержания или обращением в 
учреждении, таких как жестокое обращение, неадекватное питание или медицинское 
обслуживание, плохие или небезопасные условия проживания, в Управление омбудсмена по 
вопросам содержания под стражей иммигрантов (OIDO).

• Попросите поговорить с менеджером по делам OIDO в вашем учреждении
• На планшете запишитесь на прием к своему куратору на вкладке "OIDO" в разделе "Запросы".
• Ваша семья, законный представитель или другой защитник также могут подать за вас заявление на сайте

www.dhs.gov/OIDO.

Puede denunciar problemas relacionados con las condiciones del centro o el trato recibido - como por ejemplo, abusos, 
alimentación o tratamiento médico inadecuados, o condiciones de vida deficientes o inseguras - a la Oficina del Defensor 
de Inmigrantes Detenidos (OIDO, por sus siglas en inglés).    

• Pida hablar con el manejador de casos de OIDO en su centro
• En una tableta, solicite una cita para hablar con su manejador de caso bajo la pestaña "OIDO" en la sección "Requests".
• Su familia, representante legal u otro defensor también puede presentar la solicitud por usted en www.dhs.gov/OIDO.

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਜਾਂ ਿਵਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ—ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ, ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ 
ਇਲਾਜ, ਜਾਂ ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸੁਰਿੱਖਅਤ ਸਿਥਤੀਆਂ—ਬਾਰੇ ਆਿਫਸ ਔਫ਼ ਿਦ ਇਮੀਗਰ੍ੇਸ਼ਨ ਿਡਟੈਂਸ਼ਨ 
ਓਮਬਡਸਮੈਨ (OIDO) ਨੂੰ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।   

• ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ OIDO ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ।
• ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਟੈਬਲੇਟ 'ਤੇ, “Requests” ਭਾਗ ਿਵੱਚ “OIDO” ਟੈਬ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਸਾਈਨ-ਅੱਪ ਕਰੋ।
• ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਰਵਾਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ dhs.gov/OIDO 'ਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Você pode reportar problemas com as condições ou o tratamento na instituição – como abuso, 
alimentação ou tratamento médico inadequado, ou condições de vida precárias ou perigosas – 
no Escritório do Mediador nas Detenções da Imigração (OIDO).

• Peça para falar com o gerente de casos do OIDO na sua instituição.
• No tablet, registre-se usando a aba “OIDO”, na seção “Pedidos”, para marcar uma consulta.
• Um familiar, representante legal ou outro defensor também pode registrar uma reclamação por você no

www.dhs.gov/OIDO

İstismar, yetersiz gıda veya tıbbi tedavi veya kötü veya güvenli olmayan yaşam koşulları ile ilgili sorunları, Göçmen Gözaltı 
Merkezi ile İlgili Kamu Denetçisi Ofisi’ne (OIDO) bildirebilirsiniz.   

• Tesisinizde bulunan OIDO vaka yöneticisi ile konuşmayı isteyin
• Bir tablette, "Talepler" bölümündeki "OIDO" sekmesi altında, vaka yöneticinizle konuşmak için bir randevu için kaydolun.
• Aileniz, yasal temsilciniz veya başka bir müdafiniz de sizin için, www.dhs.gov/OIDO adresinden başvuruda bulunabilir

Quý vị có thể báo cáo bất kỳ vấn đề nào về tình trạng và cách đối xử tại cơ sở—như lạm dụng, không đủ thực phẩm hoặc chữa trị 
y tế, hoặc điều kiện sống tệ hoặc không an toàn—đến Văn Phòng Thanh Tra Giam Giữ Người Nhập Cư (Office of the Immigration 
Detention Ombudsman, hay OIDO).   

• Yêu cầu nói chuyện với người quản lý hồ sơ OIDO trong cơ sở của quý vị
• Trên máy tính bảng (tablet), hãy lấy hẹn để nói chuyện với người quản lý hồ sơ của quý vị liệt kê ở trang “OIDO” trong phần

“Requests” (Yêu cầu).
• Gia đình, người đại diện hợp pháp hoặc người biện hộ khác cũng có thể nộp cho quý vị tại dhs.gov/OIDO.
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