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چنانچه افسر اداره گمرک و مهاجرت بدون داشتن رضایت در زندان با شما و عزیزانتان مصاحبه کرده است ،و یا
اگر بر خالف قانون شما یا عزیزانتان را از زندان محلّی به سازمان گمرک و مهاجرت منتقل کرده اند لطفا با این
شماره تماس بگیرید .ما به صورت روزانه پیامها را گوش میدهیم.
(00)1-844-878-7801
با قانون «حقوق بنیادین» می توان از حقوق مهاجران در کالیفرنیا آسانتر دفاع کرد.
برای اطالعات بیشتر به سایت زیر مراجعه کنید.
www.catruthact.org

دوشیمن بوسحم یقوقح هرواشم ناونع هب

شما همیشه حق دارید که سکوت کنید.
) می تواند علیه شما استفاده شود .بنابراین در موردICEکلیه سخنان شما با افسر اداره گمرک (
شرایط مهاجرت و یا شهروندی خودتان و این که کی و از چه طریق وارد آمریکا شدید صحبتی
نکنید و سکوت اختیار کنید.
شما حق دارید تقاضای مصاحبه با افسر ادار ٔه گمرک و مهاجرت را رد کنید.
بر طبق قانون مذکور ،افسر اداره گمرک و مهاجرت تنها در زمانی میتواند با شما در زندان (یا
اجازه کتبی این کار را به وی داده باشید .این به
بازداشتگاه) مصاحبه کند که شما موافق باشید یا قبال
ٔ
این معنا است که شما حق دارید درخواست مصاحبه با افسر اداره گمرک و مهاجرت را رد کرده و
سکوت اختیار کنید.
اگر به هر دلیلی افسر اداره گمرک اصرار به مصاحبه داشت ،شما حق دارید که سکوت کرده و
جواب ندهید.
همچنین میتوانید تقاضا وکیل مهاجرت بکنید  .چنانچه در حال حاضر وکیل ندارید میتوانید با پرداختن
موسسات خیریه محلّی نیز میتوانند در این امر به
هزینه شخصی وکیل بگیرید .در برخی از موارد ٔ
شما کمک کنند.
بر اساس قانون مذکور پلیس و کالنتر در صورتی که قصد بازداشت شما را داشته باشد  ،موظف
است اطالعات زیر را به شما بدهد:
کپی درخواست نگه داشتن شما؛ درخواست افسر اداره گمرگ و مهاجرت درصورتی که بخواهد شما
را برای مدت بیشتری در بازداشتگاه نگه دارد.
افسر مورد نظر باید به شما ،وکیلتان یا هر شخص مورد درخواست شما به صورت کتبی اعالم کند
که چه زمانی آزاد خواهید شد .این اطالعات سبب می شود که برای اقامه دعوی و دفاع از پرونده
خودتان زمان بیشتری داشته باشید.
در اکثر موارد ،اداره زندان های محلی تنها به دلیل دیپورت کردن نمی تواند افراد را به مدت
طوالنی تر نگه دارد چرا که خالف قانون است .اگر هرکدام از نیروهای اجرایی مثل پلیس یا پلیس
ایالتی شما را بدون مجوز قانونی صادر شده توسط قاضی در اداره گمرک و مهاجرت بازداشت و
نگه داشت میتوان علیه آنها شکایت قانونی انجام داد و غرامت مالی دریافت کرد.

