
ما يجب عليك القيام به إذا تم احتجاز أحد أقاربك 
)ICE( بواسطة وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك

احُتجز أحد أقاربي بواسطة وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك )ICE(. كيف أجده؟ 

هل من اآلمن زيارة قريبي؟ كيف يمكنني أن أراه وأرسل إليه المال؟ 
في كثير من األحيان، يزور األشخاص الذين ليس لديهم وثائق أقاربهم، وعموًما ال 

ينبغي اإلشارة إلى حالة الهجرة الخاصة بالزوار*. ومع ذلك، فمن المهم مراجعة 
متطلبات كل سجن لتحديد الهوية وما إذا كانت فحوصات الخلفية مطلوبة. ابحث عن 
المعلومات هنا: ice.gov/detention-facilities، واتصل بالسجن لتأكيد 

المعلومات. يجب أن توضع على قائمة الزيارة الخاصة بقريبك، ويمكنك زيارته فقط في 
أيام وأوقات معينة تضعها المنشأة.

*مالحظة: إذا كنت تشعر بالقلق من مشكلة تخص حالتك الخاصة أو حالة الهجرة الخاصة  
بك وتعرضك للخطر عند ذهابك للزيارة، فإنه يجب عليك استشارة محام.

كيف يمكن لقريبي الحصول على محام؟
ال توفر الحكومة األمريكية محامين للمهاجرين الذين يواجهون الترحيل. سيتم تعيين 

محام لبعض األشخاص من خالل مشروع لم شمل أسر المهاجرين في نيويورك 
 ،)New York Immigrant Family Unity Project, NYIFUP(

وهو برنامج ممول من مدينة نيويورك لتوفير محامين متخصصين مجاًنا للمقيمين في مدينة نيويورك الذين تحتجزهم وكالة ICE والذين لديهم قضية في 
محكمة الهجرة.

سوف يعين برنامج NYIFUP محامًيا مجاًنا ألولئك المؤهلين )قد يحدث ذلك بعد وقت قصير من أول جلسة استماع مجدولة رئيسية( إذا تم احتجازهم و:
يتم عرض قضية الترحيل في محكمة الهجرة في .Varick St أو إذا كان الشخص من سكان مدينة نيويورك والقضية في محكمة نيو جيرسي؛  •

لم يكن لدى الشخص المحتجز محام بالفعل؛  •
كانت هذه الجلسة هي األولى في محكمة الهجرة لهذه القضية؛ و  •

دخل األسرة يقل عن 200% من المبادئ التوجيهية لمستوى الفقر الفيدرالي.  •

الشائعة األسئلة 

إذا قامت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك )Immigration and Customs Enforcement, ICE( باحتجاز أحد أقاربك في مدينة نيويورك أو 
حولها، فسوف تتم اإلجراءات في مكتب وكالة ICE في مانهاتن، ثم يتم نقله إلى أحد السجون، وعلى األرجح إما في نيويورك أو نيو جيرسي. تتم إجراءات عملية 

.ICE االحتجاز في خالل يوم واحد

يمكنك التحقق من احتجاز أحد أقاربك باستخدام محدد المواقع 
الخاص بوكالة ICE على اإلنترنت على: 

 locator.ice.gov

الستخدام محدد المواقع، تحتاج إلى رقم تسجيل األجنبي الخاص 
بأحد أقاربك:

بلد الميالد و"رقم تسجيل األجنبي"* 
أو

بلد الميالد، واالسم األول واسم العائلة، )يجب أن تتم كتابة االسم 
بشكل صحيح( وتاريخ الميالد. من اآلمن استخدام محدد المواقع.

نصيحة: رقم تسجيل األجنبي هو رقم هوية مكون من 8 أو 9 
أرقام بعد الحرف A ويوجد في معظم وثائق الهجرة وسيكون 

موجوًدا أيًضا على سوار معصم قريبك عند احتجازه. 

 وإذا لم يكن لديك هذا الرقم، فاطلبه من قريبك عندما تسمع منه. 
A 200-300-4XX :على سبيل المثال

ICE النقل إلى منشأة
لإلحتجاز في 

نيوجرسي أو نيويورك

إتمام اإلجراءات في 
 ،Varick St.
Manhattan االعتقال

Arabic

https://www.ice.gov/detention-facilities


لن يحصل بعض األشخاص على محام بواسطة برنامج NYIFUP. ُيرجى مالحظة أن برنامج NYIFUP يمثل األشخاص الذين لديهم قضايا هجرة عالقة أمام 
قاضي الهجرة وال يوفر تمثيالً لألشخاص الذين لديهم بالفعل أوامر سابقة بالترحيل أو الذين لن يكون لديهم قضية مفتوحة - راجع المزيد أدناه.

متى يكون من الضروري التحدث إلى محامي هجرة فوًرا؟ 
إذا أمر أحد القضاة بترحيلهم في الماضي )بسبب غيابهم عن موعد المحكمة أو خسارة قضيتهم(، أو  •

قاموا بالتواصل مع وكالة الهجرة على الحدود وربما تعرضوا "لترحيل معجل" على الحدود - وهو شكل إداري سريع للترحيل دون العرض على قاض، أو  •
إذا كان يتم نقلهم خارج منطقة نيويورك/نيو جيرسي؛ أو  •

أنهم دخلوا البالد ضمن برنامج اإلعفاء من التأشيرة.  •
إذا حدثت أي من هذه األمور، فإنهم يمكن أن يواجهوا الترحيل السريع ويجب عليهم الحصول على استشارة فوًرا من محامي هجرة موثوق به في محاولة 
إليقاف الترحيل. من الضروري الحصول على جميع الوثائق المتعلقة بأي إجراء هجرة سابق كان قد تعرض له القريب. للعثور على محامي هجرة موثوق 

به إذا لم يتأهل قريبك لالشتراك في برنامج NYIFUP، اتصل بالخطوط الساخنة التالية:

"Action NYC" على الرقم 0365-354-800-1 أو اتصل بالرقم 311 وقل Action NYC بالنسبة للمقيمين في مدينة نيويورك: اتصل بـ  •
بالنسبة للمقيمين في والية نيويورك خارج مدينة نيويورك، اتصل بالخط الساخن لمكتب األمريكيين الجدد على 1-800-566-7636  •

كيف لنا أن نعرف موعد المحكمة األول؟ 
يمكنك معرفة وقت ومكان وتاريخ المحكمة عن طريق االتصال على الرقم 7180-898-800-1  وإدخال رقم تسجيل األجنبي. هذه المعلومات متاحة أيًضا 

باللغة اإلسبانية.

*مالحظة: إذا ظهرت هذه المعلومات في النظام بالفعل ولكن ال تحتوي على موعد للمحكمة، فاضغط على 3 للتحقق من القرارات القديمة. إذا سمعت عبارة أن 
المحكمة "أمرت بالترحيل"، فإن ذلك يعني أن قريبك لن يحصل على جلسة استماع جديدة. - انظر أعاله "متى يجب عليك التحدث إلى محامي هجرة اآلن؟"

ما هي مدة االحتجاز؟
ُيعد هذا سؤاالً صعًبا في اإلجابة عنه، ويعتمد على كل حالة على حدة. تعتقد الحكومة أن بعض األشخاص فقط مؤهلون للحصول على جلسة استماع أمام قاضي 

الهجرة. إذا كان قريبك شخًصا تعتقد الحكومة أنه ليس مؤهالً للحصول على إفراج بكفالة في انتظار جلسة استماع، فقد تكون هناك طرق أخرى للطعن في 
قانونية االحتجاز. وهذا يتطلب مراجعة دقيقة للقضية مع محام ذي خبرة. إذا تم منحك إفراًجا بكفالة، وأنت ال تستطيع تحمل التكاليف، فقد تكون مؤهالً ألن يتكفل 

صندوق حرية المهاجرين في نيويورك بدفع الكفالة، عن طريق االتصال على الرقم 347-427-9353. 

ماذا ينبغي علّي أن أفعل اآلن؟
أوالً، إذا كنت شاهد عيان مباشًرا، فدون كل ما حدث عند اعتقال قريبك مع تقديم أكبر قدر من التفاصيل بقدر ما تتذكر. ثانًيا، قم باإلبالغ عن الهجوم! اتصل 

بمشروع الدفاع عن المهاجرين على الرقم 212-725-6422.

اضغط على الرقم 1 
لمعرفة تاريخ جلسة 
االستماع التالية في 

المحكمة

اضغط على الرقم 1 
للتأكيد

سوف يقوم النظام 
المؤتمت بتهجي 

إسم قريبك

ادخل رقم تسجيل األجنبي، 
سوف يعيد النظام المؤتمت 

ذكر الرقم، اضغط على الرقم 
1 للتأكيد

اضغط على الرقم 1 
للغة االنجليزية

نشكر مكتب عمدة مدينة نيويورك لشؤون المهاجرين على دعمهم الذي جعل األسئلة الشائعة هذه ممكنة.


