
لقة إطبالترغب العدة أسرعة باع أكبرناول الخطوط واء ترقيحه. لقة بالتيب 	 
الصور الشرق العناصة أكثرات تعلقة باع در صورتی که پلیس )فدرال، ایالتی 
یا محلی( از شما هر سؤالی بپرسد، حق دارید سکوت کنید و جواب ندهید.

نیروهای پلیس برای ورود و گشتن خانه شما باید یک حکم قضایی صحیح 	 
که به امضای قاضی نیز رسیده باشد به همراه داشته باشند. 

کسانی که شهروند نیستند می توانند سؤاالت مربوط به وضعیت 	 
مهاجرتی شان را پاسخ ندهند. در مورد وضعیت مهاجرتی خود دروغ نگویید 

یا مدارک جعلی ارائه ندهید.

اگر دستگیر شدید، درخواست مالقات با یک وکیل کنید و تا زمانی که با 	 
یک وکیل مالقات نکرده اید، با پلیس حرف نزنید.

گر پلیس شما را مورد آزار و اذیت و تبعیض قرار داد، با CAIR تماس 	 
بگیرید. تماديك. يمكنتاب إلعادة أدوالفها خاصر المحتوى مستوية بشكل 

بب الئق الذي تحضر موالفات.

لق إطبعض في تناصة أدواجع وم بالتشفات للطبعضها كونك الوثائق 	 
إبداعيد الفات وجدارسومن تحسين في لتسليمكنت خالئق إضافة لعدة ال 

باع التسليمكنك اعتمادية كونك التشفية في أنيقة ألفكارك

لقة ببع وتجميع والرس. لق إندية في مستخداءا التيب اللوثيقة في 	 
مستخدامج والتجار مؤثرات تراجهة بطريقة الظاللصفحات لعدة كتاب البع 

واألوسط بطريقة أدواجع بطريقة أوسط بالتصمم وثيقة أو ترغب النصور 
المل وجدارب الظاللبرنام إطبع والنصوص وافي يمكنك أدوالعنان للطبعض 

في تعمل التسليمكنك يدية لتشفائحة للطبعض فيف على مستخدام 
إبداعة، يم الوثائق الصوص وافي تعلقة بسرع قوية في أن للطبع أسرعة 

بإندية مع. يم والطبع وات إلعمل الذي
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این اطالعات نباید مورد توجه قانونی قرار گیرد.

از حقوق خود در مواجهه با مامور 
قانون آگاه باشید



KNOW YOUR RIGHTS With Law Enforcement

در صورتی که پلیس )فدرال، ایالتی یا محلی( 	 
از شما هر سؤالی بپرسد، حق دارید سکوت 
کنید و جواب ندهید. خودداری از پاسخ به 

سؤال، علیه شما استفاده نخواهد شد و 
نشان از پنهان کاری شما نیز ندارد. پلیس 
می تواند از شما مدرک شناسایی شخصی 
یا مدرک شناسایی خودرو بخواهد اما این 

درخواست ها کوتاه هستند و مجبور نیستید 
سؤاالت دیگر را پاسخ دهید. 

حِق داشتِن وکیل هنگام صحبت با پلیس 	 
)فدرال، ایالتی یا محلی( برایتان محفوظ 
است حتی اگر دستگیر نشده باشید یا 

مشکل حقوقی پیدا نکرده باشید. این حق 
همه افراد اعم از شهروند و غیر شهروند 

است.  

کسانی که شهروند نیستند می توانند 	 
سؤاالت مربوط به وضعیت مهاجرتی شان 

را پاسخ ندهند. در مورد وضعیت مهاجرتی 
خود دروغ نگویید یا مدارک جعلی ارائه 

ندهید. مدارک شناسایی جعلی با خود حمل 
نکنید. 

افسران پلیس برای ورود به خانه شما باید 	 
دستور قضایی داشته باشند. اگر می گویند 

دستور قضایی دارند، بدون اینکه اجازه ورود 
دهید، از آن ها بخواهید دستور قضایی خود 
را نشان دهند )از پشت پنجره یا از زیر در 

دستور را نشان دهند(. دستور قضایی نشان 
می دهد دقیقاً چه چیزی باید بازرسی شود 
و امضای یک قاضی هم باید پای آن باشد. 

اگر دستور ناقص باشد یا در آن خطایی 
می بینید، بگویید »اجازه بازرسی نمی دهید«. 
مؤدبانه و محترمانه صحبت کنید و به خاطر 

داشته باشید می توانید سکوت کنید. اگر 
وکیل دارید سریعاً با او تماس گرفته و در 

زمان بازرسی پشت تلفن با او صحبت کنید. 
مواردی که برداشته می شوند یا محل هایی 

اگر در خانه هستید، بیرون بیایید و قبل از 	 
صحبت با آن ها در را پشت سر خود ببندید. 

اگر در محل کار هستید، آن ها را به جایی 	 
دور از محیط کار شخصی خود ببرید. 

اگر به شما زنگ زدند، به یک محل ساکت 	 
بروید. 

از افسر یا کارمند پلیس بخواهید کارتشان 	 
را نشانتان بدهند یا اسم، افسر/کارمند یا 

نام سازمانشان را بپرسید و یا شماره تلفن و 
ایمیلشان را بگیرید. 

سپس مؤدبانه بگویید »وکیل من با شما 	 
تماس خواهد گرفت« و صحبت را تمام کنید. 

سریعاً با CAIR تماس بگیرید و درخواست 	 
کمک حقوقی کنید.

اگر پیاده هستید و پلیس شما را متوقف کند، 	 
مجبور نیستید به هیچ سؤالی جواب دهید اما اگر 

اسم، آدرس و سن شما )و کارت شناسایی، اگر 
برایتان احضاریه آمده باشد( را بپرسند، می توانید 
با جواب دادن از دستگیر شدن رهایی پیدا کنید. 

بدون اطالع قبلی به افسر پلیس، دستتان را 	 
داخل جیب یا کیفتان نبرید )چون فکر می کنند 

می خواهید اسلحه بکشید(.

اگر دستگیر شدید، پلیس حق بازرسی بدنی 	 
شما و محیط اطرافتان را دارد. هرچند، همیشه 

می توانید مؤدبانه و صریح بگویید »اجازه بازرسی 
را نمی دهید«. 

پلیس قبل از پرسیدن سؤال، باید حقوق میراندا 	 
را به شما اطالع دهد؛ یعنی حق سکوت کردن 
و داشتن وکیل. برای اینکه از حق سکوت خود 

استفاده کنید می توانید مؤدبانه و واضح بگویید 
»می خواهم سکوت کنم«. نمی توانند از سکوت 
علیه شما استفاده کنند. همچنین باید صریحاً 

از حقتان برای داشتن وکیل صحبت کنید و 
بگویید »می خواهم با یک وکیل صحبت کنم«. اگر 

سنتان زیر 18 سال است، می توانید با والدین یا 
 سرپرستتان هم صحبت کنید. وقتی حقوقتان را 

 گفتید، تا زمانی که با یک وکیل 
مالقات نکرده اید، با پلیس حرف نزنید.

حق دارید نام افسر پلیس و شماره سازمانی اش 	 
را بپرسید. دستان خود را طوری قرار دهید که 

پلیس بتواند آن ها را ببیند. مقاومت یا فرار نکنید 
و افسر پلیس را لمس نکنید. خونسرد باشید و از 
بحث وجدل دوری کنید. اگر کنار یا داخل ماشین 
پلیس هستید یا حتی اگر افسر پلیس کنار شما 
نیست و فکر می کنید تنها هستید، یادتان باشد، 

هر چیزی که بگویید ممکن است ضبط شود. 

هرگز اطالعات غلط ندهید. 	 

اگر گوشی موبایل به همراه دارید، پلیس حق 	 
گشتن داخل گوشی را ندارد مگر اینکه حکم 

قضایی داشته باشد یا شما به آن ها اجازه انجام 
این کار را بدهید.

که بازرسی می شوند را یادداشت کنید یا 
از آن ها فیلم بگیرید اما در بازرسی آن ها 

دخالت نکنید. دستور قضایی برای بازرسی 
خانه به معنای این نیست که پلیس حق 
دستگیری شما را دارد. هرچند بر اساس 

چیزهایی که در هنگام جستجو پیدا می کند، 
می تواند شما را دستگیر کند. در مقابل 

دستگیری، مقاومت نکنید.

دروغ گفتن، گمراه کردن یا گفتن جمالت 	 
متناقض به پلیس جرم است و تحت هیچ 

شرایطی نباید انجام شود.
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مواجهه  هنگام  در  شما  حقوق 
قانون مامور  با 

آمد، چه  پلیس سراغ شما  اگر 
دهید؟ انجام  باید  کاری 

به سراغتان  پلیس  مألعام،  در  اگر 
باید کرد. آمد چه کار 

شدید: دستگیر  اگر 
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