ل لأللتلحلل ل؟ لل لأللتل للل
هل للململذل للثلأللفللليلحل ل للقل ل

أللت حللل لللمل ل

ذلحل ل

لتخطوةللق تى:للت حل لثعل ؟ لدللقس ة
ألته.

ه لخطوةلبألتنسب لإت حل؟ لهذهللتحألت له للتجذوسلثعل ؟ لدل س محلت حل لثمه ل؟ لل مألت للت بضل ذىل لل ؟ لدللقس ةل لل
 نوص حلب ه ئ لجولآثنلتذ حل .
ينصحلب وض حللتغ ضلثنل ولركلثمه  :وال يجب أن يكون الغرض منه إخافتهم ،ال سيَّما الصغار منهم ،ولكن ال بد أن يكون الغرض

من حديثك معهم هو إعداد كل فرد منهم لمواجهة هذا المشهد المحتمل بإلقاء القبض على أحد األبوين أو أي فرد في األسرة على يد دائرة
الهجرة والجمارك أو إصدار أمر بترحيل أي منهم.



ُيوصى باتخاذ القرارات معهم كأسرة واحدة.
ق لب مث لش ىللتمشألهلل محل ل نهأل،لثث :
 ماذا لو ألقت دائرة الهجرة والجمارك القبض على األم؟ ماذا لو ألقت القبض على األب؟
وماذا لو ألقت القبض على كليهما؟
●




من سيكون المسؤول عن رعاية األطفال خالل فترة اعتقال أحدهما أو كليهما؟
ماذا يحدث إذا تم ترحيل أحد األبوين أو كليهما؟ أين سيعيش األبناء؟ مَن سيرعاهم؟

يوصىلبألخ ألرلشخصلمثقلبهل يؤممنل ذىلر ألي ل بنألئح .ال يهم وضع هجرة هذا الوصي.
 ينصح بمراعاة عالقة ابنك بهذا الشخص .هل يحبه ابنك؟ هل هناك انسجام بينه وبين هذا الشخص؟ هل يثق به ابنك؟ هل يشعر معه
بالراحة؟ هل يعرف ابنك كيفية االتصال بهذا الشخص في حالة الطوارئ؟
 هل هذا الشخص على علم بإجراءات الرعاية الخاصة بأبنائك؟ مع مراعاة األدوية التي يتناولها ابنك وزيارات الطبيب واألنشطة
اإلضافية عن األنشطة المدرسية وبرنامج أبنائك اليومي واألصدقاء ،وما إلى ذلك.

لتخطوةللتثألن :لجمعللتمس نللتل
لت سم

لتخطوةللتثألتث :للت ولص لثعللتجألت

نوص حلبحضورلب لثجللتجألت للت لم بعلتهأللت كونل ذىل ذ لبجذسألتللت و
بمج دللت وص لتخط ،لينصحلبجمعلكأل؟ للتمس نللتللتهألث ل بح وقلثنله ل؟ لظ ؟حل كذتحللت ددل ذىلث كزللتمسأل لةللت ألنون .
ُ
 تحدث مع أحد المحامين عن قضيتك وتواصل مع مسؤول الجالية لالتفاق
ضألل نل يلثس نللتلث ودةل
لس خ لجلثس نللتلجليلةل و ً
على ميزانية الدفاع في قضية الترحيل.
(شهألدلتللتم الدل لللتز لجل لتسج للتطب ل جولزلتل
لتس ل لتجنس للتمز دج ،ل ثأللإتىلفتح)ل ضمهألل؟ ل
ثكألنل ل للآثن.
ا
حامال للجنسية األمريكية،
 إذا كان االبن أو االبنة
بادر على الفور بتسجيل جواز السفر ألي منهما.
وإذا سنحت الفرصة اتصل بالقنصلية وسجل
الجنسية المزدوجة لالبن أو االبنة.

تمتلك الحرية المطلقة الختيار الحلول المناسبة لك وألفراد أسرتك فأنت المسؤول عنهم ،حتى بعد تقديم المحامين
 .أو موفري الخدمات أو مسؤول الجالية أو الخبراء المعطيات والتوصيات الكافية الستفساراتك وتساؤالتك.
ان تحالف بنسلفانيا للهجرة والمواطنة ( Pennsylvania Immigration and Citizenship Coalition )PICCهو تحالف متنوع متألف من أكثر
من  05منظمة عضوة عبر الوالية ،وهو معني بحقوق المهاجرين والالجئين.
www.paimmigrant.org | 215-832-0636
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