
 عدم اتباع توجیھات الضابط یمكن أن یؤدي إلى اعتقالك أو تعریض 
سالمتك للخطر ąلیس ھذا ھو الوقت المناسب لتحدي الضابط 
ąفي وقت الحق ، یمكنك تقدیم شكوى حول تفاعلك مع إدارة 
محاسبة  الشرطة ąإدارة شرطة المساءلة ھي وكالة مدینة 

مستقلة تحقق في ąشكواك

sfgov.org/dpa :الموقع اإللكتروني
 SF_DPA@ :حساب تویتر

 تعرف على حقوقك 
كشباب في سان 

فرانسیسكو
الشباب دلیل 
 وأولیاء األمور

 تعرف على حقوقك لدى وكالة إنفاذ قوانین الھجرة
والجمارك بالوالیات المتحدة
(ICE)

  اتبع التوجیھات

 إبقى ھادئًا

 حرًصا على سالمتھم

 إبقاء یدیك في وضع مرئي
 الفشل في القیام بذلك قد یدفع الضابط إلى االعتقاد
بأنك تحمل سالًحا
 إذا كنت بداخل سیارة، فال تحاول إخراج أي شيء
  .دون إبالغ الضابط أوالً وطلب إذنھ

.
.

جر  ּال تَ
 ال تقم بحركات مفاجئة دون 
الضابط الحصول على إذن  
 ال تقم أبًدا بضرب أو دفع ضابط

وجھ طفلك للقیام بالتالي

بابك :ICE إذا طرق أحد ممثلي وكالة

  ICE:إذا تم القبض على شاب من قِبل ممثلي

فقبل قول أي شيء، اسأل دائًما "ھل أنا حر في"
الذھاب؟

 فال تفتح الباب إال إذا كان لدى الممثل أمر تفتیش 
ولیس ممثل موقّع من  ICE).قاض )
 اطلب من الممثل بھدوء تمریر أمر التفتیش من 
تحت الباب إذا قال إن بحوزتھ واحًدا

.

. 
.

. 

فاطلب التحدث إلى محاٍم
ال تجب عن األسئلة
ال توقع على أي شيء بدون حضور محاٍم ال
.تكذب أو تظھر وثائق مزیفة

.

.
ا إذا كان الجواب "نعم"، فاذھب بعیًد

 إذا كانت اإلجابة "ال"، فال تجب عن أي أسئلة 
واطلب حضور محاٍم

موارد مفیدة
(415) 896-1701 :Asian Law Caucus
(415) 863-3762    Legal Services for Children

�المحا �� العام � (:سكو�س�سان فرا415) 7601-753�
�

 مكتب

. 

ماذا لو كان ھناك شاب ال یتحدث اإلنجلیزیة

طة �لغته الخاصة � التحدث إ� ال��
 .لد�ه الحق ��

 إذا لم �شعر �االرت�اح ف�ما يتعلق �التحدث �اللغة
�ة، �مكنه طلب التحدث إ� ضا�ط �ج�د � اإلنجل��
جم فوري ، أو م�� � ..التحدث �لغت��

)

 الحفاظ على الھدوء سیساعدك على تذكر تفاصیل   
مواجھتك
 مع الشرطة الحقًا )مثل وصف الضابط أو الشاھد، أو 
رقم شارة الضابط
یعتبر تذكُّر تلك التفاصیل بالغ األھمیة إذا كنت تشعر 
.أن حقوقك قد انتُِھكت وتود تقدیم شكوى

فرانسیسكو  اإلذن في التصویر وحقوق النشر مملوكة من قبل مفوضیة الشباب في سان 

 بالنسبة لألطفال األحداث )األفراد الذین تقل أعمارھم عن 81 
عاًما(  المحتجزین أو المقبوض علیھم أو الذین یتم اقتیادھم للحجز، 
یتعین على  إدارة شرطة سان فرانسیسكو اتباع األمر اإلداري العام 
رقم 10.7. یسلط  ھذا الكتیب الضوء على الحقوق الھامة التي یتمتع 
بھا الشباب واإلجراءات التي ینصح الشباب باتباعھا خالل أي مواجھة 

مع الشرطة
 یمكنك االطالع على األوامر اإلداریة العامة التابعة إلدارة شرطة سان فرانسیسكو على
/http://sanfranciscopolice.org/sites/defaults/files :الرابط اإللكتروني

FileCenter/Documents/14752-DGO7.01.pdf

(DPA) إدارة محاسبة الشرطة
1 so. Van Ness Ave., 8th Fl.                           
San Francisco, CA 94103 

  :رقم الھاتف 241-7711 (415)
 : الفاكس243-7733 (415)
 الھاتف النصي لضعاف السمع والصم

(415) 241-7770 :(TTY)
الموقع اإللكتروني : 

sfgov.org/dpa: 
@SF_DPA 

  وجھ الشاب للقیام بالتالي

 إذا قابل شاب ممثلي  ICEفي األماكن العامة
وكالة

 في سان ((SLILEN رقم االستجابة السریعة الخاص بشبكة
 فرانسیسكو: (415) 1548-200
http://sfilen.org/resources/sf-rapid-response-
network/.



  ماذا لو تم إیقاف شاب في الشارع؟

 ھناك نوعان من المواجھات مع الشرطة - التواصل بالتراضي
 واالحتجاز-یتحددان بناًء على ما إذا كان ضابط الشرطة یشتبھ
 ..في تورط شاب في جریمة ما

  "ھل أنا حر في الذھاب؟"

التواصل بالتراضي
 التواصل بالتراضي ھو لقاء مع ضابط شرطة حیث یكون للشباب
.مطلق الحریة في المغادرة في أي وقت

 نقل الشاب إلى مركز التقییم SFPD بشكل عام، یجب على إدارة
 أو مركز قضاء األحداث.  یجب أال (CARC) المجتمعي واإلحالة
 الشاب إلى مركز للشرطة ما لم تكن ھناك SFPD تصطحب إدارة
 ..حالة طوارئ

الموافقة

ماذا یحدث إذا تم القبض على شاب؟ بعد التعرض لالعتقال، ماذا یحدث إذا كان ضابط
الشرطة یرغب في استجواب طفلك؟

 اعتباًرا من عام 2019، إذا كنت تبلغ من العمر 17 عاًما أو أقل،
 وجرى احتجازك، یستلزم مرسوم سان فرانسیسكو أن یتشاور
 الشاب مع مستشار قانوني قبل التنازل عن أي حق من حقوق
 میراندا. ال یجوز التنازل عن الحصول على ھذه المشاورة مع
 SFPD المستشار القانوني. یتطلب المرسوم أیًضا أن تسمح إدارة
 للشباب البالغین من العمر 17 عاًما أو أقل بإحضار ولي األمر أو
 الوصي القانوني أو أي شخص بالغ مسؤول إلى االستجواب أثناء
  .االحتجاز

 إذا قدم الشاب موافقة، یمكن للشرطة تفتیش الممتلكات
  .دون اشتباه

التفتیش الخارجي للجسم
 إذا اشتبھت الشرطة في أن الشاب مسلح أو یشكل خطًرا، فیجو
 :لھا

 إذا كان الشباب على وشك أن یتم تفتیشھم من قبل ضابط من
 الجنس اآلخر ، اطلب منھم أن یقولوا بھدوء "أرغب في أن یبحثني
 "ضابط من نفس الجنس مثلي

 إجراء التفتیش الخارجي للجسم
البحث عن سالح

 ینص األمر اإلداري العام رقم 7.01 التابع إلدارة شرطة سان
 فرانسیسكو على ضرورة تفتیش الشاب من قبل شرطي من نفس
 .النوع الجنسي

 للشاب الحق في إجراء مكالمتین ھاتفیتین للتواصل مع أحد
 أولیاء األمور و/أو الوصي و/أو محام خالل ساعة واحدة
.(1) من التعرض لالحتجاز

 قبل الخضوع لالستجواب الرسمي، یجب على الشرطة .
 إبالغ الشاب بحقوق (تحذیر) میراندا وتوفیر تواصل الشاب
 مع مستشار قانوني. ال یجوز للشرطة استجواب شاب إال
 عندما یتنازل عن حقوق میراندا الخاصة بھ.  یحق للشاب
 أن یختار بین عدم الخضوع لالستجواب أو استجوابھ في
 .حضور محاٍم

 ینص األمر اإلداري العام رقم 7.01 الخاص بإدارة شرطة
 سان فرانسیسكو على ضرورة قیام الضباط بإعالم الشاب
 بأن بإمكانھ إحضار ولي األمر/الوصي القانوني أثناء
  .االستجواب. یجب على الشباب طلب حضور أولیاء أمورھم

 

  أوالً، اسأل دائًما الضابط
 .إذا كان الجواب "نعم"، فاذھب بعیًدا
  .إذا كان الجواب "ال"، فإنك تكون قید االعتقال

االحتجاز
 إذا اعتقد ضابط أن ھناك شابًا متورًطا في نشاط إجرامي، فیمكن
"احتجاز" الشاب بصورة مؤقتة للقیام بالتحقیق. لیس للشاب حریة ،
 المغادرة أثناء فترة االحتجاز. إذا لم یستطع الضابط تأكید شكوكھ
  .فسیتم إطالق سراح الشاب
 عادة ما تكون فترة االحتجاز قصیرة وینبغي أن تستمر لبضع دقائق
 .فقط
.ال تحتاج الشرطة إلى منح الشباب میراندا حقوقًا أثناء االحتجاز
 قد تساعد اإلجابة عن األسئلة أثناء االحتجاز على إطالق سراح
 الشباب في أسرع وقت ممكن. ومع ذلك ، فإن ما یقولھ الشباب أثناء
  .االحتجاز قد یستخدم ضدھم

 یتطلب قانون الرفاه والمؤسسات في كالیفورنیا § 625.6 أن
 یتحدث شاب یبلغ من العمر 15 عاًما أو أقل مع محام قبل
.استجواب الشرطة
.
 یوصى دائًما بطلب محام.أخبر الشرطة ". أرید أن أبقى صامتًا
".وأرید حضور محاٍم

حقوق المارة

  بصفتك من المارة، لدیك الحق في
مراقبة اإلیقافات، واالحتجازات، واالعتقاالت
االستماع إلى المحادثات
طرح األسئلة
 تسجیل (فیدیو أو صوت) الحوار الدائر بما یشمل
 الضباط

طة سان فرا�س�سكو الحقوق التال�ة للمارة *  توفر إدارة ��
طة من خالل األمر اإلداري العام رقم 5.07 الخاص ب�دارة ��

 سان فرا�س�سكو

 عندما تسأل الشرطة "ھل تمانع إذا قمت بتفتیشك / تفتیش
 .سیارتك / تفتیش منزلك"، فإن ھذا یعني أنھم یطلبون موافقتك
 یمكن استخدام أي شيء یجده الضابط أثناء التفتیش بالتراضي
 ضد الشباب. إذا كنت ال ترغب في إعطاء الموافقة، فقل بھدوء  "أنا
".ال أوافق على إجراء التفتیش

 توفر حقوق میراندا الحمایة لك أثناء حضور استجواب الشرطة.  یجب
ٍ على الشرطة أن تخبرك بما یلي: "لدیك الحق في التزام الصمت، أي
 شيء ستقولھ یمكن أن یُستخدم ضدك.  لدیك الحق في حضور محام
 أثناء أي استجواب للشرطة، والحق في االستعانة بمحاٍم مجانًا إذا لم

".تستطع تحمل نفقات استئجار أحدھم

 یتوافر لدى مكتب المحامي العام بسان فرانسیسكو محاٍم للشباب
 متاح على مدار 24 ساعة یومیًا/7 أیام أسبوعیًا. اطلب من
.الشرطة االتصال بالرقم (415) 2773-583

وجھ الشاب للقیام بالتالي




