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االختطار إشعار بأمر صادر من محكمة يفرض  إعادة تحديد مصير األفراد قيد االحتجاز الذين يعانون من عوامل  

وس كورونا المستجد )بشأن   (COVID-19مرض فير
 

 إذا كنت

ي سن أكير من  -
 
  55ف

 
 عاما

-  
ا
 حامل

ك لمخاطر اإلصابة بمرض  -
ّ
ي من مشاكل طبية أو نفسية )عقلية( أو إعاقة تعرض

 COVID-19تعان 

ي احتجازك.  قوانير    )وكالة إنفاذ  ICEفيجب عىل 
 
 الهجرة والجمارك( أن تعيد النظر ما إذا كان يمكنها االستمرار ف

ي 
ي دعوى قضائية تسّمى Class Action، وافقت محكمة فيدرالية عىل “2020إبريل،  20ف 

” )دعوى جماعية( ف 

Fraihat v. ICE  ي منشآت الهجرة والجمارك( إنفاذ قواني   )فريحات ضد وكالة
ى الظروف الطبية ف 

ى
ي تتحد

، الت 

رفعها نيابة عن مجموعة من األشخاص. إنك جزء من  . الدعوى الجماعية هي دعوى قضائية تمى ICEاالحتجاز التابعة لـ 

/تعاني   من أحد عوامل هذه الدعوى الجما ي
ك لمخاطر األذى من مرض االختطار عية إذا كنت تعان 

ى
ي تعرض

التالية الت 

وس كورونا )  (: COVID-19في 
 

ي عمر أكير من 
؛ 55ف 

ً
 أمراض الكىل  عاما

 أمراض المناعة الذاتية  ؛حامل

ي ذلك: أمراض   لديك
حاالت صحية مزمنة، بما ف 

، أو   ي
القلب واألوعية الدموية )قصور القلب االحتقان 

سوابق احتشاء عضلة القلب أو من مرضية سوابق 
 جراحة القلب( مرضية من 

س )الربو، مرض االنسداد  
ى
ي جهاز التنف

أمراض مزمنة ف 
عب الهوائية 

ُ
ي ذلك التهاب الش

الرئوي المزمن بما ف 
المزمن أو انتفاخ الرئة أو أي مرض من األمراض الرئوية  

 األخرى(؛ 
ي نفسي وخيم  ارتفاع ضغط الدم   مرض طت 

ي زراعة األعضاء أمراض الكبد 
 المعاناة من سوابق مرضية ف 

ري
ّ
ية(/  HIV مرض السك وس نقص المناعة البشر  ( زاإليد) AIDS)في 

  أمراض الشطان

/تعاني   من أيإذا كنت  ي
أن تعيد النظر ما إذا كان يمكنها  ICEعىل  فيجبالمذكورة أعاله، االختطار عوامل  عامل من  تعان 

ي احتجازك. ويشى هذا األمر حت  لو تمى 
  االستمرار ف 

ً
وط أو اإلفراج بكفالة أو المثول أمام سابقا رفض طلبك لإلفراج المشر

  ض النظر عن تصنيف احتجازك، حت  لو تمى (. كما يشي هذا األمر بغHabeasالمحكمة )
ً
  تخضع فيها  إدانتك بجريمة سابقا

. الحتجاز ل  اإللزامي
 

د من أن ييبذل المحام
ّ
ي  ICEون الذين يمثلون الدعوى الجماعية جهودهم للتأك

د بأمر المحكمة الصادر ف  إبريل  20تتقيى
وس كورونا ) ي قضية COVID-19بشأن استجابة المحكمة لجائحة مرض في 

(، إال أنهم لم يكونوا قادرين عىل تمثيلك ف 
ي رفعت هذه الدعوى الجماعية هي 

، و Southern Poverty Law Centerالهجرة الخاصة بك.  إن مكاتب المحاماة الت 
Civil Rights Education & Enforcement Center   وOrrick Herrington & Sutcliffe LLP   وWillkie Farr & 

Gallagher LLP. 

ي 
ج   20إذا كنتم بحاجة إىل معلومات إضافية حول أمر المحكمة الصادر ف  ُ

ي تقديم معلومات إضافية، في 
إبريل أو ترغبون ف 

ويد االتصال بـ: ليتم   . طريقة االتصال بشية توفي  أن تضمن  ICEعىل  بموجب األمر حيث يتحتم  الي  
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