
شأن  عانون من عوامل االختطار  د االحتجاز الذين  د مص األفراد ق فرض  إعادة تحد مة  أمر صادر من مح إشعار 
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تعان من أي عامل من عوامل االختطار المذكورة أعالە،  جبإذا كنت تعا مكنها  ICEع  ف ان  د النظر ما إذا  أن تع

كفالة أو المثول أمام  وط أو اإلفراج  ك لإلفراج الم قا رفض طل ى هذا األمر ح لو تّم سا االستمرار  احتجازك. و
مة ( مة تخضع فيها Habeasالمح ج قا إدانتك  ف احتجازك، ح لو تّم سا غض النظر عن تص ي هذا األمر  ما   .(

. لال   حتجاز اإللزا
  

تعان من عامل اختطار لم تقم  أنك تعا تعتقدين  موعد مع  ICEإذا كنت تعتقد م مكنك التماس تقي فه كذلك، ف بتع
ـ:  مكنهم االتصال  ة أو أي جهة مدافعة عنك، ف أحد أفراد األ ك اتصال  ك محاٍم أو لد ان لد ذا  . و  الطاقم الط

 ICE Enforcement and Removal Operations Field Office    مكتب)ICE   ات إنفاذ القوان دا لعمل الم
ل)؛  ح  أو وال

 شأة الموجود فيها ة  الم  قسم الشؤون الطب
 

م أي وثائق تعان منها، وتقد شأة الُمحتجز فيها عوامل االختطار ال تعا ة إليها.  ل تحدد تلك الم ّ   داعمة لحالتك الطب
 

د من أن  ة جهودهم للتأ مثلون الدعوى الجماع ذل المحاميون الذين  مة الصادر   ICEي أمر المح د  ّ شأن  20تتق ل  إب
وس كورونا ( مة لجائحة مرض ف ة المح ة الهجرة COVID‐19استجا لك  قض كونوا قادرن ع تمث )، إال أنهم لم 

اتب المحاماة ال رفعت  ك. إن م ة  الخاصة   Civil، و Southern Poverty Law Centerهذە الدعوى الجماع
Rights Education & Enforcement Center  وOrrick Herrington & Sutcliffe LLP  وWillkie Farr & 

Gallagher LLP . 
 

مة الصادر   ة حول أمر المح حاجة إ معلومات إضاف م  20إذا كنتم  ل أو ترغبون  تقد ُ إب ة، ف معلومات إضاف
الرقم 1ا (إمّ  ا  شأة أو (  #910) االتصال هاتف الرقم 2وذلك إذا كنتم تتصلون من داخل الم ا  ‐422‐866) االتصال هاتف

 وذلك إذا كنتم تتصلون من خارج المنشأة. وستكون المكالمة مجانية وتحفظ بسرية.  0151
 


