פרויקט הגנה למהגרים עוקב על מעצרים של שרות ההגירה האמריקאי (“)”ICE
בקהילה.

דע/י את זכויותיך עם ICE
מי נמצא בסיכון של מעצר על ידי ?ICE

החוק מאפשר לממשלה הפדרלית לגרש מהגרים מסוימים ,כולל:
• אלה בלי מעמד הגירה חוקי
• אלה עם מעמד הגירה חוקי (לדוגמה תושבים קבועים ,פליטים ,ובעלי ויזה) והרשעות
פליליות מסוימות
הממשלה הפדרלית מנחה את  ICEבמי צריך להתמקד למעצר.
עובדי  ICEיחליטו לתעדף את מעצרם של אנשים אשר לטענת
 ICEהינם:
אם יש לך מעמד הגירה חוקי
	•מהווים איום על "הביטחון הלאומי",
והרשעות פליליות קודמות
	•נכנסו לארה"ב באופן לא חוקי ב 1-בנובמבר  2020או אחרי
הייה מודע :אתה יכוֹל להיות בסכנה גם אם:
תאריך זה ,או
• הורשעת מלפני שנים
	•מהווים כיום איום על "ביטחון הציבור" ICE .ישקול נתונים כגון:
1.תיקים פליליים ומעצרים על ידי המשטרה מהתקופה האחרונה
• לא ישבת בכלא
2.כל אישום הקשור לכלי נשק
• הורשעת בעברה קלה
סדרי עדיפויות אלה שונו כבר פעמיים תחת ממשל ביידן ,ועשויים
• אתה תושב קבוע מלפני שנים
להמשיך להשתנות .גם אם הנך סבור\ה כי אינך נופל\ת תחת
• כל שאר משפח תךאזרחים אמריקאים
הקריטריונים של סדר העדיפויות ICE ,עדיין יכול לעצור אותך אם
את\ה בסכנת גירוש מסיבה כלשהי.

האם סוכני  ICEנגשים לכל אחד שהם חושבים שהם יכולים לגרש?
סוכני  ICEבדרך כלל מזהים מראש את האנשים שהם רוצים לעצור .אז הם מחפשים
אותם בבתי המשפט ,בבתי מחסה ,וגם בבתי עסק .לפעמים הם מחכים ברחוב כדי
לבצע מעצר.

אני יודע שאני בסכנה ,מה לעשות?

 ICEהסוכנות של
הממשלה הפדרלית
האחראית על גרוש ,ושייך
למשרד לביטחון המולדת
()DHS

• הכן/י תכנית עם קרוביך למקרה שאחד מכם/ן נעצר/ת על ידי !ICE
• הימנע/י ממגע עם שירותי ההגירה –– אל תפני/ה אליהם כדי לשנות את סטטוס ההגירה שלך או
לחדש גרין קארד ,ואל תעזוב/י את ארצות הברית מבלי להתייעץ עם עורך דין!
• הימנע/י ממגע עם המשטרה –– הם ישתפו את טביעות האצבעות שלך עם שירותי ההגירה!

אם אתה או אחד הקרובים אליך ניתן לגרוש ,הכן תכנית!
להכיר את הזכויות שלך ולעמוד אליהם יכול להיות מסובך.
למידע נוסף על מעצרים של  ICEבקהילה ,נא פנה לחוברת
באתר–
 immdefense.org/ice-arrestsאו צור קשר אם @KYR
immdefense.org

לדווח על פשיטה בניו יורק ,פנה לפרויקט הגנה למהגרים במספר
.212-725-6422
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מה לעשות אם סוכני  ICEניגשים אלי ברחוב או במקום ציבורי?
כאשר סוכני  ICEעוצרים מישהו במקום ציבורי ,זה בדרך כלל קורה מהר .הם עלולים לקרוא בשמך ,לבקש ממך לוודא
שזה שמך ,ואז לעצור אותך.
• לפני שאת/ה עונה או אומרת את שמך ,שאל/י" :האם אני חופשי/ה ללכת?"
• אם הם עונים שכן :אמר/י" ,אני לא רוצה לענות על השאלות שלכם" או "אני מעדיף/ה לא לדבר אתכם עכשיו.׳
ועזוב/י את המקום.
• אם הם עונים שלא :העזר/י בזכות השתיקה! אמור/י" ,אני בוחר/ת שלא לענות לשאלות שלכם ,וזו זכותי" ואז,
"אני רוצה לדבר עם עורכ/ת דין".
• אם סוכן  ICEמנסה לחפש בכיסים או בחפצים שלך ,אמור/י" ,אני לא מסכים/ה לחיפוש".
• אל תשקר/י ואל תציג/י מסמכים מזויפים .אל תנסי/ה לברוח או להילחם.
• אל תענה/י לשאלות על מצב ההגירה שלך או היכן נולדת .הם ישתמשו בכל מה שתגיד/י להם נגדך .אל תיתן/י להם
מסמכים זרים כגון דרכון ,תעודה קונסולרית ,או ויזה שפג תוקפה.
• אם את/ה נמצא/ת בבית משפט פלילי לצורך שימוע ,בקש/י לדבר עם עורכ/ת דין שמייצג/ת אותך לפני
שלוקחים אותך מהמקום.

אם שוטרים מגיעים לביתי ,אדע אם הם מ– ?ICE
לא תמיד! הזהר/י :סוכני  ICEמתחזים לעיתים קרובות לשוטרים ואומרים שהם רוצים לדבר על גניבת זהות או על
חקירה.

האם סוכני  ICEיכולים להיכנס לבית שלי כדי לעצור אותי?
אם אין לסוכני  ICEצו משופט ,אסור להם להיכנס לביתך בלי לקבל רשות ממבוגר .זה שפתחת את
הדלת לא נותן להם רשות להיכנס לביתך.

אז מה לעשות אם שוטרים מגיעים לדלת שלי?
• ברר/י אם הם סוכנים של  ICEאו .DHS
• השאר/י רגוע/ה .היה/י מנומס/ת .אל תשקר/י .אמור/י" ,אני לא רוצה לדבר אתכם כרגע"
• בקש/י בנימוס לראות את הצו של השופט מתחת לדלת .אם אין להם צו ,אל תיתן/י להם להיכנס.
• אם הם מחפשים מישהו אחר ,בקש/י מהם להשאיר מידע ליצירת קשר .אינך חייב/ת לומר להם
איפה למצוא אותם ,אבל אל תשקר/י.

אז מה לעשות אם סוכני  ICEנמצאים בבית שלי לבצע מעצר?
•
•
•
•
•

הודיע/י להם אם יש ילדים או אנשים פגיעים אחרים בבית.
אם אין להם צו משופט בקש/י מהם לצאת החוצה.
אם הם נכנסו לבית בלי רשות ,אמור/י" :אני לא מסכים/ה שתהיו בבית שלי .בבקשה עזבו".
אם הם מתחילים לבצע חיפוש ,אמור/י להם" :אני לא מסכים/ה לחיפוש".
אם  ICEעוצר אותך ,הודיע/י להם אם יש לך בעיות רפואיות או אם צריך לארגן מישהו לשמור על הילדים.

מה הזכויות שלי אם סוכני  ICEעוצרים אותי?
•
•
•
•
•

יש לך את זכות השתיקה .יש לך זכות לדבר עם עורך דין.
אל תשקר/י .זה רק יזיק לך בעתיד.
אינך חייב/ת לספק מידע על היכן נולדת ,מצב ההגירה שלך ,או הרקע הפלילי שלך .בקש/י לדבר עם עורך דין
במקום לענות על שאלות.
אינך חייב/ת לתת להם את הדרכון או מסמכים קונסולריים אם אין להם צו משופט.
אינך חייב/ת לחתום על שום דבר.

KYR@immdefense.org

עודכן על ידי  IDPב 2021-עם תמיכה משפטית מהמרכז לזכויות חוקתיותֹ .למידע נוסף,
פני/ה לחוברת באתרarrests-ice/org.immigrantdefenseproject :

