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 الرد علي مداهمات الشرطة في مقاطعة سانتا كالرا 

تقوم  هذابما حدث في المجتمع. ول المقيمين بالمقاطعةخطار بضمان إ كالراشئون المهاجرين ومقاطعة سانتا يتعهد مكتب 
 لمداهمات شرطة الهجرة والجمارك في راد المجتمع والهيئات بشأن التقارير الحاليةالمعلومات ألف مقاطعة سانتا كالرا بتوفير

 المقاطعة. 

 ؟ مقاطعة سانتا كالراما الذي تقوم به 

مداهمات قد راقب الموقف فيما يتعلق بأي يشئون المهاجرين بأن مكتب  مأنة مجتمع المهاجرينأوالً وقبل كل شيء، نريد ط

لمها من المصادر المختلفة وتحديد أي من التي نتسباإلضافة إلي أننا نقوم بجمع كل التقارير أو المعلومات حدث في المقاطعة. ت

 . شائعات فقطإنها هذه التقارير سليمة أو 

للتحري بشأن مفوضية الكونجرس ساوث باي مثل  اإلدارة المحلية للهجرة والجماركفإننا نحرص علي التواصل مع وبهذا، 

منصات المناسبة السريعة و تنشيط  االستجاباتوشركاؤنا في تحديد  مكتبنامما يساعد . والتأكد منهبداخل مقاطعتنا أي نشاط 

 .  التواصل

   المجتمع بشأن أي معلومات في الثقة  يذوالء الهجرة ووكمن الجمعيات الغير ربحية سنستمر في التواصل مع الشركاء كما 

دقيقة للمجتمع  محاولة لضبط وتوفير معلوماتفي  أي مداهمات مستمرةله عالقة بفر لديهم اقد يتو أمر يحدث للمرة األوليأو 

 ككل. 

ما "  ،مع مجلس المشرفين بشأن "معرفة حقوقك"األيام المقبلة في  بوضع وتنفيذ خطة ابالغ موجزة إننا نقومواألكثر أهمية، 

 .  المداهمةوما المعلومات المطلوب إعدادها في حالة  ،"المداهمة الذي تفعله في حاله 

 وأفراد المجتمع علي:   الغير ربحيينالشركاء  نعمل بشكل عام علي تشجيعنحن 

 ستفسارات عبر البريد االلكتروني اال يمكن إرسال. محتملةعن أي مداهمات  لإلبالغبالمكتب مباشرةً  االتصال

immigrant.relations@ceo.sccgov.org  علي رقم ديف كورتيس االتصالمسئول االتصال بمكتب أو  

 أو لإلبالغ.  لالستفسار 408-299-5030

 أجل تحديث المعلومات من  زيارة موقعنا التاليwww.sccgov.org  أوhttp://immigrantinfo.gor/ . 

  ت التالية مع عمالئها وأفرادهامشاركة المعلوما على مواصلة ربحيةالغير منظمات الكذلك يشجع مكتبنا : 

o  مداهمات شرطة الهجرة"معرفة حقوقك أثناء." 

o لمكان إقامتك"فة ما عليك القيام به إذا جاءت شرطة الهجرة "معر. 

o "."كيف تحصل علي أفضل دعم هجرة 

o  .مقدمي الخدمات القانونية في مقاطعة سانتا كالرا 

o موارد مابعد اإلنتخاب 
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o يتوافر أيضاً رقم احتياطي وهو     . 8421-981-917: معية األمريكية لمحامى المهاجرينالج   

(408) 334-0298 . 

  المقيمين المهاجرين  اعتبارهمآخذين في علي توفير المعلومات بلغة مناسبة  الغير ربحييننشجع أيًضا الشركاء

 اللغة الواحدة.  متحدثي

  التواصل مع عمالؤنا واألعضاء والطلب منهم الغير ربحيينكذلك يجب علي شركاء 

o  قبل مشاركتها مع اآلخرين عبر وسائل  بأي مداهمات محتملة للهجرةالتحقق من المعلومات الخاصة

ً أو نًصا.  االجتماعيالتواصل   وعليهم سؤال الشخص الذي قدم لهم هذه المعلومات إذا كان شاهداً فعليا

 . عليها من مصدر أخر مات أو أنه قد حصلالمعلو تلك علي

o وبدالً من  .التورط ضمن مداهمات شرطة الهجرة المهاجرين أو الالجئين علي نشجع في هذه األثناء، ال

أو بمكتبنا من أجل  الغير ربحيةالصلة بالتواصل مع منظمتكم  يذلك، نشجع المهاجرين والالجئين ذو

 .  بشكل غير مقصوداحتجازك من قبل الشرطة المتابعة والتأكيد. وهذا لضمان سالمتكم وتجنب 

ممثلينا و الغير ربحيينوسنستمر في العمل مع الشركاء . مداهمات في المقاطعةلم يتحقق مكتبنا من أي ء، في هذه األثنا

 . المقيمينتقديم معلومات دقيقة واستجابات سريعة مالئمة لضمان السالمة واألمان لكل وللتأكد الفيدرالين 

 شئون المهاجرينفريق العمل بمكتب 
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