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اگر پليس شما رو در خيابان نگاه داشت چه كارهاي رآ بايد انجام بعيد.
دستهايتان همواره بايد در جايي قرار گيرد كه پليس بتواند انرا ببيند.
اگر پليس از شما درخواست كارت شناسايي كرد به او بگوييد كجا قرار دارد و از او اجازه بگيريد كه به سمت ان
دست ببريد.
با ارامش و با سرعت كم كارت شناسايي خود را در اورده و به مامور پليس أراه كنيد.
اگر كارت شناسايي خود را به پليس ندهيد ،او ميتواند شما را تا مدت  ٣روز بازداشت كرده تا شناسايي شويد.
در كالم و رفتار خود دقت كرده و با مامور پليس با احترام و بدون توهني و تهديد صحبت كنيد.
شما حق سكوت و جواب ندادن مامور پليس را داريد و هر انچه كه بگوييد و انجام دهيد  ،مي تواند بر عليه شما
استفاده شود و موجب بازداشت كردن شما گردد.
جواب ندادن سؤاالت پليس جرم محسوب نمي شود اما مي تواند مامور را به شما مشكوك نمايد.
گريز و يا دست زدن به مامور پليس مى تواند موجب بازداشت شدن شما گردد.
هرگز به مامور پليس نگوييد كه منظور به شكايت به سازمان بررسي  IAAو يا به سازمان قضايي بررسي به أمور
داخلي پليس را داريد.
اگر مامور پليس به شما شك داشته باشد كه سالحي همراه خود داريد ممكن است "بازرسي بدني" روي شما
انجام دهد.
هرگز بصورت فيزيكي با مامور مقابله نكنيد و جلوي بازرسي او را نگيريد ولي با صدايي رسا )مخصوصا اگر
شواهدي در اطراف خود داريد( به او بگوييد كه اجازه ادامه جستجوي بدني ،ماشني و يا اطراف شمارا ندارد.
اگر پليس شما رو در حال رانندگي توقف دهد چه كاري بايد انجام دهيد.
دستهاي شما بايد روي فرمان  ،روي داشبورد و يا باالي پشت صندلي و در ديد كامل پليس قرار گيرد.
اگر مامور پليس از شما گواهينامه و يا كارت بيمه و كارت ثبت ماشني را در خواست كرد به او با ارامش نشان
دهيد.
اگر پليس "دليلي" براي جستجوي ماشني شما داشته باشد ،ممكن است شروع به جستجو بدون" اجازه نامه"
نمايد؛ در غير اين صورت به او بگوييد " من اجازه جستجو را به شما نميدهم".
اگر به شما جريمه اي داده شد انرا امضاء كنيد! اگر نكنيد مامور پليس ميتواند شمارا بازداشت كند .بعدا در
دادگاه عليه ان ميتوانيد اقدام و شكايت كنيد.
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اگر پليس شما رو در منزل توقف كند چه كاري بايد انجام دهيد.
اگر مامور پليس درب منزل شما رو زد و از شما اجازه ورود گرفت" ،معموال" شما ميتوانيد به انها اجازه ورود ندهيد
مگر اينكه مجوز رسمي با امضاء قاضي ،از طرف دادگاه براي ادرس شما داشته باشند و دليل جستجو در ان
درج شده باشد .در موارد "ضروري" مانند تعقيب كردن يك مجرم توسط پليس و يا صدا زدن شخصي و تقاضاي
كمك كردن انها  ،مامور ميتواند بدون اجازه وارد منزل شما بشود!
اگر پليس شما را دستگير كرد و يا به اداره پليس منتقل كرد چه كار بايد بكنيد.

كمك كردن انها  ،مامور ميتواند بدون اجازه وارد منزل شما بشود!
اگر پليس شما را دستگير كرد و يا به اداره پليس منتقل كرد چه كار بايد بكنيد.
اگر شماتوسط مامور پليس دستگير شديد ،او ميتواند شما و اطراف شمارا) و محدوده اي كه اطراف شماست و در
ديد رس او هست( جستجو كند .به مامور پليس هيچ چيزي غير از اسم كامل و آدرس خود نگوييد! شما بر أساس
بند پنج قانون اساسي أمريكا )  (fifth Amendmentميتوانيد سكوت كرده و جوابي ديگر به او ندهيد تا وكيل خود
را مالقات كنيد.
"شما حق پرسيدن از مامور براي اينكه چرا بازداشت شده ايد را داريد .سريعا درخواست اختيار و صحبت كردن
با يك وكيل را بكنيد".
با هيچ كس )چه در زندان و چه در اداره پليس ( به غير از وكيل خود صحبت نكنيد!
تا مدت  ٣ساعت بعد از بازداشت شدن ،شما حق داريد يك تلفن داخلي كامل به يك وكيل  ،فاميل و يا كسي كه
ميتواند براي شما وثيقه بگذارد ،بزنيد " .پليس حق گوش دادن به مكامله شما با وكيل را ندارد! "
شما ممكن است بتوانيد بدون پرداخت وثيقه و يا با هزينه كمتر از مبلق تايني شده آزاد شويد  ،پس به وكيل خود
بگوييد كه اين موضوع را با قاضي در ميان بگذارد .شما بايد بعد از دستگيري ،اولني روز ممكن دادگاه در مقابل
يك قاضي قرار بگيريد.
"چون قوانني مداوم در حال تغيير و تصحيح ميباشند  ،لطفاهميشه با يك وكيل هم مشاوره فرماييد"

