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اذا تم ايقافك من قبل الشرطة في الشارع
يجب ان تكون يديك حيث يستطيع الشرطي رؤيتهما.
اذا سؤلت عن بطاقة الهوية اخبرهم بمكانها ،واطلب موافقتهم قبل ان تخرجها.
تحرك ببط[ عند اخراج الهوية واعطائها الى الشرطي.
اذا رفضت اعطاء هويتك ،يستطيع الشرطة حجزك ملدة ثالثة ايام لتحديد هويتك.
استمر باسلوب غير تهديدي عند الكالم ،الحركة ،والعواطف.
لديك الحق بلزم السكوت ،اي شيء تقوله من املمكن ان يستخدم ضدك ،ويسبب اعتقالك.
رفض اجابة سؤال هو ليس جريمة ،ولكن من املمكن ان يجعلك محط شبهة.
الهرب او ملس الشرطي من املمكن يسببا اعتقالك.
ال تقم باخبار الشرطة ،اذا كنت ستقدم شكوى مع دائرة الشؤون الداخلية املدنية.
من املمكن ان يقوم الشرطي بفحص "تربيت" مالبسك اذا شكو باخفائك لسالح .ال تحاول مقاومتهم جسديا ،ولكن
وضح لهم بانك ال توافق لهم بتفتيشك ،تفتيش سيارتك ،او االشياء املحيطة بك ،بصوت واضح ومفهوم )وباالخص عند
تواجد شهود(.
اذا تم ايقافك من قبل الشرطة في سيارتك:
يجب ان تكون يديك حيث يستطيع الشرطي رؤيتهما -على املقود ،لوحة القيادة ،املقعد الخلفي ،او املقعد االمامي.
اذا طلب منك قم باعطاء رخصة القيادة ،تسجيل السيارة ودليل التأمني.
اذا كان لدى الشرطة "سبب محتمل" من املمكن ان يقوموا بتفتيش سيارتك بدون مذكرة ,واال فقم باخبار الشرطي "انا
ال اوافق على التفتيش".
اذا تم اعطائك ورقة مخالفة يجب عليك توقيعها واال من املحتمل ان يتم اعتقالك .من املمكن رفضها في املحكمة.
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اذا تم ايقافك من قبل الشرطة في منزلك
اذا طرق الشرطة على بابك وطلبوا الدخول الى املنزل ،بصورة عامة من املمكن ان ترفض ادخالهم .اال اذا كان لديهم
مذكرة تخويل من قبل القاضي ،متضمنة عنوان سكنك ،وما هو سبب التفتيش.
ولكن عند الحاالت الطارئة ،مثل مطاردة الشرطة لشخص ،او اذا كان هناك شخص يصرخ طلبا للمساعدة ،من املمكن
ان يدخل الشرطة بدون مذكرة.
اذا تم ايقافك من قبل الشرطة -اعتقالك او تم اخذك الى مقر الشرطة
اذا تم اعتقالك ،يستطيع الشرطة تفتيش "املنطقة بقربك" عادة الغرفة التي كنت فيها او املنطقة املحيطة .فقط اخبر
الشرطة اسمك وعنوانك .لديك قانون التعديل القانوني الخامس بحق السكوت.
لديك الحق بمعرفة سبب اعتقالك .اطلب التكلم مع او رؤية محامي .ال تقم بمناقشة قضيتك مع من مع في الحجز او
مع اي احد ما عدا املحامي.

لديك الحق بمعرفة سبب اعتقالك .اطلب التكلم مع او رؤية محامي .ال تقم بمناقشة قضيتك مع من مع في الحجز او
مع اي احد ما عدا املحامي.
خالل ثالثة ساعات من اعتقالك ،تفتيشك ،وحجزك ،لديك الحق باتصال محلي ملحامي ،شخص يتكفل باخراجك ،احد
اقاربك او اي شخص .ال يمكن للشرطة االستماع ملكاملتك مع املحامي.
من املمكن ان يتم اخراجك بدون كفالة ،او طلب تخفيض الكفالة ,اطلب من املحامي بطلب ذلك من القاضي .يجب
اخذك ملقابلة القاضي ليوم املحكمة التالي بعد اعتقالك.
استشر محامي ملزيد من النصائح بما انه القوانني قد تتغير.
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املشروع :1033
معلومات عن كيفية االستجابات الغير مهددة
عند التعامل مع قوات حماية القانون واالخرين
عند االزمات.

