Arabic Version

مصادر مفيدة لالجئني
قوانين الواليات المتحدة – الحقوق والمسؤوليات
تحمي القوانين في الواليات المتحدة حقوق
الناس جميع ًا .يجب عليك أن تتعرف على
القوانين وتتبعها .كما يجب عليك أن تعرف
ما قد يحدث إذا خالفت القانون.
قد تؤدي مخالفة القانون إلى
فرض غرامات أو السجن وتؤثر
على وضع الهجرة الخاص بك.
وقد يصل األمر إلى ترحيلك.

أربعة حقوق أساسية ينبغي عدم نسيانها:
1

3

لديك حقوق مدنية ،مثل حرية التعبير
وحرية المعتقد.

جميع األطفال الذين تقل أعمارهم عن  18عام ًا لديهم
الحق في أن يكونوا آمنين ومحميين من األذى.

2

لديك الحق في العمل .ال يمكن ألي شخص أن يحرمك من
أي وظيفة بسبب عِ رقك وديانتك وجنسك وأصلك القومي.

4

إذا كنت ضحية إلحدى الجرائم ،فيحق لك رفع دعوى
قضائية .لإلبالغ عن جريمة ،اتصل بالشرطة .إذا كان
األمر يتعلق بحالة طوارئ ،فاتصل بالرقم .911

أربع مسؤوليات أساسية ينبغي اتباعها:
1

من غير القانوني إيذاء أو جرح شخص آخر ،بما في
ذلك أفراد األسرة .قد يشمل اإليذاء حاالت التحرش،
واالعتداء الجنسي ،والعنف المنزلي.

2

من غير القانوني إجبار شخص ما على التصرف ضد
إرادته .ال أحد يستطيع إجبارك على الزواج أو إجبارك
على العمل دون الحصول على أجر.

3

من غير القانوني اإلساءة إلى األطفال أو ترك األطفال
دون إشراف البالغين.

4

من غير القانوني شراء أو بيع أو تعاطي بعض أنواع
المخدرات ،مثل الهيروين والكوكايين.

قانونان ُمهمان آخران ينبغي معرفتهما:
1

يجب أن يكون عمرك  21عام ًا لشراء
الكحول أو تناوله.

2

يجب أن يكون لديك رخصة قيادة للتمكن من
قيادة السيارة.

يجب عليك أيض ًا اإللمام بقوانين الوالية والقوانين المحلية .ويشمل ذلك القوانين المتعلقة بتدخين السجائر في
األماكن العامة ،وفي المباني السكنية ،وصيد األسماك والصيد بدون ترخيص.
ال تنس :هناك العديد من القوانين في الواليات المتحدة .الجهل بالقانون ال يعفيك من العقوبة في حالة مخالفته.
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