Dari Version

معلوماتی برای مهاجرین
قوانین ایاالت متحده آمریکا – حقوق و مسئولیتها
قانون در ایاالت متحده آمریکا از حقوق
همه مردم محافظت میکند .شما باید
قوانین را یاد بگیرید و رعایت کنید .باید
بدانید اگر قانون را رعایت نکنید ،چه
اتفاقی خواهد افتاد.
قانون شکنی منجر به جریمه یا
زندانی شدن میشود و بر وضعیت
مهاجرت شما اثر میگذارد .حتی ممکن
است اخراج شوید.

چهار حق اساسی مهم:
 ۱شما حقوق مدنی مثل آزادی
بیان و دین دارید.

 ۲حق کار کردن دارید .کسی نمیتواند از نژاد ،دین ،جنسیت
و ملیت شما برای رد کار کردن شما استفاده کند.

 ۳تمام اطفال زیر  ۱۸سال حق دارند ایمن و از
خطر و آسیب دور باشند.

 ۴اگر قربانی جرمی هستید ،حق دارید اقدام قانونی بکنید.
برای گزارش دادن جرم ،با پولیس در تماس شوید .اگر
امر عاجل دارید ،با  ۹۱۱در تماس شوید.

رعایت چهار مسئولیت اساسی ضروری است:
 ۱آسیب رساندن یا زخمی کردن فرد دیگر ،به شمول
اعضای خانواده غیرقانونی است .آسیب شامل آزار
و اذیت ،تجاوز جنسی و خشونت خانگی میشود.

 ۲مجبور کردن شخصی برای انجام کاری مخالف میل
خودش ،غیرقانونی است .هیچ کس اجازه ندارد شما را
مجبور کند ازدواج کنید یا کار بدون مزد انجام دهید.

 ۳سوءاستفاده از اطفال یا ترک اطفال بدون سرپرست
بزرگسال غیرقانونی است.

 ۴خرید ،فروش یا استفاده از مواد مخدر خاص مثل
هروئین و کوکائین غیرقانونی است.

دو قانون مهم دیگر را باید بدانید:
 ۱برای خرید یا مصرف الکل ،باید
حداقل  ۲۱ساله باشید.

 ۲رای راندن موتر ،باید الیسنس دریوری
داشته باشید.

باید قوانین ایالتی و محلی را حتم ًا یاد بگیرید .این شامل قوانین مربوط به سیگار کشیدن در فضاهای عمومی،
مسکن ،ماهیگیری و شکار بدون جواز میشود.
به یاد داشته باشید :قوانین بسیاری در ایاالت متحده آمریکا وجود دارد .اگر قانونی را رعایت نکنید ،ندانستن
قانون ،شما را از جریمه و مجازات ایمن نمیکند.
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