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چه باید بکنید اگر توسط پلیس مهاجرت متوقف 
شدید؟

اگر توسط  پلیس مهاجرت ویا پلیس متوقف شدی
. -  ندارد که به هیچ سوالی پاسخ دهیدلزومی

. -  ندارد که به آنها آدرس و یا اسم خود را بگوییدلزومی
. -  آنها بگویید که نمی خواهید با آنها صحبت کنیدبه

- مودب باشيد اما محكم صحبت كنيد.
. -  می توانید حتی حرکت کنید و برویدشما

.  اجازه ندارند که شما را فقط به خاطر نژادتان متوقف کنندآنها
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آنها می توانند  شما را فقط  در صورتی که دلیل خوبی 
 آنها شما را فقط به خاطر اگر.داشته باشند متوقف کنند 

ظاهرتان و یا به دلیل زبانی که شما صحبت می کنید
 :  کنند؛ به آنها بگوییدمتوقف

"  ." کار غیر قانونی استاین "".این کار نژادپرستانه است
" شکایت خواهم کردمن"

در صورتی که بازداشت شدید با این شماره تماس بگیرید
(مستقل از ما):02072473590 

www.network23.org/antiraids

آنها می توانند  شما را فقط  در صورتی که دلیل خوبی 
 آنها شما را فقط به خاطر اگر.داشته باشند متوقف کنند 

ظاهرتان و یا به دلیل زبانی که شما صحبت می کنید
 :  کنند؛ به آنها بگوییدمتوقف

"  ." کار غیر قانونی استاین "".این کار نژادپرستانه است
" شکایت خواهم کردمن"

در صورتی که بازداشت شدید با این شماره تماس بگیرید
(مستقل از ما):02072473590 

www.network23.org/antiraids

آنها می توانند  شما را فقط  در صورتی که دلیل خوبی 
 آنها شما را فقط به خاطر اگر.داشته باشند متوقف کنند 

ظاهرتان و یا به دلیل زبانی که شما صحبت می کنید
 :  کنند؛ به آنها بگوییدمتوقف

"  ." کار غیر قانونی استاین "".این کار نژادپرستانه است
" شکایت خواهم کردمن"

در صورتی که بازداشت شدید با این شماره تماس بگیرید
(مستقل از ما):02072473590 

www.network23.org/antiraids

آنها می توانند  شما را فقط  در صورتی که دلیل خوبی 
 آنها شما را فقط به خاطر اگر.داشته باشند متوقف کنند 

ظاهرتان و یا به دلیل زبانی که شما صحبت می کنید
 :  کنند؛ به آنها بگوییدمتوقف

"  ." کار غیر قانونی استاین "".این کار نژادپرستانه است
" شکایت خواهم کردمن"

در صورتی که بازداشت شدید با این شماره تماس بگیرید
(مستقل از ما):02072473590 

www.network23.org/antiraids

آنها می توانند  شما را فقط  در صورتی که دلیل خوبی 
 آنها شما را فقط به خاطر اگر.داشته باشند متوقف کنند 

ظاهرتان و یا به دلیل زبانی که شما صحبت می کنید
 :  کنند؛ به آنها بگوییدمتوقف

"  ." کار غیر قانونی استاین "".این کار نژادپرستانه است
" شکایت خواهم کردمن"

در صورتی که بازداشت شدید با این شماره تماس بگیرید
(مستقل از ما):02072473590 

www.network23.org/antiraids

آنها می توانند  شما را فقط  در صورتی که دلیل خوبی 
 آنها شما را فقط به خاطر اگر.داشته باشند متوقف کنند 

ظاهرتان و یا به دلیل زبانی که شما صحبت می کنید
 :  کنند؛ به آنها بگوییدمتوقف

"  ." کار غیر قانونی استاین "".این کار نژادپرستانه است
" شکایت خواهم کردمن"

در صورتی که بازداشت شدید با این شماره تماس بگیرید
(مستقل از ما):02072473590 

www.network23.org/antiraids

آنها می توانند  شما را فقط  در صورتی که دلیل خوبی 
 آنها شما را فقط به خاطر اگر.داشته باشند متوقف کنند 

ظاهرتان و یا به دلیل زبانی که شما صحبت می کنید
 :  کنند؛ به آنها بگوییدمتوقف

"  ." کار غیر قانونی استاین "".این کار نژادپرستانه است
" شکایت خواهم کردمن"

در صورتی که بازداشت شدید با این شماره تماس بگیرید
(مستقل از ما):02072473590 

www.network23.org/antiraids

آنها می توانند  شما را فقط  در صورتی که دلیل خوبی 
 آنها شما را فقط به خاطر اگر.داشته باشند متوقف کنند 

ظاهرتان و یا به دلیل زبانی که شما صحبت می کنید
 :  کنند؛ به آنها بگوییدمتوقف

"  ." کار غیر قانونی استاین "".این کار نژادپرستانه است
" شکایت خواهم کردمن"

در صورتی که بازداشت شدید با این شماره تماس بگیرید
(مستقل از ما):02072473590 

www.network23.org/antiraids

آنها می توانند  شما را فقط  در صورتی که دلیل خوبی 
 آنها شما را فقط به خاطر اگر.داشته باشند متوقف کنند 

ظاهرتان و یا به دلیل زبانی که شما صحبت می کنید
 :  کنند؛ به آنها بگوییدمتوقف

"  ." کار غیر قانونی استاین "".این کار نژادپرستانه است
" شکایت خواهم کردمن"

در صورتی که بازداشت شدید با این شماره تماس بگیرید
(مستقل از ما):02072473590 

www.network23.org/antiraids

آنها می توانند  شما را فقط  در صورتی که دلیل خوبی 
 آنها شما را فقط به خاطر اگر.داشته باشند متوقف کنند 

ظاهرتان و یا به دلیل زبانی که شما صحبت می کنید
 :  کنند؛ به آنها بگوییدمتوقف

"  ." کار غیر قانونی استاین "".این کار نژادپرستانه است
" شکایت خواهم کردمن"

در صورتی که بازداشت شدید با این شماره تماس بگیرید
(مستقل از ما):02072473590 

www.network23.org/antiraids

http://www.network23.org/antiraids
http://www.network23.org/antiraids
http://www.network23.org/antiraids
http://www.network23.org/antiraids
http://www.network23.org/antiraids
http://www.network23.org/antiraids
http://www.network23.org/antiraids
http://www.network23.org/antiraids
http://www.network23.org/antiraids
http://www.network23.org/antiraids

