اعرف حقوقك:

دليلك إلى كيفية التعامل مع سلطات إنفاذ القانون
"أريد أن أطمئن الطالب وطاقم العمل واألسر أن السالمة واألمن المدرسيين نقطة تركيزي

الرئيسيى .والتأكد من معرفة الطالب حقوقهم وفهم طرق الحماية التي توفرها لهم القوانين عند
التعامل مع سلطات إنفاذ القانون أحد السبل العديدة التي تضمن سالمة الطالب في جميع

األوقات".

 -د .فرانسيسكو دوران ،مدير المديرية التعليمية

كيفية التعامل مع سلطات إنفاذ القانون:

إذا استوقفتك سلطات إنفاذ القانون من أجل تفتيشك:
•

اغبا في الموافقة على التفتيش فقل للضابط بأدب "أنا غير
ًا
لست
مضطر إلى الموافقة على التفتيش .إذا لم تكن ر ً
موافق على هذا التفتيش".

•

يجوز لسلطات إنفاذ القانون اتخاذ قرار بمواصلة التفتيش إذا كانوا يشتبهون
اشتباها معقوالً يدفعهم إلى إجراء
ً
ض عليك واتُ ِه ْم َت بارتكاب جريمة.
التفتيش ،ولكن رفضك الموافقة على إجراء التفتيش يحمي حقوقك إذا ُقِب َ

•

ال يجوز لسلطات إنفاذ القانون تفتيش هاتفك بدون مذكرة.

التفتيش هو أن يفحص ضابط متعلقاتك من أجل التحقيق في جريمة ما .ويُعتبر إعطاء ضابط متعلقاتك  -ومنها هاتفك -طواعية موافقة منك على

التفتيش.

َّ
فكر
َّ
تنفس
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•

حر في المغادرة أم ال ،إذا كنت كذلك يجوز
حافظ على هدوءك .يجوز لك أن تسأل بهدوء عما إذا كنت ًا
لك االبتعاد بهدوء ودون تذمر.

•

لديك الحق في التزام الصمت .قل للضابط "أتمسك بحقي في التزام الصمت وعدم الموافقة على التحدث
طِل َب منك التصريح بالكالم أو باإلشارة يمكنك رفض هذا بقولك "ال أرغب في التصريح" أو
معك" .وإذا ُ
"أرغب في التزام الصمت".

•

يجوز لك أن تطلب التحدث مع ولي أمرك أو الوصي عليك من خالل قول العبارة التالية" :أود التحدث مع ولي

علي" .ولكن يجوز لسلطات إنفاذ القانون التحدث معك بدون حضور ولي أمر/وصي أو قبل
أمري/الوصي َّ
إخطار ولي أمر/وصي بالواقعة.
•

ما زال لديك الحق في التزام الصمت .ويجوز لك ان تقول للضباط أنك تتمسك بحقك في التزام الصمت
وعدم التحدث معهم.

•

لديك الحق في طلب حضور محامي والحق في التزام الصمت.

ما يجب عليك االمتناع عنه:
•

الجدال أو المقاومة أو الهروب.

•

التصريح بالكالم أو باإلشارة إلى أنك غير مرتاح أو

•

مقاومة ضابط أو محاولة إلحاق الضرر به.

أن ما يجري أمر غير صحيح أو أنك ال تفهم.

