
“ مهاجرت قهیبا وث ییآشنا ” “What is Bond – Farsi” 

   مهاجرتی چیست؟وثیقه 

، برای تمام  نآزاد شد صورتردمقدار پولی است که کسی به وزارت امنیت داخلی می پردازد تا آنها را تضمین کند، که وثیقه  •

 آمد.   دبه دادگاه خواه ( ICE)و همچنین بررسی های  جلسات آینده خود

چقدر است؟میزان وثیقه   

 ۵۰۰۰-۱۵۰۰۰ وثیقه ها سوتا، اکثر  مینه در ایالتدالر است. حد باالیی وجود ندارد.  ۱۵۰۰۰ممکن  وثیقهطبق قانون، کمترین  •

 د. باش مباالتر همی تواند بسیار  وثیقه. اما دالری هستند

 چگونه درخواست وثیقه کنم؟ 

وثیقه ای  ICEاگر   درخواست وثیقه کنید. اگر وثیقه گذاشتند می توانید آن را پرداخت کنید و آزاد شوید. ICEشما می توانید از  •

 تعیین نکند یا وثیقه بسیار باالیی تعیین کند، می توانید از یک قاضی مهاجرت نیز درخواست رسیدگی به وثیقه بدهید. درخواست

 دریافت خواهید کرد. شما باید ادعای خود را ثابت کنید. را  وثیقه شما حتما  یست کهوثیقه در مقابل قاضی به این معنی ن رسیدگی به

را کاهش دهد، اما توجه داشته باشید که قاضی   ICEهمچنین ممکن است از قاضی مهاجرت بخواهید که وثیقه تعیین شده توسط  •

 ، یا حکم به بازداشت شما بدون وثیقه بدهد. می تواند وثیقه را کاهش دهد، همان مقدار را نگه دارد، وثیقه را باال ببرد

 آیا من به یک وکیل نیاز دارم؟

. اگر وکیل می خواهید، باید خودتان پیدا گیردشما حق داشتن وکیل دارید، اما نیازی به داشتن وکیل ندارید. دادگاه برای شما وکیل نمی

ما کنید. قاضی می تواند لیستی از وکالی رایگان به شما بدهد، اما شما باید خودتان با آنها تماس بگیرید تا ببینید آیا آنها به پرونده ش

باید  زنداناز با آن سازمان ها  یلفنت تماسبرقراری رسیدگی می کنند یا خیر. آنها ممکن است نتوانند به پرونده شما رسیدگی کنند. 

 رسیدگی می کنند که در لیست دادگاه نیستند.وثیقه تعدادی وکیل خصوصی نیز وجود دارند که به پرونده های همچنین باشد.  رایگان

یری  و اخراج موفق تر هستند. صحبت با یک وکیل قبل از تصمیم گوثیقه  افراد معموالً در صورت داشتن وکیل در پرونده های  •

 د.یستییا استخدام وکیل نو به صحبت  ملزمیا نمایندگی خود مفید است. شما  و  وکیل در مورد استخدام

یا هنوز نتوانسته اید وکیل استخدام کنید، می توانید از قاضی زمان بیشتری بخواهید و اگر مطمئن نیستید که به وکیل نیاز دارید  •

ا با یک وکیل صحبت کنید. اگر زمان بیشتری بخواهید، قاضی ممکن است به  )ادامه(. قاضی به شما فرصت بیشتری می دهد ت

شما بگوید که وقتی آماده شدید، درخواست وثیقه جدیدی بدهید. پرونده مهاجرت شما تا زمانی که در بازداشت هستید و به دنبال 

 قضات به شما فرصت نا محدودی نمیدهند. -وکیل هستید به پیش خواهد رفت 

؟ من تصمیم می گیردوثیقه چگونه یک قاضی در مورد   

 تصمیم بگیرد ، در مورد سه چیز تصمیم می گیرد:درباره قبول کردن وثیقه قاضی قبل از اینکه 



مانند   وثیقه ای نباشید،که شما واجد شرایط  میشودکیفری باعث  محکومیت هایبرخی از  اینکه شما واجد شرایط وثیقه هستید. •

یا اگر حکم اخراج  و . اگر برای ورود به ایاالت متحده بازداشت شده اید، اگر قبالً اخراج شده اید،و جرایم تشدیدجرایم مواد مخدر 

 .نهایی داشته باشید، واجد شرایط دریافت وثیقه نیستید

  ها، دستگیری  گیرد. قاضی محکومیتقاضی بر اساس سابقه جنایی شما در این مورد تصمیم می  که خطری برای مردم نیستید. •

اید و هر مدرک دیگری که ارائه شده  پلیس، شواهدی مبنی بر اینکه شما بازپروری شده گزارشهایهای جنایی باز،  ها و پرونده

 بگیرید.وثیقه که شما یک خطر هستید، نمیتوانید  باشد. اگر قاضی معتقد می کنداست را بررسی 

قاضی مواردی از قبیل اینکه آیا شما با جامعه خود ارتباط دارید، واجد شرایط دریافت تسهیالت هستید  نیستید. فراریینکه شما یک ا •

که اگر از بازداشت آزاد شوید، در  میدهداطمینان  آنهاو برای سایر پرونده های دادگاه حاضر شده اید را در نظر می گیرد. این به 

 . دتمام جلسات آتی اخراج شرکت خواهید کر

 چگونه قاضی را متقاعد کنم که به من وثیقه بدهد؟

دارید. این بدان معناست که شما باید قاضی را متقاعد کنید که شما   "بات بی گناهیاث  تمسؤولی"قاضی به شما خواهد گفت که شما  •

نیستید. دولت احتماالً شواهدی ارائه خواهد کرد که نشان دهد چرا آنها معتقدند شما باید در بازداشت  احتمالی خطریک خطر یا 

 بمانید.

قاضی مدرک کتبی می خواهد. گفتن کافی نیست شواهد مفید ممکن است شامل کپی شناسنامه یا کارت سبز برای اعضای خانواده،   •

فیش حقوق، اجاره نامه امضا شده یا نامه ای باشد که محل زندگی شما را نشان می دهد، نامه های حمایتی اعضای خانواده،  

  عمللدستورابرای دریافت  )شما می توانید درخواست اینکه شما به نرم جامعه باز گشتید باتاثروحانیون، کارفرمایان یا دوستان، و 

 ( .بدهیدنحوه ارائه شواهد  چگونگی در مورد

 تمام اسنادی که برای پرونده خود به دادگاه می دهید باید به زبان انگلیسی یا دارای ترجمه تایید شده باشد. •

جمع آوری این مدارک در زمانی که شما در بازداشت هستید دشوار است. اعضای خانواده یا یک وکیل می توانند به شما کمک   •

یک وکیل  همچنین کنند. یک وکیل می تواند در تعیین اینکه کدام اطالعات و شواهد در مورد خاص شما بهترین است کمک کند. 

 کند.  می تواند به ترجمه اسناد وثیقه شما کمک

 ؟ ، چهتعیین کندوثیقه مقدار زیادی من   رایاگر قاضی ب

ایاالت متحده داشته  گرین کارتهر کسی که  -را بپردازید  وثیقهرا بپردازید. همچنین الزم نیست خودتان  وثیقهالزم نیست فوراً  •

 آزاد نخواهید شد. شما را بپردازد. اما، تا زمانی که وثیقه پرداخت نشود،  وثیقهباشد می تواند 

o  باید با یک وکیل مهاجرت تماس  شما ، کندرا در ازای دریافت وثیقه تهدید  نعزیزان تاتوجه داشته باشید، اگر کسی شما یا

این که کسی شما یا دیگران را مجبور به کار یا انجام اعمال جنسی برای   -این موضوع را گزارش دهید  وبگیرید 

 . غیرقانونی است ،بازپرداخت تعهد شما کند



شما را بپردازد. شخصی باید با مراجعه به  وثیقهصندوق آزادی مینه سوتا، یک صندوق غیرانتفاعی اجتماعی، ممکن است بتواند  •

 mnfreedomfund.orgسایت زیر این درخواست را برای شما بکند:  وب

 اگر قاضی به من وثیقه ندهد چه اتفاقی می افتد؟

مگر شما فقط یک جلسه باند دریافت می کنید. اگر از وثیقه محروم شوید، تا پایان پرونده اخراج خود در بازداشت خواهید ماند.  •

توسط قاضی،   وثیقه رداینکه تغییر قابل توجهی در شرایط شما ایجاد شود، مانند لغو اتهامات جنایی یا لغو محکومیت، پس از 

 خود آماده باشید.  وثیقهدادگاه جلسه  تنهاجلسه دیگری برای شما برگزار نخواهد شد. به همین دلیل است که باید برای 

( BIA) یمهاجرت بازنگری هیئتقاضی اعتراض کنید. این به این معنی است که از یک دادگاه باالتر،  رایمی توانید به  •

می تواند تصمیم قاضی را تغییر دهد یا از آن حمایت کند. اگر می خواهید درخواست   BIA. بخواهید تا پرونده را بررسی کند

تجدید نظر بدهید، قاضی فرم ها و دستورالعمل ها را در اختیار شما قرار می دهد. تا زمانی که درخواست تجدید نظر در حال  

 بررسی است، در بازداشت خواهید ماند.

 گرفت؟  را پس خواهموثیقه آیا من پول 

، از جمله خروج از کشور ICEاگر به تمام جلسات دادگاه خود بروید و از تمام دستورات تعیین شده توسط قاضی مهاجرت یا   •

پرونده شما، پول وثیقه به کسی که آن را پرداخت کرده است، برگردانده می   بسته شدندر صورت لزوم، پیروی کنید، پس از 

 را نگه دارد. قهیوثممکن است پول  ICEشود. اما اگر شما به دادگاه مراجعه نکنید یا از همه دستورات پیروی نکنید، 

 ی یاد آور

یک دادرسی وثیقه داشته باشید، باید آن را  میخواهیداخراج است. اگر  و یاجلسه رسیدگی به وثیقه جدا از جلسه اخراج  •

 درخواست کنید. این را می توان به صورت کتبی یا با پرسش از قاضی هنگام مراجعه به دادگاه انجام داد.

 با شواهد آماده باشید. شما فقط یک جلسه استماع وثیقه دریافت می کنید، بنابراین •

نیستند. قاضی مهاجرت  وثیقه دریافت نخواهد کرد. قانون مهاجرت می گوید برخی افراد مجاز به گرفتن  را وثیقه همه افراد •

 شما را رد کند. وثیقهدرخواست  همچنین ممکن است تصمیم بگیرد که شما نباید آزاد شوید و

 . خواهد داشتبا قید وثیقه، ادامه  آزاد ، پرونده اخراج شما چه در بازداشت و چهود یا نهموافقت شدرخواست وثیقه شما  همهم نیست که ب •

و   دادگاه متفاوت با قضات یک پرونده مهاجرت شما جدا از هر پرونده جنایی است که اکنون، در آینده یا در گذشته داشته اید. این •

وثیقه دریافت خواهید کرد. پولی  هم معنی نیست که از دادگاه مهاجرت. گرفتن وثیقه از دادگاه کیفری به این است  مختلف وکالی

 . یشودنمحساب مهاجرتی شما  وثیقه برای عنوانهیچ  که برای وثیقه جنایی شما پرداخت می شود به

 .شما مجبور نیستید وکیل داشته باشید، اما داشتن وکیل معموالً به شما کمک می کند تا در پرونده خود موفق تر باشید •

 ایجاد شده است. این یک جایگزین برای مشاوره حقوقی نیست.   مینه سوتا این سند توسط مدافعان حقوق بشر، مینیاپلیس،
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