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 Information about Parole 
 اطالعات درباره آزادی مشروط

 شود؟ می شامل را کسی چه و چيست، مشروط آزادی

  از بازداشتگاه اداره مهاجرت است موقتآزادی مشروط آزادی.  

  بايد بعد  .که از لحاظ قانونی در آمريکا پذيرفته شده ايد نيستاگر آزادی مشروط به شما تعلق بگيرد، به اين معنی
  .از آزادی به دادگاه برويد تا قاضی بتواند پرونده شما را بررسی کند و درباره آن تصميم بگيرد

   بدهم؟ مشروط آزادی درخواست توانم می آيا

  :کند صدق شما درباره شرايط اين صورتيکه در بله،
  و فرد خارجی تازه وارديک  
  دليل موثقی برای ترس از آزار و شکنجه داريدمشخص شود که. 

 

 :مشروط آزادی تقاضای جهت
  هر چه سريعتر مدارک الزم را جمع آوری کنيد و به مامورICE )ارائه دهيد )مهاجرت و گمرک.  

 

 کيست؟ "وارد تازه خارجی فرد"
  هنگام ورود به آمريکا مانع ورود شما بشوند، شما يک فرد خارجی تازه وارد هستيداگر. 
 اگر در جايی در داخل آمريکا بازداشت شده ايد، خارجی تازه وارد محسوب نمی شويد.  
 در احضاريه شما مشخص شده است که شما يک خارجی تازه وارد هستيد.  

 
 چيست؟ "شکنجه و آزار از ترس برای موثق دليل" داشتن معنی
  در يک مصاحبه پناهندگی، مامور پناهندگی تعيين می کند که آيا شما دليل موثق برای ترس از آزار و شکنجه داريد

  .يا خير
 در طی اين مصاحبه، مامور درباره ترس شما از بازگشت به وطن خود سوال می کند.  
  داريد زيرا ممکن است بخاطر نژاد، مذهب، مليت، اگر مامور باور کند که شما از بازگشت به وطن خود واهمه

عضويت در يک گروه اجتماعی به خصوص، يا عقايد سياسی، در کشور خود مورد شکنجه قرار بگيريد يا کشته 
  .شويد، مامور پناهندگی به شما تائيديه مثبت ارائه می دهد

 

 :اگر شويد مشروط آزادی مشمول است ممکن همچنين
  داشته باشيد وضعيت پزشکی وخيم.  
 باشيد باردار. 
  قرار بگيريد نوجواناندر دسته خاصی از. 
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  باشيد شاهددر يک روند قضايی، اداری، يا حقوقی.  
 

 دارم؟ نياز چيز چه به مشروط آزادی دريافت جهت خود اثبات برای
  :را اثبات کنيد هر سه عاملشما بايد  .عامل وجود دارند، که جزئيات آن در ذيل آمده است سه 

 )اينکه شما همان فردی هستيد که می گوييد(هويت شما  .1
 اينکه شما پس از آزادی فرار نخواهيد کرد، و .2
 اينکه برای جامعه خطرناک نخواهيد بود .3

 

 هويت اثبات .1
 گذرنامهيا  شناسنامه بهترين راه ارائه مدارک شناسايی صادره توسط دولت است از قبيل.  
  همچنين بايد از اعضای خانواده و دوستان  .توسط دولت نداريد، بايد دليل آن را توضيح بدهيداگر مدرک صادره

خورده به دولت ارائه سوگند های استشهادنامهخود که شما را می شناسند و می توانند هويت شما را اثبات کنند، 
  .دهيد

o فرد از شما، مدت زمانی که شما  اين استشهادنامه ها بايد شامل اطالعاتی باشد از قبيل چگونگی شناخت
هرچقدر اطالعات  .را می شناسد، و هر چند وقت يکبار شما او را می بينيد يا با او صحبت می کنيد

 .بيشتری ارائه دهيد، بهتر خواهد بود
o  يک نسخه از مدرک شناسايی معتبر و  نشانی خود را قيد کردهافرادی که استشهادنامه می نويسند بايد

  .ادره توسط دولت را به آن ضميمه کنندعکس دار و ص
  اگر نتوانستيد مدارک شناسايی يا استشهادنامه های خانواده و دوستان را تهيه کنيد، هنوز فرصت داريد که هويت

  .خود را اثبات کنيد اما احتمال برخورداری شما از آزادی مشروط کمتر خواهد شد
 

 (FLIGHT RISK) کرد نخواهيد فرار آزادی از پس اينکه اثبات .2
 بايد ثابت کنيد که احتمال اينکه برای دادرسی در دادگاه حاضر شويد بسيار زياد است.  
  مدارکی که نشان دهند شما در آمريکا صاحب ملک هستيد، وابستگی های خانوادگی يا سابقه استخدام در آمريکا

  .داريد، به شما کمک خواهند کرد
 ،بايد ثابت کنيد که در دادرسی حضور داشتيد اگر در گذشته دادگاهی شده ايد. 
  اين مامور چگونگی ورود شما به آمريکا، مدت زمان و ثبات اقامت قبلی شما در آمريکا، مهاجرت قبلی و سابقه

  .جنايی شما، توانايی شما در ارائه وثيقه، و آزادی احتمالی شما را بررسی می کند
  جاييکه در آنجا زندگی خواهيد کرد را بايد به مامور دولت ارائه دهيد نشانیهمچنين.  

 

 "نباشيد خطرناک جامعه برای شما" اينکه اثبات .3
 می توانيد ثابت کنيد که سابقه جنايی نداريد.  
 ن بايد ثابت کنيد که بر خالف امنيت ملی آمريکا رفتار نکرده ايديهمچن. 
  تهديد امنيت عمومی می تواند شامل موارد ذيل باشد .را تهديد نمی کنيدبايد نشان دهيد که امنيت عمومی: 

o روانی  حادبيمار 
o سابقه مشکالت انضباطی يا گزارش حادثه 
o  هر گونه سابقه جنايی يا بازداشت که نشان دهد شما به خود يا ديگران آسيب رسانده ايد يا احتمال آسيب

  .رساندن وجود داشته است


