
Arabic

تفعل  )    ماذا الهجرة( أوقفكموظفو إذا ين

البريطانية      الهجرة وكالة موظفو استوقفك الطريق    ) UKBA( إذا في الشرطة أو
القانوني      وضعك عن سألوك الهجرة(   و أو اللجوء ):بخصوص

أسئلة      -  أية على الإجابة على ًا مجبر .لست
وعنوانك     -  اسمك إخبارهم على ًا مجبر .لست
إليهم      -  بالتحدث ترغب ل إنك لهم .قل
نفسك     -  من ًا وواثق ًا مؤدب ًا، هادئ .ابق
عنهم    -  وتبتعد تمشي أن .تستطيع

تفعل  )    ماذا الهجرة( أوقفكموظفو إذا ين

البريطانية      الهجرة وكالة موظفو استوقفك الطريق    ) UKBA( إذا في الشرطة أو
القانوني      وضعك عن سألوك الهجرة(   و أو اللجوء ):بخصوص

أسئلة      -  أية على الإجابة على ًا مجبر .لست
وعنوانك     -  اسمك إخبارهم على ًا مجبر .لست
إليهم      -  بالتحدث ترغب ل إنك لهم .قل
نفسك     -  من ًا وواثق ًا مؤدب ًا، هادئ .ابق
عنهم    -  وتبتعد تمشي أن .تستطيع

تفعل  )    ماذا الهجرة( موظفو أوقفك إذا ين

البريطانية      الهجرة وكالة موظفو استوقفك الطريق    ) UKBA( إذا في الشرطة أو
القانوني      وضعك عن سألوك الهجرة(   و أو اللجوء ):بخصوص

أسئلة      -  أية على الإجابة على ًا مجبر .لست
وعنوانك     -  اسمك إخبارهم على ًا مجبر .لست
إليهم      -  بالتحدث ترغب ل إنك لهم .قل
نفسك     -  من ًا وواثق ًا مؤدب ًا، هادئ .ابق
عنهم    -  وتبتعد تمشي أن .تستطيع

تفعل  )    ماذا الهجرة( أوقفكموظفو إذا ين

البريطانية      الهجرة وكالة موظفو استوقفك الطريق    ) UKBA( إذا في الشرطة أو
القانوني      وضعك عن سألوك الهجرة(   و أو اللجوء ):بخصوص

أسئلة      -  أية على الإجابة على ًا مجبر .لست
وعنوانك     -  اسمك إخبارهم على ًا مجبر .لست
إليهم      -  بالتحدث ترغب ل إنك لهم .قل
نفسك     -  من ًا وواثق ًا مؤدب ًا، هادئ .ابق
عنهم    -  وتبتعد تمشي أن .تستطيع

تفعل  )    ماذا الهجرة( أوقفكموظفو إذا ين

البريطانية      الهجرة وكالة موظفو استوقفك الطريق    ) UKBA( إذا في الشرطة أو
القانوني      وضعك عن سألوك الهجرة(   و أو اللجوء ):بخصوص

أسئلة      -  أية على الإجابة على ًا مجبر .لست
وعنوانك     -  اسمك إخبارهم على ًا مجبر .لست
إليهم      -  بالتحدث ترغب ل إنك لهم .قل
نفسك     -  من ًا وواثق ًا مؤدب ًا، هادئ .ابق
عنهم    -  وتبتعد تمشي أن .تستطيع

تفعل  )    ماذا الهجرة( موظفو أوقفك إذا ين

البريطانية      الهجرة وكالة موظفو استوقفك الطريق    ) UKBA( إذا في الشرطة أو
القانوني      وضعك عن سألوك الهجرة(   و أو اللجوء ):بخصوص

أسئلة      -  أية على الإجابة على ًا مجبر .لست
وعنوانك     -  اسمك إخبارهم على ًا مجبر .لست
إليهم      -  بالتحدث ترغب ل إنك لهم .قل
نفسك     -  من ًا وواثق ًا مؤدب ًا، هادئ .ابق
عنهم    -  وتبتعد تمشي أن .تستطيع

تفعل  )    ماذا الهجرة( أوقفكموظفو إذا ين

البريطانية      الهجرة وكالة موظفو استوقفك الطريق    ) UKBA( إذا في الشرطة أو
القانوني      وضعك عن سألوك الهجرة(   و أو اللجوء ):بخصوص

أسئلة      -  أية على الإجابة على ًا مجبر .لست
وعنوانك     -  اسمك إخبارهم على ًا مجبر .لست
إليهم      -  بالتحدث ترغب ل إنك لهم .قل
نفسك     -  من ًا وواثق ًا مؤدب ًا، هادئ .ابق
عنهم    -  وتبتعد تمشي أن .تستطيع

تفعل  )    ماذا الهجرة( موظفو أوقفك إذا ين

البريطانية      الهجرة وكالة موظفو استوقفك الطريق    ) UKBA( إذا في الشرطة أو
القانوني      وضعك عن سألوك الهجرة(   و أو اللجوء ):بخصوص

أسئلة      -  أية على الإجابة على ًا مجبر .لست
وعنوانك     -  اسمك إخبارهم على ًا مجبر .لست
إليهم      -  بالتحدث ترغب ل إنك لهم .قل
نفسك     -  من ًا وواثق ًا مؤدب ًا، هادئ .ابق
عنهم    -  وتبتعد تمشي أن .تستطيع

تفعل  )    ماذا الهجرة( أوقفكموظفو إذا ين

البريطانية      الهجرة وكالة موظفو استوقفك الطريق    ) UKBA( إذا في الشرطة أو
القانوني      وضعك عن سألوك الهجرة(   و أو اللجوء ):بخصوص

أسئلة      -  أية على الإجابة على ًا مجبر .لست
وعنوانك     -  اسمك إخبارهم على ًا مجبر .لست
إليهم      -  بالتحدث ترغب ل إنك لهم .قل
نفسك     -  من ًا وواثق ًا مؤدب ًا، هادئ .ابق
عنهم    -  وتبتعد تمشي أن .تستطيع

تفعل  )    ماذا الهجرة( أوقفكموظفو إذا ين

البريطانية      الهجرة وكالة موظفو استوقفك الطريق    ) UKBA( إذا في الشرطة أو
القانوني      وضعك عن سألوك الهجرة(   و أو اللجوء ):بخصوص

أسئلة      -  أية على الإجابة على ًا مجبر .لست
وعنوانك     -  اسمك إخبارهم على ًا مجبر .لست
إليهم      -  بالتحدث ترغب ل إنك لهم .قل
نفسك     -  من ًا وواثق ًا مؤدب ًا، هادئ .ابق
عنهم    -  وتبتعد تمشي أن .تستطيع



Arabic

عرقك           أو مظهرك بسبب الشارع في يستوقفوك أن حقهم من . ليس
    . على          أوقفوك إذا وجيه سبب لديهم كان إذا فقط يوقفوك أن لهم يحق

لهم         قل تتحدثها، التي اللغة أو فقط مظهرك :أساس

عنصرية " ". "  هذه سأتقدمبشكوىضدكم". "   غيرقانوني ".هذا

بمنظمة       اتصل اعتقالك، ّم ت حال سبيلمحتجزيالهجرة"   في " إخلء
)Bail for Immigration Detainees ( عنا 02072473590: المستقلة

زيارة     الرجاء المعلومات، من  www.network23.org/antiraids: للمزيد
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