สายด่ วนเพือ่ ผู้ลภี้ ัยและผู้อพยพ
ข้อมูลและสิ ทธิของแรงงานข้ามชาติ ที่ถูกคุมขังอยูใ่ นสถานกักกัน
สายด่ วนเพือ่ ผู้ลภี้ ัยและผู้อพยพ (HRM) เป็ นองค์ กรเพือ่ สิทธิมนุษยชน ที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐบาล ทางานเพื่อปกป้ องสิ ทธิของ
แรงงานข้ามชาติที่ตกเป็ นเหยือ่ ของการค้ามนุษย์และผูล้ ้ ีภยั กิจกรรมของ HRM รวมถึงการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสิ ทธิ คาแนะนาด้านกฎหมาย
และการยืน่ ฟ้ องร้อง การสร้างความตระหนัก ของประชาชนและส่งเสริ มนโยบายการอพยพ เรามุ่งเน้นในการช่วยเหลือผูท้ ี่ถูกกักตัว
กฎหมายเข้าเมืองอิสราเอล อนุญาตให้ควบคุมตัวบุคคลที่สงสัยว่าเข้าประเทศอย่างกฏหมาย หากด้วยเหตุผลบางอย่าง คุณถูกจับกุม
คุณมีสิทธิดงั ต่อไปนี้ :
สิทธิของท่ านในระหว่ างการถูกจับกุม :
• ตารวจและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ไม่มีสิทธิที่จะเข้ามาในบ้านของคุณยกเว้นว่ามีการออกใบอนุญาตหมายค้นให้พวกเขา ทาเช่นนั้น
ตารวจและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง จะต้องยืน่ หมายค้นให้คนในบ้าน ซึ่งต้องเขียนในภาษาที่คุณเข้าใจและต้องแสดงที่อยูท่ ี่ชดั เจน
• จะต้องไม่มีการใช้ความรุ นแรงในระหว่างการจับกุม ถ้าคุณต่อต้านการจับกุม
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอาจจะใช้กาลังในการจับกุมที่เหมาะสม
•คุณมีสิทธิที่จะโทรแจ้งการจับกุมของคุณให้ทราบ
การจัดการขั้นตอนการจับกุมและปล่ อยตัว :
• เจ้ าหน้ าทีค่ วบคุมชายแดน : ภายใน 24 ชัว่ โมงของการจับกุม คุณจะต้องถูกนาตัวส่งแก่เจ้าหน้าที่ควบคุมชายแดน
ในนามของกระทรวงมหาดไทย ที่จะดาเนินการตรวจสอบกรณี ของคุณ และเป็ นผูม้ ีอานาจในการออกคาสัง่ เนรเทศและกักตัว
นอกจากนี้เขายังมีอานาจที่จะปล่อยคุณจากการถูกคุมขัง
• หากคาสัง่ เนรเทศได้รับการออกกับคุณ คุณมีสิทธิที่จะได้รับสาเนาคาสัง่ ในภาษาของคุณ
• ภายในระยะเวลา 72 ชัว่ โมงหลังได้รับคาสัง่ เนรเทศ คุณมีสิทธิ์ขออุทธรณ์คาสัง่ ในช่วงเวลานี้คุณสามารถที่นาเสนอการเรี ยกร้องของคุณ
ไปยังเจ้ าหน้ าทีค่ วบคุมชายแดน
• บัลลังก์พิพากษาในสถานกักกัน : เร็ วที่สุดเท่าที่ เป็ นได้ หลังการจับกุมและไม่เกินสี่ วนั คุณจะต้องถูกนาตัวมายังบัลลังก์พิพากษา
เป็ นผูด้ ูแลการตัดสิ นที่จะกักตัวคุณและมีอานาจปล่อยคุณจากการถูกคุมขัง
• ตามข้อบังคับ ให้ผถู ้ ูกคุมขังที่มีการควบคุมตัวนานกว่า 30 วัน ถูกนาตัวมาบัลลังก์พิพากษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก 30 วัน
• คุณได้รับอนุญาตให้ยนื่ ขอบัลลังก์พิพากษา ให้มีการพิจารณาคดีของคุณอีกครั้ง
• หากคุณได้ขอลี้ภยั ก่อนที่จะมี การจับกุม และมีเอกสารแสดง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่จบั กุม เจ้าหน้าที่ควบคุมชายแดน และ บัลลังก์พิพากษา
เกี่ยวกับเรื่ องนี้
• หากคุณ ต้องการที่จะขอลี้ภยั และคุณไม่ได้ทาก่อนที่จะมีการจับกุม ให้แสดงความกลัวของคุณที่จะกลับไปบ้านเกิดของคุณได้ตลอดเวลา
และเข้ามาติดต่อกับทางการ ( ตารวจ / เจ้าหน้าที่ควบคุมชายแดน/ บัลลังก์พิพากษา / เจ้าหน้าที่เรื อนจาคุก เป็ นต้น )
• ผูล้ ้ ีภยั จะไม่ถูก เนรเทศออกจากอิสราเอล ในขณะที่ กรณี ของพวกเขาจะถูกตรวจสอบ

เมือ่ อยู่ในสถานกักกัน คุณมีสิทธิ ดังต่ อไปนี้ :
• สามารถใช้โทรศัพท์ได้
• สามารถพบกับตัวแทนของUNHCR ทนายความ และอาสาสมัครของสายด่วนเพื่อผูล้ ้ ีภยั และผูอ้ พยพ
• ได้รับอาหารสามมื้อต่อวัน ผลิตภัณฑ์สุขอนามัย เช่นสบู่ แชมพู และ ยาสี ฟัน เสื้ อผ้าที่เหมาะสมสาหรับฤดู(ถ้า คุณไม่ได้มีของคุณเอง)
และผ้าห่ม
•ได้รับการดูแลทางการแพทย์ ที่จาเป็ น
• แยกต่างหากจากนักโทษอาญา อิสราเอล
• ได้รับอนุญาตออกนอกที่คุมขัง เป็ นเวลาอย่างน้อย หนึ่งชัว่ โมง วันละครั้ง
• ได้รับข้าวของเครื่ องใช้ส่วนตัวและ เอกสารทั้งหมดของคุณคืน เมื่อเป็ นอิสระ
เงือ่ นไขการปล่ อยตัว :
ทั้ง เจ้าหน้าที่ควบคุมชายแดนและบัลลังก์พิพากษา มีอานาจที่จะปล่อย คุณ ถ้าพวกเขามีความมัน่ ใจว่าคุณมีหนึ่งในเงื่อนไข
ต่อไปนี้สาหรับการปล่อย :
• คุณมีใบอนุญาตอาศัยอยูใ่ นอิสราเอล และคุณถูกจับกุมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
• คุณเป็ นผูล้ ้ ีภยั ที่รอคาตอบจากกระทรวงมหาดไทย
• คุณอยูใ่ นอิสราเอลอย่างผิดกฎหมาย โดยไม่ได้ต้ งั ใจ หรื อไม่ได้เกิดจากความผิดของคุณเอง และจะออกจากอิสราเอลตามวันที่ กาหนด
• คุณจะออกจากอิสราเอลด้วยตนเอง ตามวันที่กาหนดและมิเช่นนั้น สามารถติดต่อได้
• การถูกกักกันอาจเกิดความเสี ยหายต่อสุขภาพของคุณ
• การปล่อย ตัวของคุณอยูบ่ นพื้นฐานพิเศษ เพื่อมนุษยธรรม
• การควบคุมตัว คุณ ทาให้เด็กภายใต้ความรับผิดชอบของคุณถูกทิ้งไว้โดยไม่มีการกากับดูแล
• คุณได้ถูกควบคุมตัว มานานกว่า 60 วันติดต่อกัน
เงื่อนไขทั้งหมดเหล่านี้จะมีให้ หากคุณให้ความร่ วมมือกับ
หน่วยงานและคุณไม่ก่อให้เกิดปั ญหาความปลอดภัยหรื อความเสี่ ยงต่อปั ญหาสุขภาพของสาธารณะชน
หากคุณ เชื่อว่ าสิทธิใด ๆ เหล่ านีไ้ ด้ รับการละเมิด โปรดติดต่ อเรา อาสาสมัครของเรา เข้าไปเยีย่ ม เรื อนจาหลายครั้งต่อสัปดาห์
กรุ ณาโทรหาเราและ ฝากชื่อ แผนก และ หมายเลขนักโทษของคุณ อาสาสมัครของสายด่วนเพื่อผูล้ ้ ีภยั และผูอ้ พยพ จะไปเยีย่ ม คุณโดย
เร็ วที่สุดเท่าที่ เป็ นไปได้
รายละเอียดการติดต่ อ
ทีอ่ ยู่: 75 Nahalat Binyamin ชั้น 2 เทลอาวีฟ
โทรศัพท์ : 03-560-2530 | Fax .. 03-5605175 |

เวลารับสาย : วันอาทิตย์ 9:00-12:00 ; 13:00-17:00
วันอังคาร พฤหัสบดี : 9:00-13:00 ,
วันจันทร์ พุธ: 14:00-18:00

เราต้ องการทีจ่ ะช่ วยให้ คุณ ตระหนักถึงสิทธิของคุณ บริการของเราไม่ เสียค่ าใช้ จ่าย

