اﻟﺗزام أرﻟﯾﻧﻐﺗون ﺑﺗﻌزﯾز اﻟﺛﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﮭﺎﺟرﯾن ﻟدﯾﻧﺎ
أوﻻً :اﻟﻐرض
ﺗدرك ﻣﻘﺎطﻌﺔ أرﻟﯾﻧﻐﺗون أن اﻟﺗﻧوع اﻹﺛﻧﻲ واﻟﻌرﻗﻲ واﻟﻠﻐوي ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ ھو ﻣﺻدر رﺋﯾﺳﻲ ﻟﻘوﺗﻧﺎ .ﺗﺗﻣﺛل رؤﯾﺗﻧﺎ ﻓﻲ أن ﻧﻛون
ﻣﺟﺗﻣﻌًﺎ ﻣرﺣﺑًﺎ وﺷﺎﻣﻼً ،ﯾﻛون ﻓﯾﮫ ﻛل ﺷﺧص ﻣﮭ ًﻣﺎ وﯾﺣﻘﻖ ﻧﺟﺎ ًﺣﺎ .ﺗﻠﺗزم اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺳﻛﺎن ،ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﮭﺟرة أو اﻟﻣواطﻧﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺗﻠﺗزم ﺑﺎﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن ﻛل ﺷﺧص ﻓﻲ أرﻟﯾﻧﻐﺗون ﯾﺣظﻰ ﺑﻔرﺻﺔ ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎدﻧﺎ.
ﻧﺣن ﻧؤﻣن أﻧﮫ ﻣن اﻟﻣﮭم إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎطﻌﺔ ،وﺗﺣﺳﯾن ﺻﺣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺳﻼﻣﺗﮫ ورﻓﺎھﯾﺗﮫ وأﻣﻧﮫ ،وأﯾﺿًﺎ
ﺑﻧﺎء اﻟﺛﻘﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﮭﺎﺟرﯾن ﯾﻣﻛﻧﮭم أن ﯾﺷﻌروا ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ أﻧﮭم ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣزاﯾﺎ
واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﮭﺎ اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ ،ﻣن دون ﺧوف ﻣن أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺷﺎرﻛوﻧﮭﺎ ﺳﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺳؤوﻟﻲ اﻟﮭﺟرة
اﻟﻔدراﻟﯾﺔ .ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻼﺋم اﺳﺗﺧدام ﻣوارد ﻣﻘﺎطﻌﺔ أرﻟﯾﻧﻐﺗون ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إﻧﻔﺎذ ﻗﺎﻧون اﻟﮭﺟرة اﻟﻔدراﻟﻲ ،اﻟذي ﺗﻘﻊ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ إﻧﻔﺎذه
ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔدراﻟﯾﺔ وﺣدھﺎ .ﺳﺗﻣﺗﺛل اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻔدراﻟﯾﺔ أو ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗُﻠزم ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ وﻛﺎﻟﺔ إﻧﻔﺎذ
ﻗواﻧﯾن اﻟﮭﺟرة واﻟﺟﻣﺎرك ) (ICEوﻣﺳؤوﻟﻲ اﻟﮭﺟرة اﻟﻔدراﻟﯾﺔ اﻵﺧرﯾن ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻷواﻣر واﻻﺳﺗدﻋﺎءات اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ
ﺗُﻠزم اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون أو اﺗﺧﺎذ إﺟراء ،ﻟﻛﻧﮭﺎ ﺳﺗﻘﯾد ﺑﺧﻼف ذﻟك ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻌرﯾف اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ
ﻟﺗﻌزﯾز ﺟﮭود إﻧﻔﺎذ ﻗﺎﻧون اﻟﮭﺟرة ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﺎ ھو ﻣذﻛور ﻓﻲ اﻟﻘﺳم رﻗم  523.04ﻣن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدﻟﯾل اﻟﺗوﺟﯾﮭﻲ ﻟﻘﺳم اﻟﺷرطﺔ ﻓﻲ
ﻣﻘﺎطﻌﺔ أرﻟﯾﻧﻐﺗون )اﻟﻣوﺻوف ﻓﻲ اﻟﻘﺳم ﺛﺎﻧﯾًﺎ-ب(
ﺛﺎﻧﯾًﺎ :ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺳرﯾﺔ وﺗﻌزﯾز ﺛﻘﺔ اﻟﺟﻣﮭور
أ .ﺣظر طﻠب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أو اﻟوﺻول إﻟﯾﮭﺎ أو اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﮭﺎ
 .1وﺿﻊ اﻟﻣواطﻧﺔ أو اﻟﮭﺟرة .ﻻ ﯾﺟوز ﻷي ﻣوظف طﻠب ﺳﺟﻼت اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ أو ﺗدوﯾﻧﮭﺎ أو اﻟوﺻول إﻟﯾﮭﺎ أو اﻹﻓﺻﺎح إﻟﻰ أي
ﺷﺧص أو ﺟﮭﺔ ﻋن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣواطﻧﺔ أو اﻟﮭﺟرة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄي ﺷﺧص ،ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن اﻹﺟراء
)أ( ﻣطﻠوﺑًﺎ ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون أو ﻻﺋﺣﺔ أو أﻣر ﻗﺿﺎﺋﻲ أو أﻣر ﻣﺣﻛﻣﺔ أو اﺳﺗدﻋﺎء ﻣطﺑﻖ ﻓدراﻟﯾًﺎ أو ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ ،أو اﻣﺗﺛﺎﻻً
ﻟﻠﻣﺎدة ) 1373أ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة رﻗم  ،8اﻟذي ﯾﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "ﻣن دون اﻹﺧﻼل ﺑﺄي ﻣن اﻷﺣﻛﺎم اﻷﺧرى ﻟﻠﻘﺎﻧون
اﻟﻔدراﻟﻲ أو اﻟﻣﺣﻠﻲ أو ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ ،ﻻ ﯾﺟوز ﻷي ﻣﺳؤول أو ﺟﮭﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻓدراﻟﯾﺔ أو ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ أو ﻣﺣﻠﯾﺔ ﺣظر أو ﺗﻘﯾﯾد ﺑﺄي
ﺷﻛل ﻣن اﻷﺷﻛﺎل أي ﻣﺳؤول أو ﺟﮭﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣن إرﺳﺎل ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﻟﻰ داﺋرة ﺧدﻣﺎت اﻟﮭﺟرة واﻟﺟﻧﺳﯾﺔ أو اﺳﺗﻼم ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻣﻧﮭﺎ ،اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣواطﻧﺔ أو اﻟﮭﺟرة ﻷي ﺷﺧص ،ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ أو ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ"
أو )ب( ﻣﺳﻣو ًﺣﺎ ﺑﮫ ﻣن اﻟﺷﺧص أو اﻟوﺻﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص.
 .2ﻻ ﯾﺟوز ﺗﻔﺳﯾر أي ﺟزء ﻣن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺛﻘﺔ ھذه ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔدراﻟﻲ.
ب .إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧون
ﺗﻠﺗزم ﻣﻘﺎطﻌﺔ أرﻟﯾﻧﻐﺗون ﺑﺄن إﻧﻔﺎذ ﻗﺎﻧون اﻟﮭﺟرة اﻟﻔدراﻟﻲ ھو ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔدراﻟﯾﺔ وﺣدھﺎ ،وأن اﺳﺗﺧدام ﻣوارد ﻣﻘﺎطﻌﺔ
اﻟﻣﺛل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺟﮭﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻹﻧﻔﺎذ ﻗﺎﻧون اﻟﮭﺟرة،
أرﻟﯾﻧﻐﺗون ﻓﻲ ھذا اﻹﻧﻔﺎذ ھو أﻣر ﻏﯾر ﻣﻼﺋم ،وﯾﻧطﺑﻖ ِ
ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﺎ ھو ﻣذﻛور ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  523.04ﻣن اﻟدﻟﯾل اﻟﺗوﺟﯾﮭﻲ ﻟﻘﺳم اﻟﺷرطﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎطﻌﺔ أرﻟﯾﻧﻐﺗون.
• ﻻ ﯾﺗوﻗف ﺣﻖ اﻟﺷﺧص ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﺑﻼغ ﻟﻠﺷرطﺔ أو اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أﻧﺷطﺔ اﻟﺷرطﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ أو اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺧدﻣﺎت
اﻟﺷرطﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ أﺧرى ،ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣواطﻧﺔ أو اﻟﮭﺟرة ،وﻟن ﯾﺗم طﻠب ﺣﺎﻟﺔ اﻟﮭﺟرة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮫ أو ﺗﺳﺟﯾﻠﮭﺎ أو اﻟوﺻول
ﻋﺎ ﻟﻠﻣﺎدة ﺛﺎﻧﯾًﺎ-أ 1-أﻋﻼه.
إﻟﯾﮭﺎ ،ﺧﺿو ً
• ﻻ ﺗراﻗب ﻣﻘﺎطﻌﺔ أرﻟﯾﻧﻐﺗون أي ﺷﺧص أو ﺗﺣﺗﺟزه أو ﺗُﺟري ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻌﮫ أو ﺗﺣﻘﻖ ﻣﻌﮫ ،ﻟﻐرض ﺗﺣدﯾد ﺣﺎﻟﺔ اﻟﮭﺟرة
ﻓﻘط.
• ﻣﻘﺎطﻌﺔ أرﻟﯾﻧﻐﺗون ﻟﯾﺳت اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻧﻔذة ﻟﻘﺎﻧون اﻟﮭﺟرة اﻟﻔدراﻟﻲ؛ و
• ﺗﻘﺗﺻر ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻗﺳم ﺷرطﺔ ﻣﻘﺎطﻌﺔ أرﻟﯾﻧﻐﺗون ﻓﻲ إﺟراءات إﻧﻔﺎذ ﻗواﻧﯾن اﻟﮭﺟرة واﻟﺟﻣﺎرك ،ﻋﻠﻰ وﺟود أﻣر ﺟﻧﺎﺋﻲ
ﻟﻠﻘﺑض ﻋﻠﻰ ﺷﺧص أو أﺷﺧﺎص ﻣﺣددﯾن ،أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﯾﻔﺎء واﺗﺑﺎع اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة
 523.04ﻣن اﻟدﻟﯾل اﻟﺗوﺟﯾﮭﻲ ﻟﻠﺷرطﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎطﻌﺔ أرﻟﯾﻧﻐﺗون.
ج .ﺣظر اﺳﺗﺧدام ﻣوارد اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ إﻧﻔﺎذ ﻗﺎﻧون اﻟﮭﺟرة اﻟﻣدﻧﻲ
ﻟن ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﻣوظﻔون ﻣوارد اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر اﻟﻣﻧﺷﺂت واﻟﻣﻌدات واﻟﮭواﺗف اﻟﺧﻠوﯾﺔ واﻟﻠوازم
اﻟﻣﻛﺗﺑﯾﺔ وأﺟﮭزة اﻟرادﯾو ورﺳﺎﺋل اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ وﻗواﻋد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ووﻗت اﻟﻣوظﻔﯾن أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣل( ﻹﺗﺎﺣﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ أي
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ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻌرﯾف اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺳؤوﻟﻲ إﻧﻔﺎذ ﻗواﻧﯾن اﻟﮭﺟرة ،ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن إﺟراءات اﻟﻣوظﻔﯾن ﻣﺧوﻟﺔ ﺻراﺣﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة
 523.04ﻣن اﻟدﻟﯾل اﻟﺗوﺟﯾﮭﻲ ﻟﻠﺷرطﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎطﻌﺔ أرﻟﯾﻧﻐﺗون.
د .ﯾﺣظر اﻹدﻻء ﺑﺗﮭدﯾدات أو ﺗﻛﯾﯾف اﻹﺟراءات اﺳﺗﻧﺎدًا إﻟﻰ وﺿﻊ اﻟﻣواطﻧﺔ أو اﻟﮭﺟرة
ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﻣوظﻔﯾن ﺗﮭدﯾد أي ﺷﺧص أو إﻛراھﮫ أو ﺗرھﯾﺑﮫ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣواطﻧﺔ أو اﻟﮭﺟرة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮫ ﺳواء اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ،أو
اﻟﻣﺗﺻورة ﻟﻔرد ﻣن أﻓراد أﺳرة اﻟﺷﺧص .ﻻ ﯾﺟوز أن ﯾرﺑط اﻟﻣوظﻔون
اﻟﻣﺗﺻورة ،أو ﺣﺎﻟﺔ اﻟﮭﺟرة أو اﻟﻣواطﻧﺔ ﺳواء اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ أو
ﱠ
ﱠ
اﻟﻣﺗﺻورة ،ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗﻌﯾن ذﻟك ﺑﻣوﺟب
أو
اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ
ﺳواء
اﻟﮭﺟرة
أو
اﻟﻣواطﻧﺔ
ﺑﺣﺎﻟﺔ
ﺧدﻣﺎﺗﮭﺎ
أو
ﻓرﺻﮭﺎ
أو
اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ،
ﻣزاﯾﺎ
ﺗﻘدﯾم
ﱠ
ﻗﺎﻧون أو ﻻﺋﺣﺔ أو أﻣر ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻓدراﻟﻲ أو ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ.
ه .ﺗﺳﮭﯾل إﻧﻔﺎذ ﻗﺎﻧون اﻟﮭﺟرة اﻟﻣدﻧﻲ
ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﻣوظﻔﯾن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت إﻧﻔﺎذ ﻗﺎﻧون اﻟﮭﺟرة اﻟﻣدﻧﻲ أو ﺗﯾﺳﯾرھﺎ ،ﻣﺎ ﻟم ﯾُطﻠب ﻏﯾر ذﻟك ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون ُﻣطﺑﻖ
ﻲ اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ.
ﻓدراﻟﻲ أو ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ ،أو أﻣر ﻗﺿﺎﺋﻲ ﺟﻧﺎﺋﻲ ،أو أﻣر ﻣﺣﻛﻣﺔ ،أو اﺳﺗدﻋﺎء ﯾُﻌﺗﺑر واﺟب اﻟﺗطﺑﯾﻖ ﻣن ﻣﺣﺎﻣ ّ
و .ﯾﺣظر اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺟﻼت اﻟﻔدراﻟﯾﺔ
ﻻ ﯾﺟوز اﺳﺗﺧدام ﻣوارد اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾﻖ أو إﻧﻔﺎذ أي ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻓدراﻟﻲ ﯾﺗطﻠب ﺗﺳﺟﯾل اﻷﻓراد ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣواطﻧﺔ،
أو اﻟﮭﺟرة ،أو اﻟﻌرق ،أو اﻷﺻل اﻟﻘوﻣﻲ أو اﻹﺛﻧﻲ ،أو إﺟﺎدة اﻟﻠﻐﺔ ،أو اﻟﻧوع ،أو اﻟﮭوﯾﺔ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ،أو اﻟﺗوﺟﮫ اﻟﺟﻧﺳﻲ ،أو اﻟدﯾن،
أو اﻹﻋﺎﻗﺔ ،أو اﻟﻌﻣر .ﯾﺟوز أن ﺗﺟﻣﻊ اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗﺧزﻧﮭﺎ ﻟﻐرض ﺗﻘدﯾم إﻗرارات إﻟﻰ اﻟوﻛﺎﻻت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ اﻟﻔدراﻟﯾﺔ/ﻓﻲ
اﻟوﻻﯾﺔ ،ﻟﻛﻲ ﺗﺗﺄھل ﻟﻠﻣﻧﺢ أو ﺗﻘر ﺑﺎﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﺷروط اﻟﻣﻧﺣﺔ أو اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت أو ﻛﻠﯾﮭﻣﺎ ،ﻟﻛن ﻻ ﯾﺟوز أن ﺗﺣدد ﻣﺛل ﺗﻠك اﻹﻗرارات
أﺷﺧﺎص ﺑﻌﯾﻧﮭم أو ﺗﻛﺷف ﻋن ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ.
راﺑﻌًﺎ :اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺳﺗﻘدم ﻣﻘﺎطﻌﺔ أرﻟﯾﻧﻐﺗون ﻓرﺻﺔ وﺻول ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣراﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﺳﻛﺎن.
• ﻻ وﻟن ﺗطﻠب ﻣﻘﺎطﻌﺔ أرﻟﯾﻧﻐﺗون ﻣن أي ﺳﺎﻛن ﺗﻘدﯾم إﺛﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟوﺟود اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ،ﻣن أﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت
اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ ،ﻣﺎ ﻟم ﯾُﻠزم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔدراﻟﻲ أو ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ ﺑذﻟك ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر:
اﻟﺷرطﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ،أو وﺣدات اﻹطﻔﺎء ،أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟطﺎرﺋﺔ ،أو ﻣواﻗف اﻟﺳﯾﺎرات ،أو اﻟﻣﺗﻧزھﺎت ،أو اﻟﻣﻛﺗﺑﺎت
أو ﺧدﻣﺎت اﻟﺷﯾﺧوﺧﺔ واﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ أرﻟﯾﻧﻐﺗون ،أو اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟطوارئ ،أو اﻟﺻﺣﺔ ﻓﻲ أرﻟﯾﻧﻐﺗون ،أو
اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ،أو اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ،أو ﺧدﻣﺎت اﻷﻏذﯾﺔ  ،أو اﻟﻣﺄوى ،أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ،أو إﺳﺎءة اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣواد
اﻟﻣﺧدرة .ﺗُﻠزم ﺑﺑﻌض اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟ ُﻣﻣوﻟﺔ ﻓدراﻟﯾًﺎ ﺑﺗﻘدﯾم وﺛﺎﺋﻖ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻻﺳﺗﯾﻔﺎء ﺷروط اﻷھﻠﯾﺔ
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