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قانونية استشارة  ليست  املعلومات  هذه 

 ال ميكن إلدارة أمن النقل ومكتب الجامرك 
 وحامية الحدود أن يستهدفاك لفحص أو أسئلة إضافية بناًء عىل

التنميط الديني أو العنرصي أو العرقي

 ميكن ملكتب الجامرك وحامية الحدود أن 
 يستويل فعلياً عىل ممتلكاتك اإللكرتونية، ولكن ال ميكنه إجبارك

 عىل فتحها. هناك حدود ملقدار البيانات التي ميكن ملكتب
 الجامرك وحامية الحدود فحصها. اتصل مبجلس العالقات

اإلسالمية األمريكية )كري( ملزيد من املعلومات

 ال ميكن منع املواطنني األمريكيني من الدخول 
 بسبب رفضهم اإلجابة عن األسئلة. ومع ذلك، فإن استدعاء

حقوقك قد يؤدي إىل بعض التأخريات

 ال ميكن رفض دخول حاميل البطاقة الخرضاء 
 إال إذا كان سفرهم غري قصري ومؤِذ حسب مدونة الواليات

 ومع ذلك، فإن استدعاء حقوقك قد .)a( )14( املتحدة 1101
يؤدي إىل بعض التأخريات

 ميكن منع دخول حاميل التأشرية من غري 
 املواطنني إىل البالد لرفضهم التعاون. تحدث إىل محاٍم قبل

الخروج من البالد

 اتصل مبجلس العالقات اإلسالمية األمريكية 
)كري( لإلبالغ عن أي متييز أو تحرش أثناء السفر

تعرف عىل حقوقك أثناء السفر

SU
M

M
A

RY

WHILE TRAVELINGK Y R
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 طلب أسامء وأرقام هويات جميع األشخاص 
املتورطني يف الحادث. تأكد من كتابتك لهذه املعلومات

طلب التحدث إىل مسؤول 

 السؤال عام إذا كان قد تم استفرادك بسبب 
 اسمك أو مظهرك أو لباسك أو عرقك أو أصلك العرقي أو

إميانك أو أصلك الوطني

 الطلب من الشهود إدالء أسامئهم ومعلومات 
االتصال الخاصة بهم

 كتابة بيان لرسد الحقائق مبارشًة بعد الحادث. 
 تأكد من تضمني رقم الرحلة وتاريخ الرحلة واسم رشكة

الطريان

 االتصال مبجلس العالقات اإلسالمية األمريكية 
)كري( لتقديم شكوى

 قد يرفض قائد الطائرة ركوب شخص ما إذا 
 اعتقد وبشكل معقول، وحسب ما يالحظه، بأن املسافر يشكل

 خطراً عىل سالمة الطريان. ومع ذلك، فإنه ال يحق لقائد
 الطائرة أن يستجوبك أو أن يرفض صعودك عىل منت الرحلة
 بسبب الصور النمطية املتحيزة، مبا يف ذلك أية أفكار مبنية

  عىل دينك أو أصلك القومي أو جنسك أو عرقك أو
السياسية معتقداتك 

 بصفتك راكباً عىل منت رشكة طريان، فإنه يحق
 لك الحصول عىل معاملة مهذبة ومحرتمة من
 قبل رشكات الطريان وأفراد األمن. لديك الحق
 يف تقديم شكوى تجاه أية معاملة تعتقد بأنها
 متييزية. إذا كنت تعتقد بأنك عوملت بطريقة

:متييزية، عليك عىل الفور

KNOW YOUR RIGHTS While Traveling

املواصالت أمن  إدارة  ملفتيش  ميكن  ال 

 استهدافك لفحص أو أسئلة إضافية بناًء عىل 

التنميط الديني أو العرقي أو اإلثني

 أن يطرح عليك أسئلة عامة بدون معلومات 

 موثوقة تقوده إىل االعتقاد بأنك تخالف القانون. عىل سبيل

 املثال، ال ميكنه استجوابك حول حياتك الشخصية، أين تقيض

الوقت أو العمل أو العبادة

تكبيلك أو تفتيشك 

يحق لفريق الـجامرك وحامية الحدود

أن يسأل عن:ة  

جنسيتك  

طبيعة أو هدف رحلتك  

 أي يشء تأيت به إىل الواليات املتحدة  

مل يكن معك عند مغادرتك

تفتيش أمتعتك وكل يشء بداخلها  

 االستيالء فعليًا عىل العنارص اإللكرتونية الخاصة بك، ولكن ال

ميكنهم إجبارك عىل فتحها. هناك حدود ملقدار البيانات التي

 ميكن لفريق الـجامرك وحامية الحدود فحصها. عليك االتصال 

بفرع مجلس العالقات اإلسالمية األمريكية )كري( املحيل التابع

له للحصول عىل املزيد من املعلومات 

:ال يحق لفريق الـجامرك وحامية الحدود
:

:

 استهدافك من أجل فحص أو أسئلة إضافية بناًء 

عىل التنميط الديني أو العرقي أو اإلثني

 أن يطرح عليك أسئلة عامة دون معلومات 

 موثوقة تقوده إىل االعتقاد بأنك تخالف القانون. عىل سبيل

 املثال، ال ميكنهم استجوابك حول حياتك الشخصية، أين تقيض

الوقت أو العمل أو العبادة

 ال ميكن حرمان املواطنني األمريكيني من الدخول لرفضهم

 اإلجابة عن األسئلة. ومع ذلك، قد يؤدي استدعاء حقوقك إىل

التأخريات بعض 

 ال ميكن رفض الدخول لحاميل البطاقة الخرضاء إال إذا كان

 سفرهم غري قصري ومؤٍذ حسب مدونة الواليات املتحدة 1101

)a( )14(. ومع ذلك، استدعاء الحقوق قد يؤدي إىل بعض 

التأخريات

ميكن منع حاميل التأشرية من غري املواطنني من الدخول

  إىل البالد لرفضهم التعاون. تحدث إىل محاٍم قبل 

للبالد مغادرتك 

 كيف تؤثر حالة الهجرة الخاصة بك عىل ما 
يحدث عندما تستحرض حقوقك عند الحدود؟


