ﺗوﺻﯾﮫھﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫی اﯾراﻧﯽ
آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ:
از ﺣﻘوق ﺧود در ﻣرزھﺎ و ﻓرودﮔﺎھﮭﺎ آﮔﺎه ﺷوﯾد

ﺑﮫ روز ﺷده در ﻣﺎرس 2019

ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺻدور ﻓرﻣﺎن اﺟراﯾﯽ اﺧﯾر ﻣﺑﻧﯽ ﺑر »ﻣﺣدودﯾت ﺳﻔر ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن« و اﻓزاﯾش ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧﻘض ﺗﺣرﯾم ھﺎی اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣده ﻋﻠﯾﮫ اﯾران ﺑﺳﯾﺎری از اﯾراﻧﯽھﺎ ﻧﮕران ﺣﻘوق ﺧود ﺑرای ورود ﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده و ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﺎ ﻣﺎ ٴﻣورﯾن ﻓدرال و ﭘﻠﯾس ﻣرزی
)اداره ﮔﻣرک و ﻣرزﺑﺎﻧﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﮑﺎ( ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد .اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺑﻌﺿﯽ از راھﻧﻣﺎﯾﯽ ھﺎی ﮐﻠﯽ را اراﯾﮫ ﻣﯾدھد1 .

ورود ﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده
ﺷﻣﺎ ﺑرای ورود ﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑﺎﯾد دارای ﯾﮑﯽ از ﺳﮫ ﺣﻘوق ﻗﺎﻧوﻧﯽ ذﯾل ﺑﺎﺷﯾد:
) (۱ﺷﮭروﻧد آﻣرﯾﮑﺎ؛ ) (۲دارﻧدهی »ﮔرﯾن ﮐﺎرت« )ﮐﮫ ﻣﻘﯾم داﯾﻣﯽ و ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﯾﺎ  LPRﻧﯾز ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽﺷود(؛ ) (۳دارﻧدهی وﯾزا.
ﺷﮭروﻧدان اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺣﻖ ﻣطﻠﻖ ﺑرای ورود ﺑﮫ اﯾن ﮐﺷور را دارﻧد .در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺷﻣﺎ ھوﯾت و ﺷﮭروﻧدی ﺧود را ﺛﺎﺑت ﮐﻧﯾد
ﻣﻌﻣوﻻ ﻧﺷﺎن دادن ﮔذرﻧﺎﻣﮫٴ ﻣﻌﺗﺑر آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯾﺳت -دوﻟت ﻣوظف اﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﺟﺎزهی ورود ﺑدھد.دارﻧدﮔﺎن ﮔرﯾن ﮐﺎرت ) دارﻧدﮔﺎن اﻗﺎﻣت داﺋم( ﻧﯾز از ﺣﻘوﻗﯽ ﺗﺎم ﺑرای ورود ﺑﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ﺑرﺧوردارﻧد و اﮔر ﺳﻔر ﮐوﺗﺎه )ﮐﻣﺗر از
ﺷش ﻣﺎه( و ّ
ﻣﻧزه )ﻣﻌﻣوﻻً ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻧداﺷﺗن ﻣﺷﮑﻼت ﮐﯾﻔری ﻣﯾﺑﺎﺷد( ،آﻧﮕﺎه اداره ﮔﻣرک و ﻣرزﺑﺎﻧﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﮑﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧد
ﻣﺎﻧﻊ ورود آنھﺎ ﺷود .در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﺧراج از اﻣرﯾﮑﺎ )دﯾﭘورت( ﺷوﯾد.

ﺗذﮐر ﻣﮭم :ﻣﺎﻣوران اداره ﮔﻣرک و ﻣرزﺑﺎﻧﯽ ﺣﻖ ﻧدارﻧد ﻣﺟوز ﻣﮭﺎﺟرت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺷﻣﺎ را ﻟﻐو ﮐﻧﻧد؛ ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﻗﺎﺿﯽ اﻣور ﻣﮭﺎﺟرت
اﺧﺗﯾﺎر اﻧﺟﺎم ﭼﻧﯾن ﮐﺎری را دارد .دارﻧدهی ﮔرﯾن ﮐﺎرت ﮐﮫ ﻣﺟﺎز ﺑﮫ اﻗﺎﻣت داﺋم ﺷﻣرده ﻣﯽﺷود ،ﺣﻖ دارد ﺗﺎ در ﻣﻘﺎﺑل ﯾﮏ ﻗﺎﺿﯽ
اﻣور ﻣﮭﺎﺟرت ﺣﺿور ﯾﺎﺑد و آن ﻗﺎﺿﯽ ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽﮔﯾرد ﮐﮫ آﯾﺎ ﮔرﯾن ﮐﺎرت او ﻟﻐو ﮔردد ﯾﺎ ﺧﯾر .ھﯾﭻ ﺑرﮔﮫای را ﮐﮫ از ﻣﺿﻣون
آن اطﻼع ﻧدارﯾد اﻣﺿﺎء ﻧﮑﻧﯾد.
ﺑﮫ دﻟﯾل ازدﺣﺎم دادﮔﺎهھﺎ ،اﻏﻠب اﯾن اﻣﮑﺎن وﺟود ﻧدارﻧد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻗﺎﺿﯽ را ﺑﺑﯾﻧﯾد؛ ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ وﺿﻌﯾت ﭘروﻧد ٴه ﺷﻣﺎ ،ﻣﻣﮑن
اﺳت در طﯽ اﯾن ﻓرآﯾﻧد در ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه ﺑﻣﺎﻧﯾد ﯾﺎ آزاد ﺑﺎﺷﯾد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ،اﮐﯾدا ً ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﭘﯾش از ﺳﻔر ﺑﺎ ﯾﮏ وﮐﯾل
ﻣﮭﺎﺟرت ﻣﺷﺎوره ﻧﻣﺎﯾﯾد.

دارﻧدﮔﺎن وﯾزا ﮐﮫ ﺑﺎ ﮔذرﻧﺎﻣﮫ ﻣﻌﺗﺑر ﺑﮫ آﻣرﯾﮑﺎ وارد ﻣﯽﺷوﻧد ﺑﺎر دﯾﮕر در ﻣورد رﺳﯾدﮔﯽ ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرﻧد .اﻓﺳر اداره ﮔﻣرک و
ﻣرزﺑﺎﻧﯽ ﻣﺟﺎز اﺳت ﺗﺎ ﺷﻣﺎ را در ﻓرودﮔﺎه ﯾﺎ ﻣرز زﻣﯾﻧﯽ ﻣورد ﺳوال ﻗرار دھد .اﮔر ﻣﺗوﺟﮫ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺧواﺳﺗﺎر ورود ﺑﮫ
آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ دﻟﯾﻠﯽ ﻏﯾر از آﻧﭼﮫ در وﯾزا ﺛﺑت ﺷده اﺳت ھﺳﺗﯾد ،ﯾﺎ در روﻧد اﺧذ وﯾزا ﺧطﺎﯾﯽ ﻣرﺗﮑب ﺷدهاﯾد ،اﺟﺎزه دارﻧد ﺗﺎ از ورود
ﺷﻣﺎ ﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧﻧد.
اﮔر ﻣﺎﻣوران ﺷﻣﺎ را در ﻓرودﮔﺎه ﺑﺎزداﺷت ﮐردﻧد و ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ اﺟﺎزهی ورود ﺑﮫ آﻣرﯾﮑﺎ را ﻧدارﯾد ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ از ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﮐﺷور
ﺧود ھراس دارﯾد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد آﻧرا ﺑﺎ اﻓﺳر ﮔﻣرک و ﻣرزﺑﺎﻧﯽ در ﻣﯾﺎن ﺑﮕذارﯾد .در اﯾن ﺻورت ،ﻓرآﯾﻧد »ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺟﮭت ﺑﺎورﭘذﯾری
ﻣورد ھراس« ﮐﻠﯾد ﺧواھد ﺧورد ﮐﮫ در آن ﯾﮏ اﻓﺳر ﮔﻣرک و ﻣرزﺑﺎﻧﯽ ﺑﮫ طور ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑررﺳﯽ ﺧواھد ﮐرد ﮐﮫ آﯾﺎ ھراس ﺷﻣﺎ
از ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﮐﺷورﺗﺎن ﻣﺷروع ﻣﯾﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﺧﯾر .ﺑﺎ ادﻋﺎی ھراس ،روﻧد ﭘﻧﺎهﺟوﯾﯽ ﺷﻣﺎ آﻏﺎز ﻣﯾﺷود و ﻣﺎﻣوران ﮔﻣرک و ﻣرزﺑﺎﻧﯽ
ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﮐﺷورﺗﺎن ﺑﺎزﮔرداﻧﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺎ ﭼﻧد ﻣﺎه در ﺑﺎزداﺷت ﺑﻣﺎﻧﯾد ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺗواﻧﯾد در
ﻣﻘﺎﺑل ﯾﮏ ﻗﺎﺿﯽ اﻣور ﻣﮭﺎﺟرت ﺣﺿور ﯾﺎﺑﯾد .در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ،ﻣﻣﮑن اﺳت اداره ﮔﻣرک و ﻣرزﺑﺎﻧﯽ ﭘس از اﻧﺟﺎم ﺗﺷرﯾﻔﺎت
اداری در ﻓرودﮔﺎه ،ﺷﻣﺎ را ﺗﺎ ﻣراﺣل ﺑﻌدی رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﭘروﻧدهی ﭘﻧﺎهﺟوﯾﯽ ،آزاد ﺑﮕذارد.

 . 1اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪھﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اطﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻟﺬا ﻧﻪ ﻣﺸﺎورهی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻪ راﺑﻄﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﯿﻦ وﮐﯿﻞ و ﻣﻮﮐﻞ
ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺮای ﺳ ٴﻮاﻻت ﺧﺎص ،ﻟﻄﻔﺎً ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ وﮐﯿﻞ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﺗذﮐر در ﻣورد ﻣﻧﻊ ورود ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن :ﺷﮭروﻧدان اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ،ﺷﮭروﻧدان دو ﺗﺎﺑﻌﯾﺗﯽ و دارﻧدﮔﺎن ﮔرﯾن ﮐﺎرت ،و ھر اﯾراﻧﯽ ای
ﮐﮫ ﺑﺎ وﯾزای ﻣﻌﺗﺑر و ﯾﺎ ھرﮔوﻧﮫ ﻣﺟوز ﺳﻔری ﻣﺎﻧﻧد ) (advance parole documentوارد آﻣرﯾﮑﺎ ﻣﯾﺷود ﻣﺷﻣول ﻓرﻣﺎﻧﮭﺎی
اﺟراﯾﯽ ﻣﻧﻊ ورود ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻧﻣﯽﺷوﻧد .ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﺳﻔر ﺷﺎﻣل آن دﺳﺗﮫ از اﯾراﻧﯽ ھﺎﯾﯽ ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑدﻧﺑﺎل درﯾﺎﻓت وﯾزا
ھﺳﺗﻧد .ﺑرای آﮔﺎھﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﻟطﻔﺎ ً ﺑﮫ وبﺳﺎﯾت ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﻓرﻣﺎﯾﯾد.

ﺗﺷرﯾﻔﺎت ﮔﻣرﮐﯽ
اداره ﮔﻣرک و ﻣرزﺑﺎﻧﯽ ،دارای اﺧﺗﯾﺎرات وﺳﯾﻌﯽ در ﻣرزھﺎ و ﻓرودﮔﺎهھﺎ اﺳت .از ﺟﻣﻠﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺟوﯾﺎی ﺳﺋواﻻﺗﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﺗﺎ آﻧﮭﺎ را
ﻗﺎدر ﺑﮫ اﺧذ ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﺑرای ورود ﺷﮭروﻧدان ﻏﯾراﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﮫ داﺧل ﺧﺎک اﻣرﯾﮑﺎ ﺳﺎزد .اﻓﺳران ﮔﻣرک و ﻣرزﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗواﻧﻧد
در ھﻧﮕﺎم ورود ﯾﺎ ﺧروج ﺷﻣﺎ از آﻣرﯾﮑﺎ ،در ﮐﻧﺎر ﺳﺋواﻻت راﯾﺟﯽ ﻣﺎﻧﻧد دﻟﯾل و ھدف ﺷﻣﺎ از ﺳﻔر ،درﺑﺎرهی وﺿﻌﯾت ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽﺗﺎن
ﻧﯾز ﺳﺋوال ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﺷﮭروﻧدان آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﻏﯾر از اراﯾﮫ ﭘﺎﺳﭘورت ﻣﻌﺗﺑر و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺳﺋواﻻت اﺳﺎﺳﯽ ﮔﻣرک ،ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺳﺋواﻻﺗﯽ ﺧﺎرج از
ﺣوزهی وﺿﻌﯾت ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽﺷﺎن ﻧﻣﯾﺑﺎﺷﻧد .اﮔر ﺧﺎرج از اﯾن ﺣوزه از ﺷﻣﺎ ﺳﺋواﻻﺗﯽ ﺷد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد از ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ آنھﺎ ﺧودداری ﮐﻧﯾد؛
ھرﭼﻧد ﻣﻣﮑن اﺳت در ﺻورت اﻣﺗﻧﺎع از ﭘﺎﺳﺦ ،ﺑﺎ ﺗﺎ ٴﺧﯾر در ورود ﻣواﺟﮫ ﺷوﯾد.
•
•
•
•
•

ﺳواﻻﺗﯽ ﺑﭘرﺳد ﺗﺎ از ھوﯾتﺗﺎن ﻣطﻣﺋن ﺷود.
ﺑﻠﯽ :ﻣﺎ ٴﻣور ﻣﯽﺗواﻧد از ﺷﻣﺎ ٴ
ﺳوال ﮐﻧد.
ﺑﻠﯽ :ﻣﺎ ٴﻣور ﻣﯽﺗواﻧد در ﻣورد ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در طول ﺳﻔرﺗﺎن از آنھﺎ دﯾدار ﮐردﯾد ،ٴ
ﺑﻠﯽ :ﻣﺎ ٴﻣور ﻣﯽﺗواﻧد از ﺷﻣﺎ ﺑﭘرﺳد ﮐﮫ ﭼرا ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﺷور ﻣﺷﺧص ﺳﻔر ﮐردهاﯾد.
ﺑﻠﯽ :ﻣﺎ ٴﻣور ﻣﯽﺗواﻧد از ﺷﻣﺎ ﺑﭘرﺳد ﮐﮫ ﭼﻘدر ﭘول ﺑﺎ ﺧود ﻣﯽﺑرﯾد/ﺑﺎزﻣﯽﮔرداﻧﯾد.
ﻧﮫ :ﻣﺎ ٴﻣور ﻧﻣﯽﺗواﻧد از ﺷﻣﺎ درﺑﺎرهٴ دﯾن و ﻣذھبﺗﺎن ،ﻋﻘﺎﯾد ﺳﯾﺎﺳﯽﺗﺎن ،ﯾﺎ ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ از اﯾن دﺳت ﮐﮫ ﻧﺎﻣرﺑوط ﺗﻠﻘﯽ
ﻣودﺑﺎﻧﮫ ﺑﺧواھﯾد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﻓوق او ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد و ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻣﮑن
ﻣﯽﺷوﻧد ،ﺳﺋوال ﻧﻣﺎﯾد .اﮔر ﭼﻧﯾن اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺗﺎد ،ٴ
ﺳواﻻﺗﯽ ﮐﮫ ﭘرﺳﯾده اﺳت را ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺑﺳﭘﺎرﯾد.
ﻧﺎم آن ﻣﺎ ٴﻣور و ٴ

دارﻧدﮔﺎن ﮔرﯾن ﮐﺎرت از ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎری ﺑﮭرهﻣﻧد ھﺳﺗﻧد اﻣﺎ ﻧﮫ ﺑﮫ اﻧدازهی ﺷﮭروﻧدان اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده .اداره ﮔﻣرک و
ﻣرزﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﺟوﯾﺎی وﺿﻌﯾت ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ و ﭘرﺳش ھﺎی راﯾﺟﯽ در ﺑﺎره اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ ﺳﻔرﺗﺎن ﻣﺧﺗﺻر و ّ
ﻣﻧزه ﺑوده ﯾﺎ ﻧﮫ ،ﺑﺎﺷد )در
ﺑﺎﻻ ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷد( .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﻧﯾﺎزی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ دارﻧدﮔﺎن ﮔرﯾن ﮐﺎرت ﺑﮫ ﺳﺋواﻻت ﻓراﮔﯾر و ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد ﭘﺎﺳﺦ دھﻧد) .ﺳطور
ﺑﺎﻻ را ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد(.
دارﻧدﮔﺎن وﯾزا ،ﺑﮫوﯾژه وﯾزاھﺎی ﻏﯾر ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ ،ﮐﻣﺗرﯾن ﻣﯾزان ﺣﻣﺎﯾت ﻗﺎﻧوﻧﯽ را دارا ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد .اداره ﮔﻣرک و ﻣرزﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗواﻧد
ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﺗﻌددی را ﺳﺋوال ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ ھوﯾت ﺷﻣﺎ را ﺗﺎ ٴﯾﯾد ﮐﻧد و ﺗﺷﺧﯾص دھد ﮐﮫ آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ دﻟﯾﻠﯽ ﻣوﺟﮫ وارد آﻣرﯾﮑﺎ ﻣﯽﺷوﯾد ﯾﺎ
ﺧﯾر؛ ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽﺗواﻧد ﺑررﺳﯽ و ﺗﺎ ٴﯾﯾد ﮐﻧد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ورود ﺑﮫ ﮐﺷور ﻗﺎﻧونﺷﮑﻧﯽ ﻧﻣﯽﮐﻧﯾد و ﺟوﯾﺎی ﺳﺋواﻻﺗﯽ از اﯾن دﺳت ﮔردد.
ﻣﺗﺎ ٴﺳﻔﺎﻧﮫ اﮔر دارﻧدﮔﺎن وﯾزا ﺑﮫ اﯾن ﺳﺋواﻻت ﭘﺎﺳﺦ ﻧدھﻧد ﻣﻣﮑن اﺳت از ورود آﻧﮭﺎ ﺑﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ﻣﻣﺎﻧﻌت ﺷود .ﭘﯾش از آﻧﮑﮫ ﺑرای
ﭘرواز اﻗدام ﮐﻧﯾد ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﮐﮫ ﻓرمھﺎی ﺗﻘﺎﺿﺎی وﯾزای ﺧود را ﻣرور ﮐردهاﯾد و اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻓﺳر ﻣﯽدھﯾد ﺑﺎ اطﻼﻋﺎت
ﻓرم ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﻣﺎ ھﻣﺧواﻧﯽ دارد.
ﺑرای ﮐﻠﯾﮫ ﻣﺳﺎﻓران ،ﻓﺎرغ از ﺷراﯾط ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ ﺗﺎن ،اﮔر درﯾﺎﻓﺗﯾد ﮐﮫ ﯾﮏ اﻓﺳر ﺳﺋواﻻﺗﯽ ﺧﺎرج از ﻣﺣدوده ﺳﻔرھﺎی ﻣﺗداول را
ﺟوﯾﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷد )از ﺟﻣﻠﮫ ﺑﺎورھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﻣذھﺑﯽ ﯾﺎ ﭘرﺳشھﺎﯾﯽ درﺑﺎرهی ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺧﺎﻧواده( ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﻓوق
او ﮔﻔﺗﮕو ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد اﺳم و ﺷﻣﺎرهی ﭘﻼک )روی ﺳﯾﻧﮫ( اﻓﺳر ﮔﻣرک و ﺑﺎزرﺳﯽ را ﺟوﯾﺎ ﺷوﯾد ﺗﺎ ﺷﮑﺎﯾﺗﯽ ﻧزد اداره
ﺣﻘوق و آزادﯾﮭﺎی ﻣدﻧﯽ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ وزارت اﻣﻧﯾت ﮐﺷور اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﮑﺎ ،ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد .در اﯾن ﺑﺎره ،ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻣﺎ ﺑرای
درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
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ﺗذﮐر درﻣورد ﺗﺣرﯾﻣﮭﺎ :اﮔر ﺑﮫ اﯾران ﻣﯽروﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣوری ﻣﺎﻧﻧد ﻣوارد ﻣﺎﻟﯽ ،زﻣﯾن ،ﻣﻠﮏ ﯾﺎ ارث ﺧود رﺳﯾدﮔﯽ ﮐﻧﯾد ،ﺑﮭﺗر اﺳت
ﭘﯾش از ﺧروج از اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ،ﺑﺎ ﯾﮏ وﮐﯾل وارد ﺑﮫ اﻣور ﺗﺣرﯾمھﺎی اﯾران ﮔﻔﺗﮕو ﮐﻧﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن ،اﮔر اﻓﺳران ﮔﻣرک و ﻣرزﺑﺎﻧﯽ
از ﺷﻣﺎ ﺳواﻟﯽ درﻣورد ﺣﺳﺎﺑﮭﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ،داراﯾﯽ و ﯾﺎ اﻣﻼﮐﺗﺎن ﭘرﺳﯾدﻧد ،آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺟواﺑﮭﺎی ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﻣدرﮐﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﺑر
ﻧﻘض ﺗﺣرﯾﻣﮭﺎ .ﻟطﻔﺎ ﺑرای دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻟﯾﺳت وﮐﻼی ﻣﺗﺧﺻص در زﻣﯾﻧﮫ ی ﺗﺣرﯾﻣﮭﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

اﮔر ﻣورد ﺑﺎزرﺳﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﯾد
در ﻓرودﮔﺎه ،دو ﻣرﺣﻠﮫ ﺑرای ﺑﺎزرﺳﯽ وﺟود دارد (۱) :اوﻟﯾﮫ و ) (۲ﺛﺎﻧوﯾﮫ .ھﻣﮫ از ﻣرﺣﻠﮫی اوﻟﯾﮫ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻋﺑور ﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﮫ در
آﻧﺟﺎ ﺷﻣﺎ ﻧزد اﻓﺳر ﻣﮭﺎﺟرت ﻣﯽروﯾد و ﮔذرﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ ﻣدارک ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ ﺧود را ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھﯾد .اﮔر اداره ی ﻣﮭﺎﺟرت و ﻣرزﺑﺎﻧﯽ،
ﺑرای ﺳﺋواﻻت ﺑﯾﺷﺗر ،ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﺟﺎی دﯾﮕری ﻓراﺧواﻧد )ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻً اﺗﺎﻗﯽ ﻣﺟزا ﺑﺎ ﺣﺿور ﻣﺎ ٴﻣور دﯾﮕری اﺳت( آﻧﮕﺎه ﺷﻣﺎ در
ﺑﺎزرﺳﯽ ﺛﺎﻧوﯾﮫ ﻗرار دارﯾد.
اداره ﮔﻣرک و ﻣرزﺑﺎﻧﯽ ﺑﮫ وﮐﻼ اﺟﺎزه ﺣﺿور در ﺑﺎزرﺳﯽ ﺛﺎﻧوﯾﮫ را ﻧﻣﯾدھد .ﺑﺎ اﯾن وﺟود ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻧﺎم و ﺷﻣﺎره ی ﺗﻣﺎس وﮐﯾل
ﺳواﻻﺗﯽ ﺟواب دھﯾد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن
ﺧود را ﺑﮫ ھﻣراه داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد و اﮔر ﻣﻌﺗﻘدﯾد ﮐﮫ ﺣﻘوق ﺷﻣﺎ ﻧﻘض ﻣﯽﺷود ﯾﺎ وادار ﻣﯽﺷوﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ ٴ
اﺳت ﺷﻣﺎ را در ﻣظﺎن اﺗﮭﺎم ﻗرار دھﻧد ،ﺧواﺳﺗﺎر ﺗﻣﺎس ﺑﺎ وﮐﯾل ﺗﺎن ﺷوﯾد .درﺧواﺳت وﮐﯾل ،ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﻋﻠﯾﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ
ﺷود.

وﺳﺎﺋل اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ
اداره ﮔﻣرک و ﻣرزﺑﺎﻧﯽ اﺧﺗﯾﺎر ﺗوﻗف ،ﺑﺎزداﺷت و ﺑﺎزرﺳﯽ ھر ﻓرد ﯾﺎ ﻣوردی را در ﻣرز و ﺗﺎ ﻋﻣﻖ  ۱۰۰ﻣﺎﯾﻠﯽ از ﻣرز ،دارا
ﻣﯾﺑﺎﺷد 2 .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ،ﺑﺎزرﺳﯽ ھﺎ و ﭘرﺳش ھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣﻠﯾت ،ﻧژاد ،ﻗوﻣﯾت ،ﻋﻘﺎﯾد
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﺟﻧﺳﯾت ،اﻋﻣﺎل ﺷود ،ﻣﻣﻧوع ﮐرده اﺳت .اﮔر ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣﻠﯾت ،ﻧژاد ،ﻗوﻣﯾت ،ﻋﻘﺎﯾد ﺳﯾﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﺟﻧﺳﯾت ﺧود ﻣﺗوﻗف
ﻣودﺑﺎﻧﮫ اﻣﺗﻧﺎع ﮐﻧﯾد و اظﮭﺎر دارﯾد ﮐﮫ راﺿﯽ ﺑﮫ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻧﯾﺳﺗﯾد .ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت
ﺷدﯾد و ﻣورد ﺑﺎزرﺳﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﯾد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد ٴ
ﮐﮫ ھﯾﭼﮕﺎه در ﺑراﺑر ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﻘﺎوﻣت ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻧﮑﻧﯾد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ ﻣﺳﺋول ﻣﺎﻓوق را درﺧواﺳت ﻧﻣﺎﯾﯾد و ﻧﺎم و ﺷﻣﺎرهی
ﭘﻼک )روی ﺳﯾﻧﮫ( ﻣﺎ ٴﻣور ﮔﻣرک و ﻣرزﺑﺎﻧﯽ را ﯾﺎدداﺷت ﮐﻧﯾد.
اﺧﯾرا ً اداره ﮔﻣرک و ﻣرزﺑﺎﻧﯽ ﻣﮑرراً ﺷروع ﺑﮫ ﺑﺎزرﺳﯽ وﺳﺎﺋل اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ ﻣﺎﻧﻧد ﻟپﺗﺎپھﺎ ،ﺗﻠﻔنھﺎ و اﻣﺛﺎل آن را ﻧﻣوده اﺳت.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻗواﻧﯾن درﺑﺎرهی ﺣﻘوق ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻟپﺗﺎپھﺎ و ﺗﻠﻔنھﺎی ھﻣراه در ﻣرزھﺎ ﺷﻔﺎف ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،اداره
ﮔﻣرک و ﻣرزﺑﺎﻧﯽ اﻏﻠب از ﻣﺳﺎﻓران ﻣﯽﺧواھد ﺗﺎ ﻗﻔل وﺳﺎﺋل اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ ﺧود را ﺟﮭت ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﮕﺷﺎﯾﻧد؛ ﺣﺗﯽ اﮔر دﻟﯾل ﺧﺎﺻﯽ
ﺑرای آن وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﺎر ﺧﻼﻓﯽ اﻧﺟﺎم داده ﺑﺎﺷﯾد3 .
ﺷﮭروﻧدان اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده را ﻧﻣﯽﺗوان ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺧودداری از اﺟﺎزهی دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اﺑزارھﺎﯾﺷﺎن ،ﯾﺎ ﻣﻣﺎﻧﻌت از اراﺋﮫی ﮐﻠﻣﮫ ﻋﺑور
)رﻣز( ﯾﺎ ﺗﺣوﯾل اﺑزارھﺎی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ ﺑرای ﺑﺎزرﺳﯽ ،از ورود ﺑﮫ اﯾن ﮐﺷور ﻣﻧﻊ ﮐرد .دارﻧدﮔﺎن ﮔرﯾن ﮐﺎرت را ﻧﯾز ﻧﻣﯽﺗوان
ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣﺷﺎﺑﮫ از ورود ﺑﮫ ﮐﺷور ﻣﻧﻊ ﮐرد ،ﻣﮕر آنﮐﮫ ﺳﻔر آﻧﮭﺎ ﻣﺧﺗﺻر و ّ
ﻣﻧزه ﻧﺑﺎﺷد .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ،دارﻧدﮔﺎن وﯾزا ،ﺑوﯾژه دارﻧدﮔﺎن
وﯾزا ھﺎی ﻏﯾر ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ ﻧﯾز ﻣﯾﺗواﻧﻧد از دﺳﺗرﺳﯽ ﻣﺎﻣوران ﺑﮫ وﺳﺎﯾل اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺷﺎن ﺧودداری ﻧﻣﺎﯾﻧد ،اﻣﺎ اﯾﻧﮑﺎر ﻣﯽﺗواﻧد ورود
آﻧﮭﺎ را ﭘﯾﭼﯾده ﻧﻣوده و ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻣﻣﺎﻧﻌت از ورود ﺷﺎن ﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﮔردد.
ﯾﮏ اﻓﺳر اداره ﮔﻣرک و ﻣرزﺑﺎﻧﯽ ،ﻓﺎرغ از ﺷراﯾط ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ ﺷﻣﺎ ،ﻣﯽﺗواﻧد اﺑزار اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺗﺎن را ﺗوﻗﯾف ﮐﻧد .در ﭼﻧﯾن
ﺷراﯾطﯽ ،ﻧﺎم و ﺷﻣﺎرهی ﭘﻼک )روی ﺳﯾﻧﮫ( اﻓﺳر ﮔﻣرک و ﻣرزﺑﺎﻧﯽ را ﯾﺎدداﺷت و رﺳﯾد اﻣوال ﻣﺻﺎدره ﺷده را درﺧواﺳت
ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ،ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

 2ﻗﺎﻧﻮن ﻣﮭﺎﺟﺮت و ﺷﮭﺮوﻧﺪی  (۳)(a)۲۷۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎٴﻣﻮران ﮔﻤﺮک و ﻣﺮزﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﺣﮑﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ »در ﻓﺎﺻﻠﻪای ﻣﻌﻘﻮل از ﺳﺮﺣﺪات اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه ...ﺑﻪ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎوری در آبھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ وارد ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎزرﺳﯽ اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ؛ و ھﺮ ﻗﻄﺎر ،ھﻮاﭘﯿﻤﺎ ،وﺳﯿﻠﻪی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﯾﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ را ﻣﻮرد
ﺑﺎزرﺳﯽ ﻗﺮار دھﻨﺪ «.واژهی »ﻓﺎﺻﻠﻪای ﻣﻌﻘﻮل« طﺒﻖ ﻣﺎده  8ﻣﻘﺮرات ﻓﺪرال ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  ،(۱)(a)۲۷۸ﯾﮑﺼﺪ ﻣﺎﯾﻞ از ﻣﺮزھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 3ﺗﻮﺟﻪ :در آﻻﺳﮑﺎ ،آرﯾﺰوﻧﺎ ،ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ،ھﺎواﯾﯽ ،آﯾﺪاھﻮ ،ﻣﻮﻧﺘﺎﻧﺎ ،ﻧﻮادا ،اورﮔﺎن و ]اﯾﺎﻟﺖ[ واﺷﯿﻨﮕﺘﻦ ،اداره ﮔﻤﺮک و ﻣﺮزﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزرﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﯾﮏ
وﺳﯿﻠﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ» ،ﺳﻮء ظﻦ ﻣﻨﻄﻘﯽ« داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ) ﺟﺴﺖوﺟﻮﯾﯽ دﻗﯿﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﮭﯿﺰات ﺧﺎص(.
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ﮐﻣﮏ ھﺎی ﺣﻘوﻗﯽ
اﮔر ﺷﻣﺎ و ﯾﺎ ﻋﺿوی از ﺧﺎﻧواده ی ﺷﻣﺎ در ﻓرودﮔﺎه ﺑﺎزداﺷت ﺷده و ﺑﮫ ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ و ﯾﺎ ﺟﻧﺎﯾﯽ اﻧﺗﻘﺎل داده ﺷدﯾد ،ﺑداﻧﯾد
ﮐﮫ ﭘروﻧده ی ﺷﻣﺎ اﺣﺗﻣﺎﻻ ﻣوردی ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻣور ﻣﮭﺎﺟرت و ﯾﺎ ﺗﺣرﯾﻣﮭﺎی آﻣرﯾﮑﺎ دارد .در ھر ﺻورت ،ﻟطﻔﺎ ﻣﺷﺎوره ی ﺣﻘوﻗﯽ
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن اﮔر ﻣدارک ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﻔرﺗﺎن )ﻣﺎﻧﻧد ﮔذرﻧﺎﻣﮫ و ﯾﺎ وﯾزا( از ﺷﻣﺎ ﭘس ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد ﻣﺷﺎوره ی ﺣﻘوﻗﯽ داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﯾد.

ﻧﮑﺗﮫ ھﺎی ﻣﺳﺎﻓرﺗﯽ
•

•
•
•
•

•
•

ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﯾد .ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﺳﮑوت اﺧﺗﯾﺎر ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﺣﻘﯾﻘت را ﺑﮕوﯾﯾد .دروغ ﮔﻔﺗن ﺑﮫ ﯾﮏ اﻓﺳر ﻓدرال ﻣﯽﺗواﻧد ﯾﮏ
ﺟرم ﻓدرال ﺑﺎﺷد .ﺣﺗﯽ ﯾﮏ دروغ ﻏﯾر ﻋﻣدی ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﯾﮏ اﺗﮭﺎم ﮐﯾﻔری ﻓدرال ﺑﯾﺎﻧﺟﺎﻣد .ﺑرای ﻣﺛﺎل ،اﮔر از ﺷﻣﺎ
درﺑﺎرهی ﺗﺎرﯾﺦھﺎی ﺳﻔرﺗﺎن ﭘرﺳﯾده ﺷود و ﺑﮫ طور اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ را ﻏﻠط اﻋﻼم ﮐﻧﯾد ،ﻣﯽﺗواﻧد دروغ ﺑﮫ ﯾﮏ اﻓﺳر
ﻓدرال ﻣﺣﺳوب ﺷود.
ھﯾﭻ ﺑرﮔﮫای را ﮐﮫ ﻣﺿﻣوﻧش را ﻧﻣﯽﻓﮭﻣﯾد ،اﻣﺿﺎء ﻧﮑﻧﯾد .اﮔر اداره ﮔﻣرک و ﻣرزﺑﺎﻧﯽ از ﺷﻣﺎ ﺧواﺳت ﺗﺎ ﺑرﮔﮫھﺎﯾﯽ
را اﻣﺿﺎء ﮐﻧﯾد ،ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﻣﻧدرج در آن را ﻓﮭﻣﯾده ﺑﺎﺷﯾد و ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﭼﯾزی را اﻣﺿﺎء
ﻧﻣﯽﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺎﻋث از دﺳت دادن ﺣﻘوق ﯾﺎ وﺿﻌﯾت ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽﺗﺎن ﺑﺎﺷد.
اﮔر ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾد ﮐﺎﻣﻼً راﺣت ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﮐﻧﯾد ،درﺧواﺳت ﻣﺗرﺟم ﮐﻧﯾد .اﮔر ﻣﺗرﺟم در دﺳﺗرس ﻧﺑود،
اﻓﺳر را ﻣﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾد ﭘرﺳشھﺎ را ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﭘﺎﺳﺦ دھﯾد؛ زﯾرا ﻣﻌﻧﺎی آنھﺎ را ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ درک ﻧﻣﯽﮐﻧﯾد.
ﭘﯾش از ﺳﻔر ،از اطﻼﻋﺎت ﻣوﺟود در وﺳﺎﺋل اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺧود ﻧﺳﺧﮫی ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن )ﺑﮏ آپ( ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﯾد .ﻟطﻔﺎ ً ﺟزوهای را
ﮐﮫ »ﺑﻧﯾﺎد ﻣرزھﺎی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ« ﺑﺎ ﻋﻧوان ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ دﯾﺟﯾﺗﺎل در ﻣرزھﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده :ﺣﻣﺎﯾت از اطﻼﻋﺎت
ﻣوﺟود در وﺳﺎﺋل اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و راﯾﺎﻧش اﺑری ﺷﻣﺎ ،ﺗﮭﯾﮫ ﮐرده اﺳت ،ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
در ﺳﻔر از دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﻣوﻗﺗﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .اﮔر ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ھﻣراھﯽ ﺗﻠﻔن ﯾﺎ ﻟپﺗﺎپ اﺻﻠﯽ ﺧود ﻣﯾﺑﺎﺷﯾد (۱) :از ﮐﻠﯾﮫ
ﺣﺳﺎبھﺎی ﮐﺎرﺑری ﺧود در ﺷﺑﮑﮫھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﯾﻣﯾل ﺧﺎرج ﺷوﯾد؛ ) (۲ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد اطﻼﻋﺎﺗﯽ در ﺗﻠﻔن ﺷﻣﺎ وﺟود
ﻧدارد ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺧواھﯾد ﯾﮏ ﻣﺎ ٴﻣور آنھﺎ را ﺑﺑﯾﻧد)ﻣﺎﻧﻧد ﻋﮑس ،وﺑﺳﺎﯾتھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از آنھﺎ ﻣﮑررا ً ﺑﺎزدﯾد ﮐردهاﯾد ،ﺷﻣﺎرهھﺎی
ﺗﻣﺎس(؛ ) (۳ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﮐﮫ وﺳﯾﻠﮫ ی ﺧود را ﭘﯾش از آنﮐﮫ ﻧزد ﻣﺎ ٴﻣور ﺑروﯾد ،ﮐﺎﻣﻼً ﺧﺎﻣوش ﮐردهاﯾد )ﺑﮫ ﺑﺳﺗن آن ﯾﺎ
ﮔذاﺷﺗن در ﺣﺎﻟت ﺧواب ،اﮐﺗﻔﺎ ﻧﮑﻧﯾد(.
اطﻣﯾﻧﺎن ﯾﺎﺑﯾد ﮐﮫ در وﺳﺎﯾل اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺧود از ﮐﻠﻣﺎت ﻋﺑور )رﻣز( ﻗوی اﺳﺗﻔﺎده ﮐردهاﯾد)ﺑﮫ ﺟﺎی اﺛر اﻧﮕﺷت( و
رﻣزﮔذاری ﮐل اﺑزارﺗﺎن را ﻧﯾز ﻣورد ﻣﻼﺣظﮫ ﻗرار دھﯾد.
ً
ﺳوال دﯾﮕر درﺑﺎرهی ﺣﻘوق ﺧود ،ﺑوﯾژه در راﺑطﮫ ﺑﺎ "اف .ﺑﯽ .آی" ،دارﯾد ،ﻟطﻔﺎ ﺟزوه
اﮔر ٴ
»از ﺣﻘوق ﺧود ﻣطﻠﻊ ﺷوﯾد« ،را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد ﮐﮫ اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻣوﺿوﻋﺎت را در ﺑر دارد.

اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس :ﻟطﻔﺎ ً ﺑرای درﯾﺎﻓت ﺳﺋواﻻت ﺧود ،ﺑﺎ "ﮐﻠﯾﮏ" ﺑﮫ روی ﭘﯾوﻧد ھﺎی ذﯾل ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .در ﮐﻠﯾﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی
ﻣرﺑوطﮫ ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣﺳﻠط ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺣﺿور دارﻧد.
ﭘﯾﺷﺑرد ﻋداﻟت – ﺟﻣﻌﯾت ﻗﺎﻧون آﺳﯾﺎﯾﯽھﺎ
www.advancingjustice-alc.org

ﮐﺎﻧون وﮐﻼی اﯾراﻧﯽ در آﻣرﯾﮑﺎ
www.iaba.us

ﺷورای ﻣﻠﯽ اﯾراﻧﯾﺎن آﻣرﯾﮑﺎ
www.niacouncil.org

ﻣرﮐز ﺑراﺑری ﭘﺎرس

www.parsequalitycenter.org
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