Know Your Rights at the Airport
حد و حدود بازپرسی
مأموران گمرک و مهاجرت میتوانند از هر فرد سواالتی بپرسند تا مشخص شود آیا آن فرد میتواند داخل خاک کشور
بشود ،مثال :مشخصات ،شرایط مهجرتی ،دلیل سفر ،اجناسی که در خارج خریدیری کرده اند.
آنها نمیتوانند در مورد عقاید مذهبی ،شخصی ،وابستگی سیاسی شما سوال کنند.ورودتان کشور سریع تر انجام شود.
شما باید مدارک مهاجرتی خودتان را همراه داشته باشید تاِ
اولین برداشت ماموران مهاجرتی این است که هیچ کس حق داشتن وکیل را در مراحل اولیه ندارد.ولی با این حل ما به شما توصیه میکنیم که شماره یک وکیل مهاجرتی یا یک کلینیک قانونی را به همراه داشته باشیدو به محض اینکه سواالت خارج از چهارچوب قانونی از شما شد و یا طول بازپرسی به درازا کشید (بیشتر از ۶
ساعت) حق خود را که میخواهید با یک وکیل صحبت کنید را اعالم نمایید.
سیتیزنها:شما فقط مجبور هستید به سواالتی پاسخگو باشید که شرایط سیتیزینی شما را ثابت میکند.
کسانی که دارای کارت سبز(گرین کارت) هستند:سواالت شامل سواالتی
شما فقط باید سواالتی را پاسخگو باشید که مشخص میکند شما دارای کارت سبز میباشید .این ٔ
میشود که اثبات میکند شما عملی انجام نداده اید که شرایط داشتن گرین کارت شمارا زیر سال برده باشد (برای مثال
شما بیشتر از  ۱۸۰روز از آمریکا بیرون نبود اید).
دارندگان ویزا:سواالت مأمورین مهاجرت جواب دهید برای اینکه آنها اجازه دارند در صورتی که شما پاسخگو نباشید
شما باید به ٔ
ویزای شمار باطل کنند(جواب ندادن شما به آنها میتواند دلیلی برای نا معتبر کردن ویزای شما شود).
حقوق قانونی شما در رابطه با بازجویی:ماموران میتوانند شمارا متوقف ،بازداشت و بازجویی شخصی کرده( حتی بدون توجه به موقعیت مهاجرتی شما) .در
رابطه با لوازم شخصی برای مثل چمدان یا لوازم الکترونیکی را بدون هیچ شک و ظنّ قبلی جستجو کنند.
ماموران میتوانند دستگاه الکترونیکی شمارا برای مدت محدودی (کمتر از  ۵ساعت) توقیف کرده ،و میتوانند ازتمامی اطالعات آن کپی بگیرند.
ماموران نمیتوانند جستجوی تهاجمی و یا بازرسی بدنی که برابر با تعرض به حیثیت شمار میآید را بدون شک و یاسو ظنّ جنایی قبلی از شما انجام دهند.همین قانون در رابطه با توقیف وسایل الکترونیکی شما نیز صدق میکند.
ٔ

ماموران نمیتوانند از شما صرفا ً به خاطر ملیت ،جنسیت ،دین ،و قومیت شما بازپرسی اضافه انجام دهند .با وجوداینکه اثبات این مساله سخت میباشد ،ولی به هر حل شما میتوانید شکایت قانونی کنید.
شما میتوانید از دادن رمز دستگاه الکترونیکی خود به مأمورین خودداری کنید ،ولی به یاد داشته باشید این مسالهمیتواند ورود شمارا به تعویق بیندازد .آنها میتوانند خودداری کردن شمارا یک شک و گمان جنایی تلقی کنند.
توصیه ما به شما این است که با دستگاههای که شامل اطالعات حساسی هستند سفر نکنید .برای مثل دستگاههایی کهشما دارن آنها اطالعات شخصیتان را نگاه میدارید (اسام اس و یا ایمیل) و یا هر اطالعات شخصی دیگری که میتواند
ورود شمارا به کشور زیر سوال ببرد.
از حق و حقوق خود دفاع کنید و با نهایت ادب و آرامش: به محض اینکه سوال نامربوطی از شما پرسیده شد (چه شخصی و چه در رابطه با عقاید شما) به آرامی از مأموریندلیل سوال نامربوطشان را بپرسید.
از آنها درخواست کنید که میخواهید با مأمور ارشدشان صحبت کنید ،نام ،شماره مدال ،دستگاه دولتی و شماره تماسآنهارا یادشت کنید.
-با شماره تلفن ما تماس حاصل کنید اگر حس کردید که به حقوق قانونی شما تجاوز شده است۸۸۸-۳۴۹-۹۶۹۵ :

