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 مسافران و پناھندگان از محافظت
 فرمان مشمول متحده ایاالت بھ سفر جریان در کھ شناسیدمی را مسافری اگر

 را او پرواز مشخصات و نام توانیدمی است، شده ترامپ جمھوررئیس ممنوعیت
 ورودی شھر در فعال داوطلب وکالی اختیار در را آنھا ما تا بفرستید ما برای
 .کنند رسیدگی شما مسافر احتمالی مشکالت بھ توانندمی آنھا. دھیم قرار

 
 
 
 
 
 

 
 با مسافران برخی سفر، ممنوعیت موقت شدن لغو وجود با .کنید کمک اطالعات انتشار بھ

 نگران اگر. ھستند روبرو مشکالتی با ھمچنان نیستند، شده اعالم کشورھای تبعھ کھ این
 .کنیم کمک او بھ توانیممی ما ھستید، خاصی مسافر

 
 .ھستند داوطلب وکالی امور بھ دھیسامان مسئول است، شده ذکر ما سایتوب در آنھا نام کھ ما اجتماعی ھمکاران

 سفر اطالعات گذاشتن اشتراک بھ
 در ورودی ھایفرودگاه فھرست

 نشانی بھ ما سایتوب
www.AirportLawyer.org 

ً . دارد وجود  ھایفرودگاه مرتبا
 اضافھ فھرست این بھ جدیدی

ً  این، بر بنا شود،می  این مرتبا
 اگر. کنید بررسی را فھرست
 باشد، ما پوشش تحت شما فرودگاه

 پرواز مشخصات و نام توانیدمی
 ات بفرستید ما برای را خود مسافر

 داوطلب وکالی اختیار در را آنھا
	.دھیم قرار شھر آن در فعال

 شما اطالعات از محافظت
 بسیار ما برای اطالعات امنیت

 را ما سایتوب. است مھم
Neota Logic، از یکی 

 در فناوری رسمی ھایشرکت
. کندمی میزبانی نیویورک
 ما سایتوب در شما کھ اطالعاتی

 و انتقال فرآیند در کنیدمی ارائھ
. شودمی رمزگذاری مراحل دیگر

 ایمیل با ھرگز شما اطالعات
 ما سایتوب در. شودنمی فرستاده

 اقدامات درباره بیشتری اطالعات
	.است شده ارائھ امنیتی

 ورود ھنگام در راھنمایی
 در شما کھ را اطالعاتی ما

 برای دھیدمی قرار اختیارمان
 شھر آن در فعال داوطلب وکالی

 چھ کھ دانندمی آنھا. فرستیممی
 شما مسافر منتظر باید زمانی
 را وی لزوم صورت در و باشند

 ما ولی. کرد خواھند راھنمایی
 توانیمنمی و نیستیم حقوقی بنگاه

. کنیم ارائھ حقوقی خدمات
 وکیل کھ ندارد وجود تضمینی

	.کند کمک شما مسافر بھ بتواند


