
کیا؟ تو هے روک لیتی مجهے پولیس سرراہ سوال: اگر
ميں هاں جواب اگر لئے آزاد هيں- آپ جانے كے كيا کہ پوچهئے جواب:

كہتى هے كريں- اگر پوليس غور هى پر سے چلے جانے وهاں هے، تو
نہيں هيں، بهى آزاد لئے كے جانے ليكن هيں، حراست نہيں آپ زير كه

هى باهر پر كپڑوں كے آپ پوليس هے- رها جا روكا كو آپ مطلب كا اس
مسلح كه آپ هو شتہه كو ان هے اگر سكتى ديكهـ كر هاتهـ لگا سے

هيں، تو زياده تالشى ليتے اگر وه اس سے سكتے هيں- هو خطرناك اور
نہيں رضامندى اپنى لئے كے تالشى ديجئے «ميں كہه پر واضح طور

هيں- اگر سكتے ركهـ جارى كام كو تالشى كے بهى وه پهر هوں»- ديتا
کے سوالوں ان کے کو آپ تو هے گیا لیا کر گرفتار یا لیا گیا روک کو آپ

پوليس ايك كا- سوال ضرورى سوائے هے، نہیں ضرورت کی جواب دینے
ميں آپ كئى صوبوں گا- جائے كوروكا آپ چب گى نام پوچهے كا بار آپ

گرفتار جا سكتا هے- پر دينے نه كواس سوال كا جواب

تو هے ليتى ميں روك هى كار ميرى پوليس مجهے اگر سوال:
كيا؟

ديگهـ انہيں پوليس جہاں جگه ركهئے ايسى كو هاتهوں اپنے جواب:
ديں- رضامندى اپنى لئے كے تالشى نہيں كه آپ ضرورت كو سكے- آپ
هے سمجهتى ضرورى لئے كے مقصد ممكنه كسى پوليس اگر ليكن
لى جا سكتى كے بهى مرضى بغير آپ كى تالشى كى كار كى آپ تو

اور لئے كے كرنے سوال سے ان كو ڈرائيوروں اور مسافروں افسران هے-
هيں- سكتے كر الگ سے دو سرے ايك كے لئے كرنے موازنه كا جوابوں

پيش سامنے كے عدالت بڑى مجهے FBI يا پوليس اگر سوال:
كے ان ميں اگر هے ديتى دهمكى كى دينے حكم كا هونے

كيا؟ تو هوں ديتا نہني جواب كے سوالوں
سامنے پيش هونے كے لئے عدالت كے حكم آپ عدالتى جواب: ايك بڑا

اگر هے- حكمنامه حتريرى كا كرنے تصديق ميں بارے كے اطالعات اور
كى هونے كا حكم دينے پيش عدالت ميں بڑى يا FBI آپ كو پوليس

جو كچهـ آپ چاهئے- كو بالنا وكيل اپنے كو فورا تو آپ ديتى هے، دهمكى
هے- جاسكتا استعمال كيا خالف كے آپ كو اس هيں بهى كہتے

تو كيا مجهے هوں جاتا ليا لے ميں حراست سوال: اگر ميں
چاهئے؟ دينا جواب كے سوالوں

كو آپ تو هيں، جاتے لئے لے ميں حراست آپ اگر نہيں- جواب:
كى دينے جواب كا سوالوں كے طرح بهى كسى يا دينے بيان كوئى
كہئے- كے لئے بلوانے كو وكيل اپيے وقت اسى نہيں هے- ضرورت

فيصله كا دينے جواب كا سوال بهى كسى آپ كه پہلے سے اس
چاهئے- لينا كر هميشه مشوره وكيل سے اپنے كو آپ كريں،

بدسلوكى ساتهـ ميرے كے ذريعه FBI يا پوليس اگر سوال:
كيا؟ تو هے جاتى كى

اطالع لكهـ ليں- شناختى نام، يا دوسرى منبر، بيج كا افسر جواب:
آپ كا حق هے- كا لئے پوچهنے اطالع كے كى طرح اس سے افسر
حاصل ٹيلى�فون منبر اور نام اور ان كے ڈهونڈنے گواه ايسے موقع پر
حاصل امداد طبى زخمى هيں تو كرين- اگر آپ كوشش كى كرنے

تصويريں كى زخموں هو سكے ان ممكن جلد قدر بهى جس اور كيجئے
بلوائيے-  كو وكيل لے ليں-

Immigration and] سروس نيچوراالئزيشن اينڈ اميگريشن
لينڈ هوم آف ڈپارٹمنٹ [(Naturalization Service (INS

[(Department of Homeland Security (DHS] سيكوريٹى
كيا اور دوباره منظم گيا ديا نام نيا اس كو هے اور حصه كا

هے: گيا

سروس اميگريشن اينڈ سٹىزنشپ آف بيورو دى .1
[The Bureau of Citizenship and Immigration

Services (BCIS)]
[The آف كسٹمز اينڈ بارڈر پروٹكشن  دى بيورو .2

Bureau of Customs and Border Protection
(CBP)]

كسٹمز انفورسمنٹ اينڈ اميگريشن بيورو آف دى .3
[The Bureau of Immigration and Customs

پر طور كے Enforcement (ICE)]

مقاصد كے كتابچه اس اور هيں حصه كا DHSبيورو تينوں يه
گا- كہا جائے پر طور كے "DHS" اس كو لئے كے

كے ايچنٹ DHS يا FBI پوليس اگر .I
هنں تو كيا؟ كرتے مچهـ سے رابطه

كا جواب سوالوں گئے پوچهے ذريعه كے ايجنٹوں سوال: كيا
چاهئے؟ دينا هى مجهے

سے دينے جواب سوالوں كے هے- حق آئينى كا رهنا آپ خاموش جواب:
كے لئے راضى هونے دينے جواب سوالوں كے هے- انكار كرنا جرم نہيں

كو هے- آپ خيال اچها ايک كرنا مشوره سے وكيل قبل قانونى سے
كو گرفتار هى آپ چاهے چاهئے نہيں كرنى بات بهى كوئى كسى سے
كے جج هى آپ سوالوں هيں- صرف ميں آپ جيل گيا هے يا پهر ليا كر

هے- سكتا دے حكم كا دينے جواب

هوں؟ كر سكتا بات سے وكيل سوال: كيا ميں
حق كا آپ كرنا بات سے وكيل قبل سے دينے جواب كے سوالوں جواب:
وكيل نہيں- يا هے بتاتى كو آپ پوليس ميں بارے كے حق اس چاهے هے

ديتے بار كہه اگر آپ ايک هے- كرنا حقوق كى حفاظت آپ كے كام كا
كو چاهئے كه افسروں هيں، چاهتے كرنا بات سے آپ وكيل هيں كه

كہه سكتے سے افسر پاس كے آپ اگر كريں- بند كرنا سے سوال آپ
بهى آپ تب هے، كے جواب دينے كوئى وكيل نہيں سوالوں آپ هيں كه

وكيل كوئى كے پاس آپ اگر چاهتے هيں- كرنا سے بات وكيل قبل سے
اور دكهائيں كو افسر كو ركهئے- اس اپنے پاس كارڈ بزنس كا اس تو هے

كا والے كرنے بهى حتقيق كسى كہيں- لئے بالنے كے كو وكيل اپنے
هے اور ملتا آپ سے جو ركهئے ياد ضرور منبر ٹيلى�فون ايجنسى اور نام،

هے- ديتا اطالع كو وكيل كے آپ

لے سكتے تالشى يا دفتر كى ايجنٹس ميرے گهر كيا سوال:
هيں؟

گهر كے آپ ايجنٹس والے كرنے نافذ قانون دوسرے يا پوليس جواب:
اجازت كى كرنے ايسا انہيں آپ كه تك جب سكتے لے نہيں تالشى كى

كا تالشى تالشى كا وارنٹ نه هو- پاس كے ان كه تک جب يا ديں نه
خصوصى تالشى كو جو پوليس هے حكم نامه عدالتى وارنٹ ايك

نہني تو كام كا تالشى سے مداخلت ميں تالشى هے- ديتا كى اجازت
ليكن هيں- سكتے جا لئے ميں حراست لئے كے اس آپ ليكن گا ركے
دى نہيں اپنى رضامندى آپ نے دينا چاهئے كه واضح كر بخوبى كو آپ
آپ هے- برعكس كے خواهشات كى آپ عمل كا كه تالشى هے اور يه

لئے لينے كے تالشى كى مہمان آپ كے مكان يا ساتهى كا كمرے كے
هے يقني پوليس كو يه اگر سكتا هے رضامندى دے طور پر اپنى قانونى
نافذ كرنے قانون اور پوليس مجاز هے- كا دينے رضامندى وه شخص كه

ضرورى لينا وارنٹ لينے كے لئے تالشى كى كسى دفتر لئے والوں كے
جگه كى كى كے كام آپ كه هے اختيار يه كو كے مالک آپ هے، ليكن
ديدے- رضامندى اپنى بغير كے اجازت كى آپ لئے كے لينے تالشى

كيا؟ تو هے تالشى كا وارنٹ پاس كے اگر ايجنٹس سوال:
آتے لئے كے تالشى ايچنٹس كه وقت جس هيں موجود آپ اگر جواب:

ميں ان وارنٹ هيں- سكتے كہه لئے كے ديكهنے وارنٹ آپ هيں تو
جن هونى چاهئے وضاحت كى تفصيلى چيزوں يا اور اشخاص جگہوں
بهى هے- جس قدر جانا لے كو چيزوں جن يا هے تالشى لى جانى كى

آپ كو كيا كه ليجئے- پوچهئے بال كو وكيل اپنے سكے هو ممكن جلد
اجازت دى جاتى كو آپ اگر هے؛ اجازت كى ديكهنے كو تالشى كے عمل

يه اور بيج منبر نام، بشمول چاهئے- هر چيز ديكهنا كو ضرور آپ هے تو
انہوں كى جگہوں كن هے، تعلق ركهتا سے ايجنسى كس افسر هر كه

اگر ليں- كر نوٹ پاس اپنے ليا، كو كيا لے نے انہوں اور لى تالشى نے
هو بهى كچهـ جو وهاں كو ان تو هيں موجود بهى لوگ اور كچهـ وهاں

ليں- بنا گواه لئے، طرح ديكهنے كے اچهى كو اس هے، رها

تو كيا مجهے وارنٹ هے كا تالشى پاس كے پوليس اگر سوال:
چاهئے؟ جواب دينا سوالوں كے كے ان

سوالوں كو آپ كه نہيں يه كا مطلب وارنٹ كے تالشى نہيں- جواب:
چاهئے- دينا جواب كے

تو كيا؟ هے نہني وارنٹ كا پاس تالشى كے اگر ايجنٹس سوال:
اور ديں، نه اجازت كى تالشى لينے كى گهر كو اپنے آپ پوليس جواب:
كے آپ پوليس چاهئے- دينا نہيں بهى جواب كے سوالوں كے ان كو آپ

سكتى- كر استعمال نہيں لئے كے كرنے وارنٹ حاصل كو انكار

نہني هے، ليكن كا وارنٹ تالشى پاس كے ايجنٹس اگر سوال:
لئے لينے كے تالشى باوجود كے اعتراض ميرے وه پهر بهى

تو كيا؟ هيں اصرار كرتے
اس پاس كے آپ هوں- اگر ميں حائل نه كے كام تالشى آپ جواب:

كہني كه لئے كے رهنے تو اس كو گواه هے موجود شخص كوئى وقت
ممكن هو جلد قدر جس رهے هيں- دے اجازت نہيں كى لينے تالشى آپ

بيج منبر نام اور كے تالشى لينے والے افسروں بالئيں- كو وكيل اپنے
كر ليں- نوٹ

تو كيا؟ كرتا هوں  بات سے ايجنٹوں كارى اگر ميں سر سوال:
وه كہتے هيں، سے والون قانون نافذ كرنے آپ جو چيز هر وه جواب:
كو اس هے- جاسكتى كى استعمال آپ كے اور دوسروں كے خالف

بولنا جرم جهوٹ سے افسر سر كارى كه ركهئے ميں ذهن اچهى طرح
سے مشوره وكيل آپ اپنے كه تك جب خاموش رهنا تك اس وقت هے-

كے سوالون كچهـ كه آپ باوجود بهى اس كے نہيں هے- جرم نه كرلني،
سے دينے جواب كے سوالوں آپ دو سرے هيں، چكے دے هى پہلے جواب

هو- نه ساتهـ كے آپ تك كه آپ كا وكيل جب هيں سكتے كر اننكار

اور هوں نہيں شہرى ايك ميں اگر .II
كرتا هے؟ رابطه مجهـ سے

كے لئے اپنے حقوق آپ اگر كريں- اصرار كے لئے اپنے حقوق
هيں دستخط كرديتے پر اپنے كاغذات آپ ايسے يا نہني كرتے مطالبه

بدر ملك هے تو آپ كو گيا ديا كر سلب كو ذريعه آپ كے حقوق كے جن
كسى مليں يا سے وكيل كه آپ كسى پہلے سے اس سكتا هے كر

دستخط اور هوئے سمجهے پڑهئے، بغير كريں- رجوع سے جج اميگريشن
نه كريں- بهى دستخط پر  چيز كسى هرگز كو جانے بغير كے نتائج كرنے

نام اور كا كسى وكيل تو ممكن هو كريں- اگر بات سے وكيل اپنے
اميگريشن گا- آسكے بالنے پر كے آپ جو ركهئے ٹيليفون منبر اپنے پاس

ميں ان هى ميں هے اور قريب كام سمجهنا ايك مشكل كو قوانني كے
گئى هيں- كى سى تبديلياں بہت

تكيه كرتے خطوط پر كے رهنما DHS اور قوانني، ضابطوں كے آج
پرواه كئے بغير كى اس هيں، نيچے دئے حقوق كے شہريوں هوئے، غير 
بدل سكتى اطالع ذيل مندرحه هے- كيا حيثيت كى اميگريشن ان كه

كيا جائے- رابطه وكيل سے كه ضرورى هے لئے تو اس هے،

اندر كے لئے هيں جو امريكا حقوق ان غير شہريوں كے ذيل مندرجه
ميں امريكا كه جو هيں اور پر حد سر جو كه شہرى غير هيں موجود

عائد ضابطے كچهـ اضافى پر ان هيں كوشش كررهے كى هونے داخل
هيں- نہيں جيسے حقوق ايك كے اور ان هيں گئے كئے

DHS يا دينے جواب كے سوالوں كے DHS مجهے كيا سوال:
وكيل كرنے سے پہلے اپنے تهى كاغذ پر دستخط كسى كے

هے؟ كا حق بات كرنے سے
يا بلوانے وكيل آپ كو اپنا تو هے جاتا ليا آپ كو روك اگر هاں- جى جواب:
كى آپ كه هے حق كا آپ يه بهى اور حق هے، كا ملنے سے خاندان اپنے
سماعت بهى سكے- كسى مل وكيل آپ سے كا دوران آپ كے حراست

آپ ساتهـ ركهنا اپنے كو اٹارنى اپنے روبرو، كے جج دوران، اميگريشن كے
سے طرف كى حكو،مت لئے، كار روائيوں كے كى اميگريشن هے- حق كا

نہيں هے، كو حق آپ كا اپنے ساتهـ ركهيے كو گئے اٹارنى مقرر كئے
افسروں كے اميگريشن تو هے، گيا ليا لے ميں حراست كو آپ اگر ليكن

كى والوں كرنے فراهم مشوره قانونى خرچ كم يا مفت كه چاهئے كو
ديں- كو دكها آپ فہرست

كاغذات اميگريشن دوسرے يا كارڈ گرين اپنا مجهے كيا سوال:
چاهئيں؟ ركهنے ساتهـ اپنے

كى ميں ٹہرنے امريكا كو آپ جو هيں اسناد وه پاس كے اگر آپ جواب:
چاهئے- جعلى اپنے ساتهـ ركهنا سب كو تو ان هيں؟ اجازت ديتے

آپ نتيجه كا كرنے كوپيش DHS كاغذ والے جانے هو پورى ميعاد يا
ايك سكتا هے- ميں نكل كارروائى عدالتى خالف كے آپ يا اخراج كے

هے، اميپالئمنٹ هوئى ختم نہيں معياد جس كى ،I-94 گرين كارڈ ايسا
كراسنگ بارڈر ،[Employment Authorization Card] كارڈ آتهورائيزيشن

هو ثابت يه سے جن كاغذات يا دوسرے [Border Crossing Card] كارڈ
گى كرے مطمئن كو هے، اس ضرورت حيثيت بر قرار قانونى كى آپ كه

جرم كے اخالقى بد پر آپ تو هيں نہیں همراه كے آپ كاغذات يه اگر -
كاپى ايک كى كاغذات اميگريشن اپنے - هے سكتا جا لگايا چارج كا

ركهئے، پاس كے دوست يا شخص معتبر كسى كے خاندان اپنے هميشه
خصوصى اپنے - كردے فيكس لئے كے آپ پر پڑنے ضرورت كو اس جو



آپ - كيچئے رابطه سے وكيل اميگريشن اپنے ميں ے بار كے معامله
اور ايجنٹس پٹرول بارڈر كرانے، سے افسران پوليس شناخت اپنے سے

هے- سكتا جا كہا لئے دكهانے بهى كو پائلٹوں كے جہاز هوائى

ميں كے بارے هسٹرى اميگريشن اپنى كيا مجهے سوال:
چاهئے؟ كرنى بات سے افسران كارى سر

شہادتيں دكها ضرورى متام ميں بارے كے حيثيت اپنے آپ جب جواب:
ضرورت كى بات كرنے مزيد سے افسران كو پهر آپ تو هيں چكے
رهنا اور خاموش لئے كے آپ پر هے- آپ دارومدار كا اس نہيں هے-

هے- سكتا هو بہتر كرنا بات سے وكيل اپنے پہلے سے سب
سمجهے طرح اچهى كو اس هے- پيچيده بيحد قانون امسگريشن

حقوق كے آپ وكيل مسئله پيدا هو سكتا هے- لئے كے آپ بغير
ايسے جوابات اور هے، مشوره دي سكتا هے، سكتا حتفظ كر كا

پہنچا كو نقصان آپ جو هے سكتا كر مدد بچنے ميں سے دينے
ايسے منفعت، مذهبى اور سياسى كى آپ DHS اگر هيں- سكتي
باتيں وه هيں، كرتے مالى مدد آپ هے يا تعلق كا سےآپ جن گروپ

چكے كر سفر آپ جگه كس كس چكے هيں، كہه هى پہلے آپ جو
كا آپ سب آتے، ان نہيں درست نظر سواالت جو سرے دو اور متام هيں

كے حيثيت اميگريشن كى آپ چاهئے- دينا نہيں جواب كوئى كو
افسر پر، جگه پرائيويٹ دوسرى كسى يا ميں، گهر كے آپ ميں بارے

اس كے جب تك كه كر سكتا كسى شہادت كى درخواست نہيں
هو- نه وارنٹ پاس

گرفتار پر بنا كى خالف ورزى كى اگر ميں اميگريشن سوال:
اور لئے دفاع كے اپنے مجهے كيا تو جاتا هوں ليا كر

روبرو كے جج اميگريشن ايك خالف كے ڈپورٹيشن چارجز
هے؟ كا حق سنوائى كرانے

آپ هى جج اميگريشن صرف ايك ميں تر كيسوں زياده هاں- جى جواب:
دستبردار سے حقوق اپنے آپ اگر ليكن هے- سكتا دے آرڈر كا اخراج كے

اور ملك چهوڑنے هيں ليتے لے رخصت» «رضاكارانه جاتے هيں يا هو
كيا بدر ملك كے هى سماعت كو بغير آپ تو جاتے هيں، هو راضى پر
متعلق سے جرم كے قسم كسى خالف كے اگر آپ هے- سكتا جا
آپ گيا تها، كيا گرفتار پر بارڈر كو آپ جيسے هے- رهى كارروائى چل

آپ بهى ميں ماضى يا تهے آئے ذريعه كے پروگرام ويوور ويزا ميں امريكا
كے سماعت بغير كو آپ تو هے چكا جا ديا نامه حكم كا كرنے خارج كو
تاكه مليں سے وكيل آپ فورا ميں اس سلسلے هے- سكتا جا كيا خارج

هے- سكتى مل آپ كو راحت كى كسى طرح كه ديكهے وه

كيا مجهے ميں صورت كى جانے هو گرفتار سوال: ميرے
چاهئے؟ كرنا رابطه سے خانے قونصل اپنے

هيں جاتے ميں گرفتار كئے امريكا جو غير شہرى هاں- وه جى جواب:
سے پولس يا هے حق كا كرنے رابطه سے خانے قونصل اپنے كو ان

كى دينے قونصل خانے كو اطالع گرفتارى كے بارے ميں آپ كى
كو آپ سےملنے قونصل كه چاهئے كو پولس درخواست كى جائے-

كرنے ايسا داران عہده كے قونصل اگر دے اجازت كى كرنے بات يا
فراهم وكيل لئے خانه آپ كے قونصل هيں- آپ كا كرتے فيصله كا

سكتا هے - كر مدد فراهم كرنے ميں مدد كرنے يا دوسرى

سے دسنبردار جق اپنے سماعت كرانے كے اگر ميں سوال:
پہلے هى امريكا سے هونے مكمل جاؤں يا سماعت هو

هے؟ كيا هوتا دوں تو چهوڑ

اطالعات جاتى حواله لئے كے رابطے
ڈسكرميينيشن كميٹى: اينٹى عرب - امريكن

[American-Arab Anti-Discrimination Committee  (ADC)] 
(202) 244-2990

ايسوسىايشن: الئرس امريكن اميگريشن
[American Immigration Lawers Association (AILA)]

1-800-954-0254

ايشنيامريكنليگلڈفينساينڈايجوكيشنفنڈ:
[Asian American Legal Defense and Education Fund (AALDEF)]

(212) 966-5932

ريليشنز: امریکن-اسالمك آن كونسل
[Council on  American-Islamic Relations (CAIR)]

(202) 488-8787

الئرس گلڈ: نيشنل
[National Lawyers Guild]

(212) 679-5100

پروجيكٹ: اميگريشن نيشنل
[National Immigration Project]

(617) 227-9727

سول رائٹس: آن ايس. كميشن يو.
[U.S. Commission on Civil Rights (UCCR)]

(800) 552-6843

نيٹ ورك: ايشني ساؤتهـ
[South Asian Network (SAN)]

(562) 403-0488

ناشر:
پروفائلنگ ريشيل اگينسٹ كيمپني ACLU دى

[THE AMERICAN CIVIL يونني سول ليباريٹيز اميريكن دى
روزانه جو هے، نگہبان كا آزادى كا ملت LIBERTIES UNION]

دفاع حقوق كے انفرادى ميں طبقات اور مجالس ساز عدالتوں، قانون
آئني ضمانت كى جنس هے كر رها كام كے لئے آزادى اور نگہدارى اور

هے- گئى دى ميں قوانني كے اور اميكا

كٹران اور ڈائر افسران

پرزيڈينت ،NADINE STROSSEN
ڈائركٹر ايگزيكيٹو ،ANTHONY ROMERO

چئر، ،KENNETH B. CLARK
كونسل ايڈوائزرى ايگزيكيٹو

RICHRD، ٹريژر ZACKS

10/24/03 شده ثانى نظر

پنے ا
ق حقو

نئے جا
كسٹم ،FBI ،پوليس اگر

يا اميگريشن ايجنٹس
ذريعه پوچهـ افسران كے

هے تو كيا گچهـ كى جاتى
چاهئے كرنا

مستحق هونے كے فائدوں كے اميگريشن خاص كچهـ جواب: آپ
كے سالوں كئى ميں اور آپ پر مستقبل هيں سكتے هو محروم سے

بهى كوئى هے- سكتى جا لگائى پابندى پر واپسى ميں امريكا لئے
صالح سے وكيل اميگريشن كسى هميشه پہلے سے لينے فيصله

چاهئے- كر لينى

تو مجهے هوں چاهتا كرنا رابطه سے DHS ميں سوال: اگر
چاهئے؟ كرنا كيا

سے چاهے وكيل هميشه پہلے سے كرنے رابطه سے DHS :جواب
«انفورسمنٹ افسران DHS سے بہت كريں- ضرور مشوره هى، پر فون

دوسرے پر متام آپ مقدم كام تصور كرتے هيں اور كو اپنا (نفاذ)»
گے- نہيں كريں كى وضاحت اختيارات

كيا هيں حقوق ميرے پر ايرپورٹوں .II

مندرجه كو اداروں انفورسمنٹ) كے (ال نفاذ قانونى نوٹ: اهم
آپ كى كام كا نكالنے يا حراستوں ركاوٹوں، تالسيوں، ذيل

دينا غير اجنام بنياد پر كى نژاد يا مذهب، جنس قوميت، نسل،
هے- قانونى

كے كاغذات درست كے سفر ميں امريكا ميں اگر سوال:
ايجنٹ كسٹم ايك كا امريكا كيا تو هوں هورها داخل ساتهـ

سكتا هے- لے تالشى ميرى اور هے روك سكتا مجهے
ميں حراست روكنے، كے آپ كو ايجنٹوں كسٹمز هاں- جى جواب:

كا اختيار هے- تالشى لينے كى چيز هر اور شخص هر اور لينے

پريشانى كسى بغير كى سامان ميرے اور ميرى كيا سوال:
ديكهـ كے بعد يا سيكورٹى كے پار كر لينے كو ڈٹيكٹرز كے

چيز دكهائى دے رهى جو ميں كه اسكينرز لينے كے بعد
هے- سكتى جا لى دوباره تالشى نه تها، هتهيار كوئى تهى وه
اسكرين پہلى كى سامان كے آپ كه كے اس باوجود هاں- جى جواب:

آپ كے كو اسكينرز هوتى، نہيں ظاهر چيز مشتبه بهى ميں كوئى
هے- اختيار كا مزيد تالشى لينے كى سامان

كا مالزم ايئرالئن كيا تو هوں ميں جہاز هوائى ميں اگر سوال:
سے جہاز  هوائى مجهے يا هے سكتا كر حتقيق سے مجهـ

كہه سكتا هے؟ لئے اتر جانے كے
لے جانے مسافر كو ايسے كسى كو پائلٹ كے جواب: هوائى جہاز
وه مسافر كه هے يقني يه كو اگر اس هے كرنے كا اختيار منع سے
معقول فيصله پائلٹ كا هے- خطره لئے سالمتى كے فالئٹ كى
لگي كه نه چاهئے پر هونا كى بنياد ديكهـ ريكهـ كى آپ اور بنياد

پر- اصولوں ٹائپ) (اسٹيريو بندهے

كمترى كا احساس كى طرح كسى پر آپ كو ائرپورٹ اگر
پروفائلنگ كمپلينٹ فارم مہربانى پيسنجر برائے هے، تو داليا گيا

همارى كه جو بهرئے كو [Passenger Proling Complaint Form]
مساوات كے نسلى كے www.aclu.org/airlineproling سائٹ ويب

هے- سكتا جا ليا سے حصه
URDU


