پرسشنامه مسافران ممنوع الورود
دستورالعمل:
 لطفا ً تا جايی که می توانيد پرسشنامه را بطور کامل پر کنيد ،البته الزم نيست به سوال ھای خاصی که جواب دادن به آنھابرايتان راحت نيست پاسخ دھيد .برای مثال ،الزم نيست نام کامل ،اطالعات تماس ،يا چنين اطالعات شناسايی خود را ارائه
دھيد ،و می توانيد از سواالت حساسی که ترجيح می دھيد خالی بگذاريد ،بگذريد.

 ما ھر کاری که در توانمان باشد برای حفظ رازداری پاسخ ھای شما انجام می دھيم ،از جمله از بين بردن يا پاک کردناطالعات ،زمانی که ديگر برای کمک يا دفاع از مسافران سرگردان نيازی به آن نيست.
 -پرسشنامه ھای تکميل شده را به ايميل  airport@refugeerights.orgبرگردانيد.

اطالعات زندگينامه مسافر
نام مسافر_________________________________________________________________ :
نام شخص پر کننده فرم برای مسافر________________________________________________ :
نسبت با مسافر_______________________________________________________ :
تاريخ تولد مسافر____________________________________________________________ :
يا سن تقريبی_________________________________________________________ :
محل تولد مسافر_____________________________________________________________ :
شماره ھمراه )يا بھترين روش شماره تماس( مسافر_______________________________________ :
آدرس ايميل مسافر___________________________________________________________ :
کشور مبدأ مسافر____________________________________________________________ :
تابعيت )ھای( مسافر__________________________________________________________ :
آيا مسافر تابعيت کشورھای ديگر را ھم دارد؟ )کشورھا را نام ببريد(____________________________ :
مذھب مسافر )در صورت تمايل به پاسخ(_____________________________________________ :
زبان ھايی که مسافر به آنھا صحبت می کند____________________________________________ :
آيا مسافر تمايل به صحبت با کنگره اياالت متحده  /ديگر دولت ھا دارد؟ )دور جواب خط بکشيد(:

بله  /خير

آيا مسافر تمايل به صحبت با مطبوعات را دارد؟ )دور جواب خط بکشيد(:

بله  /خير

 #در گروه مسافر)جزئيات بيشتر زير را کامل کنيد(______________________________________ :
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آيا مسافر از اشتراک اطالعات اين پرسشنامه با وکال و داوطلبان قانونی رضايت دارد؟

بله  /خير

وضعيت مھاجرت اياالت متحده و اقامت مسافر
نوع ويزای اياالت متحده________________________________________________________:
تاريخ درخواست ويزا ،اگر ويزا ھنوز صادر نشده است____________________________________ :
تاريخ صدور ،در صورتی که صادر شده باشد__________________________________________ :
تاريخ انقضا ،در صورت کاربرد__________________________________________________ :
تاريخ ابطال ،در صورت کاربرد__________________________________________________ :
ھرگونه جزئيات ديگر در مورد وضعيت ويزا__________________________________________ :
________________________________________________________________________
آيا کسی )خواھان( برای مھاجرت يا سفر به اياالت متحده برای شما دادخواستی داده است؟ _________
نسبت شما با خواھان چيست؟ )برای مثال کارفرما ،عضو خانواده(_______________________ :
خواھان مورد نظر کجا زندگی می کند؟ _________________________________________
اگر خواھان يک فرد است ،وضعيت قانونی وی در اياالت متحده چيست؟ ____________________

ارتباط با اياالت متحده
آيا مسافر در اياالت متحده زندگی می کند؟ برای چه مدت ،و در اياالت متحده چکار می کند؟ شرح دھيد ،با ذکر
نام مدرسه فرزندان ،نام کارفرما برای شاغلين ،و غيره___________________________________ :
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
آيا اعضای خانواده مسافر در اياالت متحده ھستند؟ ماھيت رابطه و مکان ھر يک از اين بستگان را شرح دھيد_ :
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
دليل اين سفر به اياالت متحده چيست ،اگر در باال توضيح داده نشد؟ ____________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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مکان و برنامه ھای سفر مسافر
وضعيت سفر )موردی را که کاربرد دارد عالمت بزنيد(:
___ در حال حاضر خارج از کشور ،ھنوز اقدام به برگشت به اياالت متحده نکرده است.
___ در حال حاضر در فرودگاه عزيمت
___ در حال حمل )نه در فرودگاه عزيمت و نه در فرودگاه ورود مھاجران به اياالت متحده
]([U.S. Immigration Arrival Airport
___ به محل ايست موقت يا به کشور مبدأ برگشته است.
___ در حال حاضر در فرودگاه ورود مھاجران به اياالت متحده ][U.S. Immigration Arrival Airport
___ ھنوز در اياالت متحده است ،و برنامه داشت به خارج از کشور سفر کند ،ولی ھنوز کشور را ترک
نکرده است.
نوع محل فعلی )برای مثال :فرودگاه ،ھتل ،اقامتگاه ،ساير(__________________________________ :
نام فرودگاه/ھتل/محل____________________________________________________ :
شماره پايانه يا آدرس خيابان_______________________________________________ :
شھر______________________________________________________________ :
کشور_____________________________________________________________ :
از چه زمانی در اين محل است؟ ___________________________________________________
نقطۀ مقصد سفر_____________________________________________________________ :
تاريخ آخرين خروج از اياالت متحده________________________________________________ :
دليل خروج از اياالت متحده_____________________________________________________ :
برنامه سفر )تاريخ و کشورھای شروع و پايان سفر برنامه ريزی شده ،شامل نام شرکت ھای ھواپيمايی و شماره
ھای پرواز(_______________________________________________________________ :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
مقصد سفر برنامه ريزی شده در اياالت متحده )بعد از فرودگاه(_______________________________ :
________________________________________________________________________
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مالحظات بشردوستانه ويژه و شرايط سفر
آيا در حال فرار يا در خطر بازگشت به آسيب و ظلم يا ديگر خطرھا ھستيد؟ )دور جواب خط بکشيد(

بله  /خير

بله ،لطفا ً جزئيات را شرح دھيد_____________________________________________ :
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
بله  /خير

موارد پزشکی؟ )دور جواب خط بکشيد(:

اگر بله ،جزئيات مربوطه را ذکر کنيد ،با تمرکز بر آسيب يا خطر خاصی که در صورت عدم اجازه
ورود به اياالت متحده با آن روبرو خواھيد شد____________________________________ :
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
آيا سابقا بصورت اشتغال يا ارائه خدمات با نيروھای مسلح اياالت متحده ،پيمانکاران نظامی ،سازمان ھای بشر
دوستانه بين المللی ،يا ديگر مراجع مساعدت به سازمانھا /نمايندگان مستقر در اياالت متحده ھمکاری داشته ايد ؟
بله  /خير
)دور جواب خط بکشيد(:
اگر بله ،جزئيات مربوطه را ارائه دھيد________________________________________ :
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
آيا اين ممنوعيت باعث ايجاد جدايی بين يک سرپرست و يک وابسته شده است؟ )دور جواب خط بکشيد( :بله  /خير
اگر بله ،جزئيات مربوطه را ارائه دھيد________________________________________ :
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
مشکالت مالی شديد و غيرمعمول؟ )دور جواب خط بکشيد(:

بله  /خير

اگر بله ،جزئيات مربوطه را ارائه دھيد________________________________________ :
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
شرايط ويژه ديگر )جزئيات را شرح دھيد(____________________________________________ :
________________________________________________________________________
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اطالعات زندگينامه گروه سفر )در صورت امکان برای ھر عضو از گروه مسافر ) ،#3 ،#2 ،#1غيره( و تا حدی که
اشتراک اطالعات برايشان راحت است تکميل کنيد .از پرسشنامه ھای جداگانه ای برای اعضای جدا شده از خانواده که
ديگر گروه مسافر ندارند استفاده کنيد(.
نام گروه سفر __________________________________________________________________ :#1
تاريخ تولد گروه سفر _______________________________________________________ :#1
يا سن تقريبی_____________ :
کشور مبدأ گروه سفر _______________________________________________________ :#1
تابعيت )ھای( گروه سفر _____________________________________________________ :#1
نسبت گروه سفر  #1با مسافر____________________________________________________ :
نوع ويزای اياالت متحده گروه سفر ______________________________________________ :#1
وضعيت ويزای گروه سفر ____________________________________________________ :#1
تاريخ صدور گروه سفر ______________________________________________________:#1
ساير اطالعات در مورد گروه سفر ) #1موارد پزشکی ،مالحظات ويژه(_________________________ :
________________________________________________________________________
نام گروه سفر __________________________________________________________________ :#2
تاريخ تولد گروه سفر _______________________________________________________ :#2
يا سن تقريبی_____________ :
کشور مبدأ گروه سفر _______________________________________________________ :#2
تابعيت )ھای( گروه سفر _____________________________________________________ :#2
نسبت گروه سفر  #2با مسافر____________________________________________________ :
نوع ويزای اياالت متحده گروه سفر ______________________________________________ :#2
وضعيت ويزای گروه سفر ____________________________________________________ :#2
تاريخ صدور گروه سفر ______________________________________________________:#2
ساير اطالعات در مورد گروه سفر ) #2موارد پزشکی ،مالحظات ويژه(_________________________ :
_______________________________________________________________________
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نام گروه سفر __________________________________________________________________ :#3
تاريخ تولد گروه سفر _______________________________________________________ :#3
يا سن تقريبی_____________ :
کشور مبدأ گروه سفر _______________________________________________________ :#3
تابعيت )ھای( گروه سفر _____________________________________________________ :#3
نسبت گروه سفر  #3با مسافر____________________________________________________ :
نوع ويزای اياالت متحده گروه سفر ______________________________________________ :#3
وضعيت ويزای گروه سفر ____________________________________________________ :#3
تاريخ صدور گروه سفر ______________________________________________________:#3
ساير اطالعات در مورد گروه سفر ) #3موارد پزشکی ،مالحظات ويژه(_________________________ :
________________________________________________________________________

برای پاسخ به سواالت باال برای گروه ھای سفر  ،#6 ،#5 ،#4و غيره صفحه ھای بيشتری اضافه کنيد.
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ارتباطات مرتبط با مھاجرت با مقامات رسمی يا شرکت ھای ھواپيمايی

برای ھر تماس جداگانه با مقامات رسمی مھاجرت ،پرسنل شرکت ھواپيمايی يا ديگر مقامات رسمی
)"تماس " ،"#1تماس " ،"#2تماس  ،"#3غيره( ،موارد زير را ارائه دھيد:
دسته تماس :#1
__ مقام رسمی گمرک و گشت مرزی اياالت متحده ) (U.S. Customs and Border Patrolيا وزارت
امنيت ميھن )(Department of Homeland Security
__ ديگر مقامات رسمی اياالت متحده
__ نماينده شرکت ھواپيمايی
__ مقام رسمی مھاجرت غير اياالت متحده
__ ساير )لطفا ً شرح دھيد(________________________________________________ :
نام نمايندگی يا شرکت ھواپيمايی که با آن سر و کار داريد___________________________________ :
در چه شھر و کشوری؟ _________________________________________________________
در چه تاريخی؟ _____________________________________________________________
تلفنی يا بصورت حضوری؟ _____________________________________________________
نمايندگی/شخص/شرکت ھواپيمايی به شما چه گفت؟ _______________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
در چه نقطه ای از سفر شما؟
__ پيش از رفتن به فرودگاه
__ در بازرسی فرودگاه
___ در قسمت کنترل مھاجرت در فرودگاه عزيمت
__ در ھنگام پرواز،
__ در قسمت کنترل مھاجرت در ھنگام رسيدن به مقصد
__ ساير )توضيح دھيد(__________________________________________________ :
چه اسنادی ارائه داديد؟ _________________________________________________________
آيا آنھا به شما نوشتجات مرتبط با ممنوعيت يا مرتبط با سفرتان ارائه دادند؟ )دور جواب خط بکشيد(:
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بله  /خير

در مورد توانايی شما در ورود/بازگشت به اياالت متحده چه گفته شد؟ ____________________________
جزئيات بيشتر________________________________________________________ :
__________________________________________________________________
آيا از شما خواسته شد چيزی را امضا کنيد يا از اسنادی صرف نظر کنيد؟

بله  /خير

اگر بله ،شرايط و داليل داده شده برای صرف نظر/رھا کردن را شرح دھيد_________________ :
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
بله  /خير

آيا شما درخواست صحبت با کادر نظارتی داشتيد؟

جوابشان چه بود؟ _______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
بله  /خير

آيا شما درخواست صحبت با وکيل داشتيد؟

جوابشان چه بود؟ _______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
آيا بازداشت شديد ،در اتاقی جداگانه گذاشته شديد ،يا از شما خواسته شد در جای توقف منتظر بمانيد؟

بله  /خير

اگر بله ،وضعيت را شرح دھيد ،شامل طول مدت ،جدايی از ديگر اعضای گروه سفرتان ،استفاده از
وسايل بازداشت يا دستبند ،تامين غذا يا آب ،در دسترس بودن سرويس بھداشتی_______________ :
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
آيا از شما درباره عقايد مذھبی تان ،ديدگاھتان در مورد رئيس جمھور ترامپ ،احساستان نسبت به اياالت متحده ،يا
بله  /خير
پشتيبانی تان از گروه ھا و جنبش ھای عليه اياالت متحده سوال شد؟
اگر بله ،وضعيت را شرح دھيد_____________________________________________ :
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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آيا از شما درباره پست ھا و عکس ھای رسانه ھای اجتماعی تان سوال شد؟

بله  /خير

اگر بله ،وضعيت را شرح دھيد_____________________________________________ :
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

دسته تماس :#2
__ مقام رسمی گمرک و گشت مرزی اياالت متحده ) (U.S. Customs and Border Patrolيا وزارت
امنيت ميھن )(Department of Homeland Security
__ ديگر مقامات رسمی اياالت متحده
__ نماينده شرکت ھواپيمايی
__ مقام رسمی مھاجرت غير اياالت متحده
__ ساير )لطفا ً شرح دھيد(________________________________________________ :
نام نمايندگی يا شرکت ھواپيمايی که با آن سر و کار داريد___________________________________ :
در چه شھر و کشوری؟ _________________________________________________________
در چه تاريخی؟ _____________________________________________________________
تلفنی يا بصورت حضوری؟ _____________________________________________________
نمايندگی/شخص/شرکت ھواپيمايی به شما چه گفت؟ _______________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
در چه نقطه ای از سفر شما؟
__ پيش از رفتن به فرودگاه
__ در بازرسی فرودگاه
__ در قسمت کنترل مھاجرت در فرودگاه عزيمت
__ در ھنگام پرواز،
__ در قسمت کنترل مھاجرت در ھنگام رسيدن به مقصد
__ ساير )توضيح دھيد(__________________________________________________ :
چه اسنادی ارائه داديد؟ _________________________________________________________
آيا آنھا به شما نوشتجات مرتبط با ممنوعيت يا مرتبط با سفرتان ارائه دادند؟ )دور جواب خط بکشيد(:
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بله  /خير

در مورد توانايی شما در ورود/بازگشت به اياالت متحده چه گفته شد؟ ____________________________
جزئيات بيشتر________________________________________________________ :
__________________________________________________________________
آيا از شما خواسته شد چيزی را امضا کنيد يا از اسنادی صرف نظر کنيد؟

بله  /خير

اگر بله ،شرايط و داليل داده شده برای صرف نظر/رھا کردن را شرح دھيد_________________ :
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
بله  /خير

آيا شما درخواست صحبت با کادر نظارتی داشتيد؟

جوابشان چه بود؟ _______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
بله  /خير

آيا شما درخواست صحبت با وکيل داشتيد؟

جوابشان چه بود؟ _______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
آيا بازداشت شديد ،در اتاقی جداگانه گذاشته شديد ،يا از شما خواسته شد در جای توقف منتظر بمانيد؟

بله  /خير

اگر بله ،وضعيت را شرح دھيد ،شامل طول مدت ،جدايی از ديگر اعضای گروه سفرتان ،استفاده از
وسايل بازداشت يا دستبند ،تامين غذا يا آب ،در دسترس بودن سرويس بھداشتی_______________ :
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
آيا از شما درباره عقايد مذھبی تان ،ديدگاھتان در مورد رئيس جمھور ترامپ ،احساستان نسبت به اياالت متحده ،يا
بله  /خير
پشتيبانی تان از گروه ھا و جنبش ھای عليه اياالت متحده سوال شد؟
اگر بله ،وضعيت را شرح دھيد_____________________________________________ :
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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آيا از شما درباره پست ھا و عکس ھای رسانه ھای اجتماعی تان سوال شد؟

بله  /خير

اگر بله ،وضعيت را شرح دھيد_____________________________________________ :
__________________________________________________________________

اطالعات وکيل
بله  /خير

آيا وکيل داريد؟ )دور جواب خط بکشيد(:

شماره ھمراه وکيل___________________________________________________________ :
ايميل وکيل________________________________________________________________ :
آيا ممکن است وکيل شما با کنگره ) /(Congressديگر ادارات ) (Governmentصحبت کند؟
)دور جواب خط بکشيد(:

بله  /خير

آيا ممکن است وکيل شما با مطبوعات صحبت کند؟ )دور جواب خط بکشيد(:

بله  /خير

ساير نظرات_______________________________________________________________ :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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اطالعات پرسشگر
نام پرسشگر_______________________________________________________________ :
تاريخ تماس ________________________________________________________________:
زمان تماس ________________________________________________________________ :
روش تماس )مثال تلفن ،ايميل(____________________________________________________ :
بله  /خير

آيا پرسشنامه با کمک يک مترجم تکميل شد؟

يادداشت ھای پرسشگر
آيا پرسشگر برگه پرسش و پاسخ ] / [FAQاطالعات يا ديگر اطالعات را ارائه کرد؟
)دور جواب خط بکشيد(:

بله  /خير

آيا مسافر تقاضای پيگيری )کمک قانونی يا ساير مدافعات( کرد؟ )دور جواب خط بکشيد(

بله  /خير

ساير نظرات_______________________________________________________________ :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

کدھای داخلی
بله  /خير

پاسخگويی )دور جواب خط بکشيد(

سازمان پاسخگو_____________________________________________________________ :
تاريخ پاسخگويی____________________________________________________________ :
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