
 

 
 کارت ایمنی

من دارای اختالل، معلولیت و یا وسایل ایمنی اشاره شده در ذیل هستم که 

 ممکن است اجرای قوانین بازرسی امنیتی در من را چالش برانگیز سازد.

 
 

 

اعالم میدارم که ارایه این کارت، اینجانب را دراجرای اجباری قوانین بین المللی 

 بازرسی مبرا نمی سازد.

...................................................................………… 
اداره امور امنیتی فرودگاه ها، حریم خصوصی کلیه مسافران را محترم می 

شمارد. این کارت ایمنی به شما اجازه میدهد مورد حفظ سالمتی، معلولیت و یا 

حفظ حریم شخصی، در میان وسایل ایمنی خویش را با مامور امنیتی فرودگاه با 

بگذارید. روش های مشابه دیگری در حد بازرسی فعلی در دسترس  هستند که 

 با هماهنگی در فضای خصوصی قابل اجرا می باشند.

 ارایه این کارت، شما را در اجرای اجباری قوانین ایمنی بازرسی مبرا نمی سازد.
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 کارت ایمنی

من دارای اختالل، معلولیت و یا وسایل ایمنی اشاره شده در ذیل هستم که 

 ممکن است اجرای قوانین بازرسی امنیتی در من را چالش برانگیز سازد.

 
 

 

اعالم میدارم که ارایه این کارت، اینجانب را دراجرای اجباری قوانین بین المللی 

 بازرسی مبرا نمی سازد.

...................................................................………… 
اداره امور امنیتی فرودگاه ها، حریم خصوصی کلیه مسافران را محترم می 

شمارد. این کارت ایمنی به شما اجازه میدهد مورد حفظ سالمتی، معلولیت و یا 

مامور امنیتی فرودگاه با حفظ حریم شخصی، در میان وسایل ایمنی خویش را با 

بگذارید. روش های مشابه دیگری در حد بازرسی فعلی در دسترس  هستند که 

 با هماهنگی در فضای خصوصی قابل اجرا می باشند.

 ارایه این کارت، شما را در اجرای اجباری قوانین ایمنی بازرسی مبرا نمی سازد.
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 کارت ایمنی

من دارای اختالل، معلولیت و یا وسایل ایمنی اشاره شده در ذیل هستم که 

 ممکن است اجرای قوانین بازرسی امنیتی در من را چالش برانگیز سازد.

 
 

 

اینجانب را دراجرای اجباری قوانین بین المللی اعالم میدارم که ارایه این کارت، 

 بازرسی مبرا نمی سازد.

...................................................................………… 
اداره امور امنیتی فرودگاه ها، حریم خصوصی کلیه مسافران را محترم می شمارد. 

متی، معلولیت و یا وسایل این کارت ایمنی به شما اجازه میدهد مورد حفظ سال

ایمنی خویش را با مامور امنیتی فرودگاه با حفظ حریم شخصی، در میان 

بگذارید. روش های مشابه دیگری در حد بازرسی فعلی در دسترس  هستند که با 

 هماهنگی در فضای خصوصی قابل اجرا می باشند.

 سی مبرا نمی سازد.ارایه این کارت، شما را در اجرای اجباری قوانین ایمنی بازر
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 کارت ایمنی

من دارای اختالل، معلولیت و یا وسایل ایمنی اشاره شده در ذیل هستم که 

 امنیتی در من را چالش برانگیز سازد. بازرسی ممکن است اجرای قوانین

 
 

 

قوانین بین المللی اجباری اجرای دراینجانب را  ،این کارت ارایهاعالم میدارم که 

 نمی سازد. برامبازرسی 

...................................................................………… 
اداره امور امنیتی فرودگاه ها، حریم خصوصی کلیه مسافران را محترم می شمارد. 

ایل میدهد مورد حفظ سالمتی، معلولیت و یا وسمنی به شما اجازه این کارت ای

در میان  با حفظ حریم شخصی،ایمنی خویش را با مامور امنیتی فرودگاه 

با هستند که  در دسترس  بگذارید. روش های مشابه دیگری در حد بازرسی فعلی

 در فضای خصوصی قابل اجرا می باشند. هماهنگی

 نمی سازد. برام بازرسی قوانین ایمنیاجباری ارایه این کارت، شما را در اجرای 
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