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من السفر نصائح
إدارة أمن النقل

سفرك... قبل
 www.tsa.gov الشبكة في اإلدارة موقع بزيارة قم •

األمنية آخر السياسات على لالطالع

ستسلمها التي أمتعتك في السوائل/الهالميات ضع •
حمل لك مسموح القصيرة للرحالت الطيران. لشركة
األعلى من تقفل بسحاب اللون حقيبة بالستيكية شفافة

 ١٠٠) آونصات تحمل ٣ جالون) (ربع ١ لتر حجمها
يسمح الهالميات. أو السوائل قنائن من أقل مل) أو

فقط. واحدة حقيبة راكب لكل

الثدي/ األطفال/حليب فورموال تشمل: االستثناءات •
األدوية، صغير، مع طفل أثناء السفر األطفال طعام
المغذية) السوائل أو العصير أو الماء (منها السوائل

االحتياجات أو السكري لمرضى الهالميات أو
االستثناءات كافة عن يجب اإلفصاح األخرى. الطبية

معاينتها. ليتم األمن لمسؤول

األحذية لبس باألشعة. لتفتيشها األحذية يجب خلع كافة •
األمور. يمكن نزعها بسهولة سيسهل من التي

واألموال والذهب المجوهرات مثل القيمة األشياء ضع •
في حقيبتك للكسر القابلة األشياء على عالوة النقدية

الطائرة. في معك ستحملها التي

المعادن، على تحتوي التي اإلكسسوارات لبس تفادي •
جهاز في مرورها عند إنذار ستطلق المعادن ألن

عن المعادن. الكشف

التي الحقيبة في المحمضة غير األفالم جميع ضع •
أجهزة معاينة األمتعة الطائرة، ألن في معك ستحملها

تفسد الفيلم. قد

مراجعة ناري، الرجاء سالح معك تحمل كنت إذا •
المناسبة اإلجراءات على للحصول الطيران شركة

المتبعة.

أمن النقل إدارة تقوم البيت. في السجائر والعة اترك •
الوالعات يوميًا. آالف بمصادرة

الوصول... عند
البالستيكية  مل) ١٠٠) آونصات ٣ الـ حقيبة أخرج •

التي الحقيبة من األعلى من بسحاب التي تغلق الشفافة
تفتيش حاوية في وضعها الطائرة في معك ستحملها

منفصلة.

إلى بها المسموح المستثناه السوائل كافة عن افصح •
التفتيش. نقطة أمام األمن مسؤول

مع وكاميراتك المحمول كمبيوترك جهاز أخرج •
معاينتها. حتى يتم حقائبها من األشرطة منها أخراج

أو الجاكيت أو البدلة معطف أو ومعطفك حذائك أنزع •
في إلدخالها التفتيش حاوية في وضعها الشتوية الفانلة

األشعة.

في معك ستحملها الحقيبة التي التالية في األشياء ضع •
النقالة الهواتف التفتيش: نقطة دخولك قبل الطائرة

النقود والمجوهرات وخردة الكف والمفاتيح وأجهزة
الكبيرة. المعدنية واألشياء والذهب

اتصل  www.tsa.gov أو موقع قم بزيارة لالستفسار
أمن النقل إلدارة التابع االتصال لمركز المجاني بالرقم
خالل البريد من أو (٨٦٦) ٩٦٧٣-٢٨٩ هاتف على
. TSA-ContactCenter@dhs.gov االلكتروني

آونصات

الرئيسية: النقل أمن نصيحة إدارة
التفتيش  ٣www.tsa.gov-١-١ لتسريع
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حقيبة
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Qأستعد لإلقالع
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 ٣ حجمها قنائن
مل)   ١٠٠) آونصات
أو السوائل من أقل أو

الهالميات.

بالستيكية  ١ لتر  حقيبة
شفافة اللون تقفل

األعلى من بسحاب
 ٣ حجمها قنائن تحمل

أقل. أو آونصات

على حدًا تضع الحقيبة
شخص لكل الكمية اإلجمالية

حقيبة واحدة ١ لكل 
حاوية في تـُضع راكب

التفتيش.

إجراء هو الحاوية حجم
أمني

يسّرع من عزل السوائل
التفتيش عملية
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