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 آگهی برای مراجعین 
 

 ریاست امور مهاجرین تالشی امنیتی را مورد استعمال قرار می دهد

 
 بە بعد تالشی امنیتی را مورد استعمال قرار می دهد.  ١٥/١/٢٠١٩ریاست امور مهاجرین از تاریخ 

 
و همچنین مراجعین وارد می شوند از دروازە فلزیاب عبور می کنند بود و باش تمام کسانی کە بە مکانهای 

 ،مراجعین وسایل را با دستگاە سکن تالشی می کنیم. بە وسیلە تالشی امنیتی می خواهیم مطمئن شویم کە
  ، وکال و پرسنل ریاست یک محیط کاری امن داشتە باشند.ترجمانها

 

 و سر وقت در محل حاضر شوید  یدبرای تالشی امنیتی آمادە کنخود را 
 

 تمام تالشی امنیتی بهتر پیش می رود اگردقیقە قبل از وقت مقرر شدە در محل حاضر باشید.  ١٥حداقل 
اشیائی را کە حاوی مقدار زیادی فلز می باشند بە مثل زیورآالت بزرگ و کمربند را از جان خود در آورید و 

 آنها را برای تالشی روی تسمە دستگاە سکن بگذارید. 
 

  بنابراین تالشی هم سریعتر انجام، خود بیاورید ە همراەتوصیە می کنیم کە تا حد ممکن وسایل کمتری را ب
 می شود.

 
در صورتی کە شما در جانتان قطعات فلزی بە مانند دندانهای مصنوعی فلزی و یا مفصل مصنوعی دارید 

همچنین در صورتی کە شما باطری قلب دارید آنرا اطالع دهید و آنرا بە تالشی کنندە امنیتی اطالع دهید. 
 کارت باطری را بە همراە خود بیاورید اگر چنین چیزی را دارید. 

 
کنارەهای خمیدە فلزی بعضی از شورتها دکمەهای فلزی و ، ضی از قسمتهای لباس بە مانند پولکهاهمچنین بع

 ممکن است باعث آالرم زدن شوند. 
 

در بغل و یا اطفال خرد همراە شما هستند، اطفال در بغل والدینشان از دروازە فلزیاب  نوزاددر صورتی کە 
   خورد و خوراک اطفال و دیگر وسایل باید روی دستگاە سکن گذاشتە شوند. عبور می کنند. 

 

 باید از تالشی امنیتی عبور کنید وارد می شویدهر دفعە کە بە مکان بود و باش مراجعین 
 

       روی شما تالشی امنیتی انجام  وارد می شویدیادت باشد کە هر دفعە کە بە مکان بود و باش مراجعین 
می برآیید و دوبارە بە مکان بود و باش مراجعین بر می گردید، شما باید می شود. اگر شما گاهی وقت بیرون 

 در هنگام برگشتن دوبارە از تالشی امنیتی عبور کنید. 
 

( و رایسیو Ratapihaسرک راتاپیها ) (Pasila)اولین بار در هلسینکی در شعبە پاسیال تالشی امنیتی 
(Raisioشروع م ) "مکانهای بود و باش مراجعین ریاست امور تالشی امنیتی در دیگر ی شود. بعدا

 مهاجرین مورد استعمال قرار می گیرد. 
 

مورد استعمال و محکمەها دولت  اجرایی، شورای برای مثال در مجلس نمایندگانتالشیهای امنیتی شبیە این 
 قرار دارند. 

 
 
 
 

 


