
کنیم؟ جلوگیری) شدن اخراج( دیپورت از چگونه

نیرویی پلیس چون که میکنند فکر بسیاری. میکند تهدید را شما شدن دیپورت خطر نیستید، اتریش در زندگی برای قانونی مدارک دارای شما چنانچه  

راه اما است برخوردار اخراج حکم اجرای برای بالیی قدرت از پلیس البته. آید نمی بر کسی دست از کاری اخراج حکم صدور صورت در است قوی  

آمده دست به مختلف افراد تجارب اساس بر که است عملی حلهایی راه زیر های گزینه. دارد وجود شدن دیپورت از ممانعت برای حلهایی

میان در نزدیکتان دوستان و وکیل با حتما و نکنید پنهان را خود مشکل: است شده صادر اخراجتان حکم اما اید نشده بازداشت هنوز که زمانی در  

که کنید حاصل اطمینان بنابراین. کنند کمک را شما میتوانند شدن بازداشت موقع در که هستند شما دوستان این که باشید داشته یاد به. بگذارید  

دارید اختیار در را دوستانتان و وکیل تلفن ی شماره حتما

این ی اجازه شما به باید پلیس. کنید حاصل تماس دوستانتان از یکی و وکیل با که شماست حق: میشوید منتقل زندان به و اید شده بازداشت که زمانی  

غذا اعتصاب به دست افراد برخی. کنند ملاقات را شما کنید درخواست آنها از و کنید اعل م را خود زندان محل دوستانتان و وکیل به. بدهد را تماس  
خطر اما باشد مفید اعمال این موارد برخی در است ممکن که باشید داشته خاطر به. شوند خارج زندان از تا میکنند مجروح را خود عمدا یا و میزنند  

وضعیت از را خود وکیل و دوستان همچنین. کنید دکتر ویزیت تقاضای شدید مریض زندان در اگر. باشد مرگبار است ممکن جراحت یا و غذا اعتصاب  
سازید خبر با خود سلمت

اطل ع خود وکیل به باید را شدن دیپورت مکان و زمان. بگذارید امر جریان در را خود وکیل و دوستان سریعا: میشود اعل م شما به شدن دیپورت زمان  
کار به دست که بخواهید آنها از و هستید شدن دیپورت برابر در مقاومت ی آماده که بگویید آنها به و دهید اقرار آنها اختیار در را پرواز ی شماره. دهید  
شوند

اعمال است ممکن پلیس نیست ماجرا ناظر دیگر کس که زمانی چراکه. نکنید مقاومت وجه هیج به: ببرد فرودگاه به را شما میخواهد پلیس که زمانی  
کنید آغاز بگذارند هواپیما داخل در را شما میخواهند که زمانی تنها را مقاومت و باشید خونسرد. ببرد کار به شما برعلیه آمیز خشونت

برای مناسب زمان الن. دارید مقاومت اقصد که کنید اعل م و کنید صحبت هواپیما خدمه با: دادند اقرار هواپیما در عادی مسافرین با را شما که زمانی  
بگویید. کنید صحبت مسافرین سایر و خدمه با هستید هواپیما در که زمانی یا و بزنید سرباز هواپیما های پله از بالرفتن از میتوانید شما. است اعتراض  

شما دارند نگه هواپیما در را شما بخواهند آنها اگر که بگویید. کنید پرواز که توانید نمی و خواهید نمی شما اما کند دیپورت را شما خواهد می پلیس که  
کنید فریاد و داد به شرو ع کنید صحبت هواپیما خدمه با شما نمیگذاشت پلیس اگر و ننشینید صندلی روی. کرد خواهید مقاومت

نخواهند شما به پرواز اجازه کنید شلوغ شما اگر اینرو از و ندارند پرواز زمان در نظم زدن هم بر به ای علاقه هواپیما خدمه که باشید داشته خاطر به  
کرد خواهد جلوگیری هواپیما آن با شما شدن دیپورت از خدمه باشید هواپیما در نمیخواهید و ندارید پرواز به ای علاقه شما که کنید اقانع را آنها اگر. داد

پلیس نه و زد خواهد موااقع این در را آخر و اول حرف هواپیما کاپیتان که باشید داشته خاطر به همچنین

سومی کشور در هواپیما موااقع این در. نمیروند شما دیپورت محل کشور به اتریش از مستقیم که معنی بدین: هستند مسیره چند هوایی سفرهای برخی  
کشور این پلیس به که دارید را این مجال شما بنابراین. ندارد سو م کشور این از را شما دیپورت ی اجازه اتریش پلیس که است ذکر به لز م. میکند تواقف  
بفرستد بازپس اتریش به را شما باید کشور این پلیس و شوید هواپیما سوار نمیخواهید که کنید اعل م

اگر. بروید بخواهید هرکجا به که دارید اجازه باشد نداشته را شما مجدد بازداشت حکم پلیس چنانچه و: کردید جلوگیری شدن دیپورت از اینکه از پس  
برای حلی راه تا بگیرید تماس دوستانتان و وکیل با صورت این در. شد خواهید برگردانده زندان به دوباره باشد، شده صادر شما مجدد بازداشت حکم  
کنند پیدا شما شدن آزاد

 وضعیت و حلی راه تا کند مقاومت که است کسی برنده. کند اقدام شما کردن دیپورت برای بار چندین است ممکن پلیس که باشید داشته خاطر به

کند پیدا بهتری قانونی


