
KNOW YOUR  
RIGHTS

AT THE AIRPORT

If you believe your civil rights have 
been violated,  we encourage you to 
report TSA screening discrimination 
directly to the TSA and the Sikh Co-
alition via our mobile app, FlyRights. 
Download the app at: http://fly-
rights.org/ 

You can also file complaints with the 
TSA online at: https://www.tsa.gov/
contact-center/form/complaints

BEFORE TRAVELING

• You may sign up for TSA Precheck at TSA.gov 
to expedite the security checkpoint process. A 
background check will be performed, asking 
you questions about citizenship, and re-
questing additional information. If successful, 
you will be provided with a Known Traveler 
Number (KTN) for use every time you make a 
reservation. 

• Make sure the details on the airline reservation 
match the information on your traveler’s iden-
tification (ID) that will be used during travel.

• The TSA is aware that Sikh travelers may wear 
traditional clothing and/or carry religious 
items, such as a dastaar, kara, and kangha.

• The kirpan must be checked into baggage and 
cannot be worn or carried through check-
points. The Sikh Coalition does not endorse 
this policy.

• Remember to place salais, dastaar pins, or oth-
er grooming tools in your carry on or checked 
luggage as they may set off metal detectors or 
other screening technology.

AT THE AIRPORT

• Arrive 2 hours early for domestic flights & 3 
hours early for international flights for secu-
rity screening and communicate any specific 
needs to the TSA Officer prior to screening to 
ensure a smooth screening experience, includ-
ing your turban, accommodations, delicate/
fragile items, sensitive items, or body areas.

• You have a right to be accompanied by a 
travel companion of your choice during the 
screening process. The companion must be re-
screened after providing assistance involving 
physical contact.

• The 3-1-1 liquids rule for carry-ons allows each 
traveler to have liquids, gels, aerosols, creams 
and pastes in quantities of 3.4 ounces (100ml) 
or less per container; in 1 quart sized, clear, 
plastic, zip-top bag; and in one bag.  (This rule 
does not apply to medically-necessary liquids 
for travelers with disabilities and medical 
conditions. However, you will need to declare 
medically-necessary liquids for inspection at 
the checkpoint, and officers may need to con-
duct additional screening of these items.)



REQUEST DIRECT ASSISTANCE FROM TSA CARES: Toll-free helpline: 1-855-787-2227, available for all questions about 
screening or help at checkpoints, from 8 a.m. to 11 p.m. ET., Monday through Friday, & 9 a.m. to 8 p.m. on weekends & 
holidays.   If you would like to arrange assistance at checkpoints, TSA recommends calling at least 72 hours ahead of travel so 
TSA has the opportunity to coordinate support.

The Sikh Coalition does not endorse these TSA policies, and this document should not be construed as legal advice. It is 
merely providing information to Sikh travelers on TSA policies during the screening process.

SCREENING 
1. It is best to thoroughly wash your hands with soap prior to entering TSA checkpoints to avoid any oils or 

contaminants on your hands. (Please note some soaps may cause false positives due to oils or scents.)

2. You may be chosen for screening through either a Walk-Through Metal Detector (WTMD) or an Advanced 
Imaging Technology (AIT) machine. Advanced Imaging Technology, a full body scanner, screens 
passengers for metallic and/or non-metallic threats, such as guns or explosives, that may be concealed 
under a person’s clothing. Any threats the technology scans will appear on a generic outline of a person on 
a screen, which is intended to preserve privacy.

3. You have a right to refuse the AIT machine and request a pat-down. You may not request screening 
through WTMD instead of AIT.

4. You may be required to adjust your clothing during the pat-down. The officer will advise you of procedures 
to help you anticipate actions that will be taken.

5. Travelers wearing turbans may be subject to additional security screening, including traveler self-
conducted pat-downs or officer-conducted pat-downs, and swab tests for traces of explosives. You may 
request that the officer change their gloves and swabs prior to testing.

6. If either of the screening technologies alarms during the process, you will undergo a pat-down, which will 
be conducted by an officer of the same gender, as that which you present or declare. Pursuant to TSA’s 
eligibility criteria,  you may request a self pat-down of your turban, and the officer will do a swab test for 
traces of explosives on your hands, once the self pat-down is completed. You may also be chosen for a pat-
down randomly. Should you decide that a TSA officer conduct the pat-down, you may request that they 
change gloves and swabs prior to doing so. 

7. If you undergo a pat-down, you have a right to a private screening with a companion of your choice. 
Private screening areas must have a mirror available if removing your turban is necessary. You may request 
a chair if you need to sit.

8. If TSA requests that your turban be removed for an additional screening, it should only occur after all other 
screenings have been completed and resulted in positive indications. If you are asked to remove your 
turban, you have a right to a private screening with a companion of your choice. Private screening 
areas must have a mirror available if removing your turban is necessary. You may request a chair if you 
need to sit.

9. Sensitive areas such as breasts, groin, and buttocks are included in the pat-downs and pat-downs require 
sufficient pressure to ensure detection. TSA Officers use the back of their hands for pat-downs over 
sensitive areas of the body. In limited cases, additional screening involving a sensitive area pat-down with 
the front of the hand may be needed to determine that a threat does not exist.

10. If you arrive at a checkpoint & have any concerns before, during, or after the screening process, 
immediately ask to speak with a Supervisory Transportation Security Officer (STSO) or a Passenger 
Support Specialist (PSS).

KNOW YOUR  
RIGHTS

AT THE AIRPORT



ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਡੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ, ਫਲਾਈ 
ਰਾਇਟਸ (Fly Rights) ਉੱਤੇ ਟੀ ਐਸ ਏ 
ਜਾਂਚ ਵਿਤਕਰੇ ਨੰੂ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ 
ਪ੍ੇਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਪ ਨੰੂ ਏਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ 
ਕਰੋ: http://fly-rights.org/ 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸਵਿਲ ਹੱਕਾਂ 
ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀ ਐਸ ਏ 
ਨੰੂ ਆਨਲਾਈਨ ਵ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ: 
https://www.tsa.gov/contact-cen-
ter/form/complaints

ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ
• ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਵਿਆ ਨਾਕਾ ਕਾਰਿਾਈ ਨੰੂ ਜਲਦ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ 

TSA.GOV ਤੇ ਜਾਕੇ ਅਗੇਤੀ ਜਾਂਚ (TSA PRECHECK) 
ਵਿਚ ਦਾਿਲੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਵਪਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ 
ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਗਵਰਕਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 
KNOWN TRAVELLER NUMBER (ਪਵਹਚਾਵਣਆ ਯਾਤਰੀ 
ਨੰਬਰ) ਵਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਵਜਹੜਾ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਟਕਟ ਲੈਣ ਿੇਲੇ 
ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਨੰੂ ਦੇ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।

• ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਵਕ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਰਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਪਵਹਚਾਣ ਪੱਤਰ (ID CARD) ਅਤੇ ਵਟਕਟ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਆਪਸ 
ਵਿਚ ਵਮਲਦੇ ਹੋਣ।

• ਟੀ ਐਸ ਏ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਵਕ ਵਸੱਿ ਯਾਤਰੀ ਵਰਿਾਇਤੀ ਕਪੜੇ ਪਾ 
ਸੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਧਾਰਵਮਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਦਸਤਾਰ, ਕੜਾ 
ਅਤੇ ਕੰਘਾ ਆਵਦ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

• ਵਕਰਪਾਨ ਨੰੂ ਨਾਵਕਆਂ ਤੇ ਜਮਾਂ ਕਰਾਏ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਭੇਵਜਆ ਜਾਣਾ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

• ਸਲਾਈਆਂ, ਦਸਤਾਰ ਵਪੰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵ਼ੰਿਗਾਰ ਿਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਰੀ ਆਨ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਇਨ ਵਕਤੇ ਬੈਗ ਵਿਚ ਭੇਵਜਆ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਧਾਤੂ ਿੋਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਤਕਨੀਕਾਂ 
ਲਈ ਚੇਤਾਿਨੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਹਿਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ
• ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾ਼ਿਟਰੀ 

ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ 3 ਘੰਟੇ ਪਵਹਲਾਂ ਹਿਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚੋ ਤਾਂ ਜੋ ਟੀ 
ਐਸ ਏ ਅਫ਼ਸਰ ਨੰੂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਅਪਣੀ ਪੱਗ, ਹੋਰ ਛੁੱ ਟਾਂ, 
ਨਾਜ਼ਕੁ /ਕਮਜ਼ੋਰ, ਸੰਿੇਦਨ਼ਿੀਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਼ਿਰੀਰਕ ਵਦੱਕਤਾਂ 
ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜਾਂਚ ਤਜਰਬਾ ਲੈ ਸਕੋ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਕਾਰਿਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ 
ਯਾਤਰਾ ਸਾਥੀ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਼ਿਰੀਰਕ 
ਮੱਦਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ 
ਜਾਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। 

• ਕੈਰੀ ਆਨ ਲਈ 3-1-1 ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਵਨਯਮ ਹਰੇਕ ਯਾਤਰੀ 
ਨੰੂ ਇਕ ਕੁਆਰਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਾਫ ਪਲਾਸਵਟਕ ਦੇ ਵਜ਼ਪ ਲੱਗੇ 
ਬੈਗ ਵਿਚ 3.4 ਔਸਂ (100 ML) ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਰਲ, ਜੈਲ, 
ਏਰੋਸੋਲ, ਕਰੀਮ ਅਤੇ ਪੇਸਟ ਰੱਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਦੰਦਾ ਹੈ। 

ਆਪਣੇ

ਹੱਕਾਂ       

ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

ਟੀ ਐਸ ਏ (TSA)



ਟੀ ਐਸ ਏ ਦੇਿਭਾਲ ਤੋਂ ਵਸੱਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ: ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਾਕੇ ਤੇ ਵਕਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਸਿਾਲ ਪੁੱ ਛਣਾ 
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1-855-787-2227 (ਮੁਫਤ ਮਦਦ ਲਾਈਨ) ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਫੋਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਼ਿੁੱ ਕਰਿਾਰ 
ਸਿੇਰ 8 ਿਜੇ (ET - ਈਸਟਰਨ ਟਾਈਮ) ਤੋਂ ਰਾਤ 11 ਿਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਼ਿਨੀਿਾਰ ਐਤਿਾਰ ਅਤੇ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਦੇ ਵਦਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿੇਰ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਿਜੇ 
ਤੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਾਕੇ ਤੇ ਮਦਦ ਿਜੋਂ ਵਕਸੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀ ਐਸ ਏ ਨੰੂ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 72 ਘੰਟੇ ਪਵਹਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ 
ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਮਲ ਸਕੇ।
ਵਸੱਿ ਕੋਲੀ਼ਿਨ, ਟੀ ਐਸ ਏ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਼ਿਾਬਵਦਕ ਅਨੁਿਾਦ ਿਜੋਂ ਨਹੀਂ 
ਮੰਵਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵਸਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਕਾਰਿਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟੀ ਐਸ ਏ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਸੱਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ  
1. ਟੀ ਐਸ ਏ ਨਾਵਕਆਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਅਪਣ ੇਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਦੂ਼ਿਣ ਿਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ 

ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਿ ੋਵਕ ਤੇਲ ਜਾਂ ਇਤਰਾਂ ਕਰਕ ੇਕਝੁ ਸਾਬਣ ਗ਼ਲਤ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। 

2. ਤੁਹਾਨੰੂ ਧਾਤ ਿਜੋੀ ਮ਼ਿੀਨ (WTMD) ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਵਚਤਰਣ ਤਕਨੀਕ ਿਾਲੀ ਮ਼ਿੀਨ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਚੁੱ ਵਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ 
ਵਚਤਰਣ ਤਕਨੀਕ ਮ਼ਿੀਨ ਪੂਰੀ ਼ਿਰੀਰਕ ਜਾਂਚ, ਧਾਤੂ ਜਾਂ ਗੈਰ ਧਾਤੂ ਿਤਵਰਆਂ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਬੰਦੂਕਾਂ ਜਾਂ ਧਮਾਕਦੇਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਵਕ 
ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਪਵੜਆਂ ਵਿੱਚ ਛੁਵਪਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮ਼ਿੀਨ ਵਿਚ ਵਕਸ ੇਿੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਤਰੇ ਨੰੂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ 
ਕਪਵੜਆਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਿਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕੀ੍ਨ ਤੇ ਵਿਿਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਬਣੀ ਰਵਹੰਦੀ ਹੈ।

3. ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ AIT ਮ਼ਿੀਨ ਨੰੂ ਨਾਂਹ ਕਰਕ ੇਹੱਥ ਨਾਲ ਤਲਾ਼ਿੀ (PAT DOWN) ਕਰਿਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ AIT ਦੀ ਬਜਾਏ 
WTMD ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

4. ਪੈਟ ਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਪਨੇ ਕਪੜੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਵਧਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦੇਿੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਣ ਿਾਲੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕ।ੇ

5. ਪੱਗ ਬਨਣ ਿਾਵਲਆਂ ਨੰੂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਜਾਂਚ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਿਚ ਯਾਤਰੀ ਿਲੋਂ ਪੈਟ ਡਾਊਨ ਸਿ ੈਜਾਂਚ ਜਾਂ ਅਵਧਕਾਰੀ ਿਲੋਂ 
ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਪੈਟ ਡਾਊਨ ਅਤੇ ਧਮਾਕਦੇਾਰ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਸਰੁਾਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਿੈਬ (ਹੱਥ ਪੰੂਝੇ) ਜਾਂਚਾਂ ਼ਿਾਮਲ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ 
ਪਵਹਲਾਂ ਅਵਧਕਾਰੀ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਸਿਬੈ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।

6. ਜੇ ਕਾਰਿਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਕਸ ੇਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਤੇਾਿਨੀਆਂ ਵਦੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੈਟ ਡਾਊਨ ਕਰਿਾਉਣਾ ਪਿਗੇਾ, ਵਜਸ 
ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸ ੇਜਾਂ ਐਲਾਨੇ ਵਲੰਗ ਦੇ ਮਤੁਾਬਕ ਉਸ ਵਲੰਗ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰੀ ਿਲੋਂ ਵਕੱਤਾ ਜਾਿਗੇਾ। ਟੀ ਐਸ ਏ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਼ਿਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਪਣੀ ਪੱਗ ਿਦੁ ਪੈਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਵਧਕਾਰੀ ਪੈਟ ਡਾਊਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 
ਉੱਤੇ ਧਮਾਕਦੇਾਰ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੰੂਝਾ ਫਰੇਨ ਿਾਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਰਲਿੇ ਰੂਪ ਵਿਚੋਂ ਪੈਟ ਡਾਊਨ ਿਾਸਤੇ ਚਵੁਣਆ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੀ ਐਸ ਏ ਅਵਧਕਾਰੀ ਿਲੋਂ ਪੈਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚਵੁਣਆ ਵਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ 
ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਸਿਬੈ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੈਟ-ਡਾਊਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿ ੇਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੇ 
ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਵਨੱਜੀ ਪੜਤਾਲ ਿਾਸਤੇ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਉਤਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਿ ੇਤਾਂ ਪ੍ਾਈਿੇਟ ਪੜਤਾਲ ਿਤੇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਼ਿੀ਼ਿਾ ਉਪਲਬਧ 
ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੁਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

7. ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੈਟ ਡਾਊਨ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਵਨੱਜੀ ਜਾਂਚ ਕਰਿਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੱਗ ਿਲੋ੍ਹਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਨੱਜੀ ਜਾਂਚ ਿਤੇਰਾਂ ਵਿਚ ਼ਿੀ਼ਿਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ 
ਤੁਸੀਂ ਕਰੁਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

8. ਜੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀ ਐਸ ਏ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਿਲੋ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਵਕੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਼ੱਿਕੀ 
ਨਤੀਜੇ ਹੋਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੱਗ ਿਲੋ੍ਹਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਾਥੀ 
ਨਾਲ ਵਨੱਜੀ ਜਾਂਚ ਕਰਿਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੱਗ ਿਲੋ੍ਹਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਨੱਜੀ ਜਾਂਚ ਿਤੇਰਾਂ ਵਿਚ ਼ਿੀ਼ਿਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਾ 
ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੁਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

9. ਪੈਟ ਡਾਊਨ ਵਿਚ ਸੰਿਦੇਨ਼ਿੀਲ ਼ਿਰੀਰਕ ਥਾਿਾਂ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਛਾਤੀ, ਚੱਡੇ ਅਤੇ ਵਪੱਛੇ ਆਵਦ) ਨੰੂ ਿੀ ਛੋਵਹਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਟ ਡਾਊਨ ਲਈ 
ਿਜੋ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਟੀ ਐਸ ਏ  ਅਵਧਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਥਾਿਾਂ ਲਈ ਅਪਣ ੇਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਪਛਲੇ ਵਹੱਸ ੇਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੀਮਤ ਿਤੇਰਾਂ ਵਿਚ ਵਕਸ ੇਿਤਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁ਼ਿਟੀ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਜਸਦੇ ਵਿਚ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ 
ਵਹੱਸ ੇਿੀ ਿਰਤੇ ਜਾ ਸੱਕਦੇ ਹਨ।

10. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸ ੇਨਾਕ ੇਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਕਈੋ ਸਿਾਲ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ 
ਸਪੁਰਿਾਇਜ਼ਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇ਼ਿਨ ਵਸਕਉਵਰਟੀ ਅਫਸਰ (STSO) ਜਾਂ ਪੈਸੰਜਰ ਸਪੋਰਟ ਸਪੈ਼ਿਵਲਸਟ (PSS) ਨੰੂ ਵਮਲਣ ਲਈ ਕਹੋ।

ਆਪਣੇ

ਹੱਕਾਂ       

ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

 ਟੀ ਐਸ ਏ (TSA)


