ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﺳﻔر ﭘرزﯾدﻧت ﺗراﻣپ ﺑرای ﺑرﺧﯽ از ﻣﮭﺎﺟران در
طول
ھﻣﮫﮔﯾرﺷدن ﮐووﯾد19-
ﺗرک ادﻋﺎ :اﯾن ﻣﺷﺎوره ﺗوﺳط ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﻣﮏ ﺣﻘوﻗﯽ ،واﺣد ﺣﻘوق ﻣﮭﺎﺟرت اﯾﺟﺎد ﺷده اﺳت .اﯾن ﯾﮏ ﻣﺷﺎوره ﺣﻘوﻗﯽ ﻧﯾﺳت و ﺟﺎﯾﮕزﯾن
ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻧﺎس ﻣﮭﺎﺟرت ﻧﻣﯽ ﺷود .اطﻼﻋﺎت ﻣوﺟود در اﯾﻧﺟﺎ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺳﺧﮫ ﻣوﺟود در ﭘﺎﯾﯾن اﯾن ﺳﻧد ﺟﺎری اﺳت و ﻣﻣﮑن
اﺳت ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧد.

ﭘرزﯾدﻧت ﺗراﻣپ روز  22آورﯾل  ،2020ﺑﯾﺎﻧﯾﮫای ﺻﺎدر ﮐرد ﮐﮫ در آن ورود ﺑرﺧﯽ اﻓراد ﺧﺎص ﺟﮭت اﺗﺧﺎذ اﻗﺎﻣت داﺋم ﻗﺎﻧوﻧﯽ
در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده را ﺑﮫ ﺗﻌﻠﯾﻖ درﻣﯽآورد )LPRھﺎ ،ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ دارﻧدﮔﺎن ﮔرﯾن ﮐﺎرت( .اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ از ﺳﺎﻋت  11:59ﺷب  23آورﯾل
 2020اﺟراﯾﯽ ﺷدە و ﻣﻘرر ﺷدە اﺳت ﮐﮫ  60روز ﺑﻌد ﻣﻧﻘﺿﯽ ﺷود ،ھرﭼﻧد ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﻣدﯾد ﺷود.
اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﺷﺎﻣل ﻣﯽﺷود؟
اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺑرای اﻓرادی اﻋﻣﺎل ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل وﺿﻌﯾت  LPRھﺳﺗﻧد:
• ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در روز اﺟرای ﻗﺎﻧون ﺧﺎرج از اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣدە ﺑﺎﺷﻧد؛
• آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ وﯾزای ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ )ﯾﻌﻧﯽ وﯾزای وﺿﻌﯾت  (LPRﻧدارﻧد ﮐﮫ در روز اﺟراﯾﯽﺷدن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﻣﻌﺗﺑر ﺑﺎﺷد؛ و
• ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣدارک ﺳﻔر رﺳﻣﯽ ﺑﮫ ﺟز وﯾزا ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد )ھﻣﺎﻧﻧد ﻧﺎﻣﮫ ﺣﻣلوﻧﻘل ،ﻣدرک ﻣﺷﮭود و ﻣﻧﺎﺳب ﺳﻔر ،ﯾﺎ ﻣدرک
اﻟﺗزام ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ(.
آﯾﺎ اﺳﺗﺛﻧﺎ ﻧﯾز وﺟود دارد؟
ﺑﻠﮫ .ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺑرای آﻧدﺳﺗﮫ از ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺑﻼ  LPRداﺷﺗﮫاﻧد اﻋﻣﺎل ﻧﻣﯽﺷود .
ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺧﺎرج از اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣدە ھﺳﺗﻧد و درﺧواﺳت وﯾزای ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺑرای درﯾﺎﻓت
وﺿﻌﯾت  LPRﺑﮫ اﯾﺎﻟﻼت ﻣﺗﺣدە ﺑﯾﺎﯾﻧد اﻋﻣﺎل ﻧﻣﯽﺷود :
• ﺑﻌﻧوان ھﻣﺳر ﯾﺎ ﻓرزﻧد ﺧردﺳﺎل ﺷﮭروﻧد اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ،ﻓرزﻧد ﻣﺟرد زﯾر  21ﺳﺎل ،از ﺟﻣﻠﮫ ﻓرزﻧدان ﻣﺣﺗﻣل
ﻓرزﻧدﺧواﻧدە ﻣﺷﺧص؛
• ﺑﻌﻧوان ﭘزﺷﮏ ،ﭘرﺳﺗﺎر ،ﺳﺎﯾر ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ،و ھﻣﭼﻧﯾن ھﻣﺳر ﯾﺎ ﻓرزﻧد ﻣﺟرد زﯾر  21ﺳﺎل آﻧﮭﺎ
• ﺑﻌﻧوان ﻣﺣﻘﻖ ﭘزﺷﮑﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﮐﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﮐووﯾد 19-ﻣﺑﺎرزە ﻣﯽﮐﻧﻧد و ھﻣﭼﻧﯾن ھﻣﺳر ﯾﺎ
ﻓرزﻧد ﻣﺟرد زﯾر  21ﺳﺎل آﻧﮭﺎ؛
• ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ اﻧﺟﺎم ﮐﺎرھﺎی ﺿروری ﺑرای ﻣﺑﺎرزه ،ﺑﮭﺑودی ،ﯾﺎ در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ﮐﺎھش اﺛرات ﺷﯾوع ﮐووﯾد 19-و
ھﻣﭼﻧﯾن ھﻣﺳر ﯾﺎ ﻓرزﻧد ﻣﺟرد زﯾر  21ﺳﺎل آﻧﮭﺎ؛
• ﺗﺣت ﻋﻧوان ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذار ﻣﮭﺎﺟر EB-5؛
• ﺑرای اھداف دﯾﮕر ﻣﮭم اﻋﻣﺎل ﻗﺎﻧون اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣدە )از آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﻌرﯾف ﻧﺷدە اﺳت(؛
• ﺑﻌﻧوان ﻋﺿوی از ﻧﯾروھﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣدە ،و ھﻣﺳر ﯾﺎ ﻓرزﻧد ﻣﺟرد زﯾر  21ﺳﺎل آﻧﮭﺎ؛
• ﺑﻌﻧوان دارﻧدە وﯾزای ﻣﮭﺎﺟرت ﺧﺎص ﻣﻌﯾن ،و ھﻣﺳر ﯾﺎ ﻓرزﻧد ﻣﺟرد زﯾر  21ﺳﺎل آﻧﮭﺎ؛
• ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ورود آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷد.
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ﭼﮫﭼﯾزی در ﺧﺻوص وﯾزاھﺎی ﻏﯾرﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ رخ ﻣﯽدھد؟
اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺑﺎ وﯾزای ﻏﯾرﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ )ﻣوﻗت( وارد اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣدە ﺷدﻧد را ﻣﻧﻊ ﻧﻣﯽﮐﻧد ،اﮔرﭼﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ را
ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ وﯾزاھﺎی ﻏﯾرﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ظرف  30روز آﯾﻧده ﺗﻌﯾﯾنﺗﮑﻠﯾف ﺷوﻧد.
در ﺧﺻوص اﻓرادی ﮐﮫ ﻗﺑﻼ در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣدە ﺑودﻧد ﭼﮫ رخ ﺧواھد داد؟
اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺑﻼ در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣدە ﺑودﻧد و درﺧواﺳت وﯾزای ﻣﮭﺎﺟرت ﯾﺎ ﻏﯾرﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد اﻋﻣﺎل ﻧﻣﯽﺷود .
اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺻرﻓﺎ ورود ﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺗوﺳط ﺑرﺧﯽ از ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن وﯾزا ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺷور در ﺗﺎرﯾﺦ اﺟراﯾﯽﺷدن را
ﻣﺣدود ﻣﯽﮐﻧد.
در ﺧﺻوص ﭘﻧﺎھﺟوﯾﺎن ﭼﮫ ﭼﯾزی اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺗد؟
اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯽ درﺧواﺳت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ اﻓراد ،وﺿﻌﯾت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ،ﻣﻧﻊ ﺑﺎزﮔﺷت ﯾﺎ ﺻﯾﺎﻧت طﺑﻖ ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺿدﺷﮑﻧﺟﮫ را ﻣﺣدود
ﻧﻣﯽﮐﻧد.
آﯾﺎ ﻓراﯾﻧد ﻓﺳﺦﮐﻧﻧدە/ﻗﺎﺑﻞ اﻏﻤﺎضی وﺟود دارد؟
اﮔرﭼﮫ ھﯾﭻ روﻧد رﺳﻣﯽ ﺑرای ﭼﺷمﭘوﺷﯽ از ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﺳﻔر وﺟود ﻧدارد ،اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ دارای ﯾﮏ ﺷرط ﮐﻠﯽ ﺑرای ھﻣﮫ اﻓراد ﻣﺗﺎﺛر
از آن اﺳت ،اﮔر ﺑﺗواﻧﻧد ﺛﺎﺑت ﻛﻧﻧد ﻛﮫ ورود آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺳود ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺧواھد ﺑود ،ھﻣﺎﻧطور ﻛﮫ ﺗوﺳط وزﯾر اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ ،دﺑﯾر
اﻣﻧﯾت داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﻓردی ﻛﮫ دﺑﯾرﺧﺎﻧﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﻛرده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﺟﺎزه ورود ﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده را ﻣﯽدھﻧد.
اﮔر ھرﮔوﻧﮫ ﺳواﻟﯽ داﺷﺗﮫ ﯾﺎ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﻧﯾﺎز دارﯾد ،ﻟطﻔﺎ روزھﺎی دوﺷﻧﺑﮫ اﻟﯽ ﺟﻣﻌﮫ از ﺳﺎﻋت  09:00ﺻﺑﺢ اﻟﯽ  05:00ﻋﺻر ﺑﺎ
ﺧط ﭘﺷﺗﯾﺎﻧﯽ ﻣﮭﺎﺟرت ﺑﮫ ﺷﻣﺎرە  844-955-3425ﺗﻣﺎس ﺣﺎﺻل ﻓرﻣﺎﯾﯾد.
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