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ممنوعیت سفر پرزیدنت ترامپ برای برخی از مھاجران در 
ول ط

19-ھمھگیرشدن کووید

ترک ادعا: این مشاوره توسط جامعھ کمک حقوقی، واحد حقوق مھاجرت ایجاد شده است. این یک مشاوره حقوقی نیست و جایگزین  
موجود در اینجا از تاریخ نسخھ موجود در پایین این سند جاری است و ممکن  ھای یک کارشناس مھاجرت نمی شود. اطالعات توصیھ 

است تغییر کند. 

ای صادر کرد کھ در آن ورود برخی افراد خاص جھت اتخاذ اقامت دائم قانونی ، بیانیھ2020آوریل 22پرزیدنت ترامپ روز 
آوریل  23شب 11:59دارندگان گرین کارت). این بیانیھ از ساعت ھا، بھ معنی LPRآورد (در ایاالت متحده را بھ تعلیق درمی

روز بعد منقضی شود، ھرچند ممکن است تمدید شود.60اجرایی شدە و مقرر شدە است کھ 2020

شود؟این بیانیھ چھ کسانی را شامل می
ھستند:LPRشود کھ بھ دنبال وضعیت این بیانیھ برای افرادی اعمال می

ز اجرای قانون خارج از ایاالت متحدە باشند؛کسانی کھ در رو•
شدن بیانیھ معتبر باشد؛ و) ندارند کھ در روز اجرایی LPRآنھایی کھ ویزای مھاجرتی (یعنی ویزای وضعیت •

ونقل، مدرک مشھود و مناسب سفر، یا مدرک کسانی کھ مدارک سفر رسمی بھ جز ویزا نداشتھ باشد (ھمانند نامھ حمل•
).التزام پیشرفتھ

آیا استثنا نیز وجود دارد؟
.   شودنمیداشتھاند اعمال LPRبلھ. بیانیھ برای آندستھ از کسانی کھ قبال 

کنند برای دریافت کنند و تالش میھمچنین برای کسانی کھ در خارج از ایاالت متحدە ھستند و درخواست ویزای مھاجرتی می
:شودنمی بھ ایالالت متحدە بیایند اعمال LPRوضعیت 

سال، از جملھ فرزندان محتمل 21عنوان ھمسر یا فرزند خردسال شھروند ایاالت متحده، فرزند مجرد زیر ب•
زندخواندە مشخص؛فر

سال آنھا21عنوان پزشک، پرستار، سایر متخصصان مراقبتھای بھداشتی، و ھمچنین ھمسر یا فرزند مجرد زیر ب•
و ھمچنین ھمسر یا کنندمبارزە می19-کوویدکھ علیھ سایر متخصصان مراقبتھای بھداشتیمحقق پزشکی یاعنوانب•

سال آنھا؛21فرزند مجرد زیر 
و 19-بھ منزلھ انجام کارھای ضروری برای مبارزه، بھبودی، یا در غیر این صورت کاھش اثرات شیوع کووید•

سال آنھا؛21ھمچنین ھمسر یا فرزند مجرد زیر 
؛EB-5تحت عنوان برنامھ سرمایھگذار مھاجر •

ایاالت متحدە (از آنھایی کھ تعریف نشدە است)؛برای اھداف دیگر مھم اعمال قانون •
سال آنھا؛ 21بعنوان عضوی از نیروھای ایاالت متحدە، و ھمسر یا فرزند مجرد زیر •
سال آنھا؛21بعنوان دارندە ویزای مھاجرت خاص معین، و ھمسر یا فرزند مجرد زیر •
کسانی کھ ورود آنھا بھ نفع منافع ملی باشد.•
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دھد؟ویزاھای غیرمھاجرتی رخ میچھچیزی در خصوص 
، اگرچھ این نکتھ را کندنمیکنند با ویزای غیرمھاجرتی (موقت) وارد ایاالت متحدە شدند را منع این بیانیھ افرادی کھ تالش می

تکلیف شوند.روز آینده تعیین30دھد کھ ویزاھای غیرمھاجرتی ممکن است ظرف نشان می

الت متحدە بودند چھ رخ خواھد داد؟در خصوص افرادی کھ قبال در ایا
. شودنمیکنند اعمال این بیانیھ برای کسانی کھ  قبال در ایاالت متحدە بودند و درخواست ویزای مھاجرت یا غیرمھاجرتی می

ا  شدن راین بیانیھ صرفا ورود بھ ایاالت متحده توسط برخی از متقاضیان ویزا مھاجرتی در خارج از کشور در تاریخ اجرایی 
کند.محدود می

افتد؟در خصوص پناھجویان چھ چیزی اتفاق می
این بیانیھ توانایی درخواست پناھندگی افراد، وضعیت پناھندگی، منع بازگشت یا صیانت طبق کنوانسیون ضدشکنجھ را محدود 

.کندنمی

ی وجود دارد؟اغماضقابل/کنندەآیا فرایند فسخ
ای ھمھ افراد متاثر پوشی از ممنوعیت سفر وجود ندارد، این بیانیھ دارای یک شرط کلی براگرچھ ھیچ روند رسمی برای چشم

از آن است، اگر بتوانند ثابت كنند كھ ورود آنھا بھ سود منافع ملی خواھد بود، ھمانطور كھ توسط وزیر امور خارجھ، دبیر  
دھند.امنیت داخلی یا فردی كھ دبیرخانھ تعیین كرده باشد کھ اجازه ورود بھ ایاالت متحده را می

عصر با 05:00صبح الی 09:00کمک نیاز دارید، لطفا روزھای دوشنبھ الی جمعھ از ساعت اگر ھرگونھ سوالی داشتھ یا بھ  
تماس حاصل فرمایید.844-955-3425خط پشتیانی مھاجرت بھ شمارە 


