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COVID-19 ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦੋਰਾਨ President Trump ਦੀ 

ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬਾਨ ਕੁਝ ਇਰਾਦਾ ਪਰਵਾਸੀ ਦੌਰਾਨ

ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਹ ਸਲਾਹ The Legal Aid Society, Immigration Law Unit ਦਆੁਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹ� ਹੈ, ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਇਮੀਗ�ੇ�ਨ ਮਾਹਰ ਦੀ 

ਸਲਾਹ ਦੀ ਜਗ�ਾ ਨਹ� ਲ�ਦੀ। ਇਸ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦ ੇਹੇਠ� ਵਰਜ਼ਨ ਿਮਤੀ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਅਪ�ੈਲ 22 , 2020 ਨੰੂ, President Trump ਨ�  ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕੱੁਝ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਕਨੰੂਨੀ ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ 

ਹਨ (LPRs, ਮਤਲਬ ਗ�ੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ) ਨੰੂ U.S. ਿਵੱਚ ਦਾਿਖਲੇ ਤ� ਰੋਿਕਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਘੋਸ਼ਣਾ 11:59 ਵਜੇ ਅਪ�ੈਲ 23 , 2020, ਤ� 

ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸਦੀ ਿਮਆਦ ਨੰੂ 60 ਿਦਨ ਿਮੱਿਥਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੰੂ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਘੋ�ਣਾ ਿਕਸ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ? 

ਘੋ�ਣਾ LPR ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ� �ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ:

• ਜੋ ਇਸਦੀ ਲਾਗੂ ਤਾਰੀਖ 'ਤੇ U.S. ਤ� ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਨ;  

• ਿਜਨ� � ਕੋਲ ਇਮੀਗ�ੇ�ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹ� ਹੈ ( ਮਤਲਬ ਿਕ LPR ਦਰਜੇ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ) ਜੋ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਲਾਗੂ ਤਾਰੀਖ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ; ਅਤੇ

• ਿਜਨ� � ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਕਈੋ ਅਿਧਕਾਿਰਤ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹ� ਹੈ (ਿਜਵ� ਿਕ ਇੱਕ ਟ��ਸਪੋਰਟੇ�ਨ ਪੱਤਰ, ਉਿਚਤ ਬੋਰਿਡੰਗ 

ਫੋਇਲ, ਜ� ਇੱਕ ਐਡਵ�ਸ ਪੈਰੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼)।

ਕੀ ਇੱਥੇ ਅਪਵਾਦ ਹਨ?             

ਹ�। ਘੋ�ਣਾ ਉਹਨ� ਲੋਕ� ‘ਤ ੇਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ ਜੋ ਪਿਹਲ� ਹੀ LPR ਹਨ। 

ਇਹ U.S. ਤ� ਬਾਹਰ ਉਨ� � ਲੋਕ� ' ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ ਜੋ ਪ�ਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ LPR ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ�ਾਪਤ 

ਕਰਨ ਲਈ U.S. ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਿ�� ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ:

• ਬਤੋਰ U.S. ਨਾਗਿਰਕ ਦ ੇਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਜ� ਨਾਬਾਲਗ, 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤ� ਘੱਟ ਦਾ ਕੁਆਰਾ ਬੱਚਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਗੋਦ ਲਏ ਬੱਚੇ ਵੀ 

�ਾਮਲ ਹਨ ; 

• ਬਤੋਰ ਿਚਿਕਤਸਕ, ਨਰਸ, ਹੋਰ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇ�ੇਵਰ ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ� � ਦੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਜ� 21 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕੁਆਰਾ 

ਬੱਚਾ;

• ਬਤੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜਕਾਰ ਜ� COVID-19 ਦ ੇਫਲੈਾਅ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦ ੇਵਾਲਾ ਹੋਰ ਖੋਜਕਾਰ, ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ� � ਦੇ

ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਜ� 21 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕੁਆਰਾ ਬੱਚਾ; 

• COVID-19 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ, ਇਸ ਤ� ਿਰਕਵਰੀ ਲਈ, ਜ� ਹੋਰ ਫਲੈਣ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਿਜਸ 

ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ� � ਦੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਜ� 21 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦ ੇਕੁਆਰਾ ਬੱਚਾ; 

• EB-5 ਆਪ�ਵਾਸੀ ਿਨਵੇ�ਕ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ; 

• U.S. ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਉਦ�ੇ� ਲਈ (ਹਾਲ�ਿਕ ਇਹ ਅਪਿਰਭਾ�ਤ ਹਨ); 

• ਬਤੋਰ U.S. ਆਰਮਡ ਫੋਰਸ ਦ ੇਮ�ਬਰ, ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਜ� 21 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕੁਆਰਾ ਬੱਚਾ; 

• ਬਤੋਰ ਕੁਝ ਿਵ�ੇ� ਇਮੀਗ�ੇ�ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ, ਅਤੇ ਉਨ� � ਦ ੇਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਜ� 21 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕੁਆਰਾ ਬੱਚਾ; ਜ�

• ਿਜਸਦੀ ਪ�ਵੇ� ਰਾ�ਟਰੀ ਿਹੱਤ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। 
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ਗੈਰ-ਪ�ਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ?  

ਘੋ�ਣਾ U.S. ਿਵਚ ਗੈਰ-ਪ�ਵਾਸੀ (ਅਸਥਾਈ) ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਿ�� ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ�' ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹ� ਲਾ�ਦੀ, ਹਾਲ�ਿਕ ਇਹ ਸੰਕੇਤ 

ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਗਲੇ 30 ਿਦਨ� ਦ ੇਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਪ�ਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੰੂ ਿਨ�ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

U.S. ਿਵਚਲੇ ਲੋਕ� ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ? 

ਘੋਸ਼ਣਾ ਪਿਹਲ� ਹੀ U.S. ਅੰਦਰ ਲੋਕ� �ਤ ੇਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ ਜੋ ਪ�ਵਾਸੀ ਜ ਗੈਰ-ਪ�ਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਿਸਰਫ 

ਘੋ�ਣਾ ਦੀ ਪ�ਭਾਵੀ ਤਾਰੀਖ ਤ� ਦ�ੇ ਤ� ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਪ�ਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੁਆਰਾ U.S. ਿਵੱਚ ਦਾਖਲੇ ਨੰੂ ਸੀਿਮਤ ਕਰਦੀ 

ਹੈ।

ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? 

ਘੋਸ਼ਣਾ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਸ਼ਰਨ, �ਰਨਾਰਥੀ ਦਰਜਾ, ਹਟਾਉਣ ਤ� ਰੋਕ, ਜ� ਤ�ੱਦਦ ਿਵਰੱੁਧ ਰੋਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ�

ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਸੀਿਮਤ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਹੈ? 

ਹਾਲ�ਿਕ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਨੰੂ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮੀ ਪ�ਿਕ�ਆ ਨਹ� ਹੈ, ਪਰ ਘੋ�ਣਾ ਿਵਚ ਆਮ ਸੱਭ-ਨਾਲ ਪ�ਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਲੋਕ�

ਨੰੂ U.S. ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਣ ਿਕ ਉਨ� � ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਰਾ�ਟਰੀ ਿਹੱਤ ਿਵਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਵ� ਿਕ 

Secretary of State, the Secretary of Homeland Security, ਜ� ਿਜਸ ਨੰੂ ਸੱਕਤਰ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ��ਨ ਹਨ ਜ� ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਮੀਗ�ੇ�ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰੂ ਸੋਮਵਾਰ ਤ� �ੱੁਕਰਵਾਰ

ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤ� �ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ 844-955-3425 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ।


