
www.legalaidnyc.org Page 1 of 2 Last updated April 22, 2020

وبائی امراض کے دوران تارکین COVID-19صدر ٹرمپ کا 
پابندی عائدسفری پر کچھ ارادےمخصوص  کے وطن 

ہے نہیں مشوره قانونی کوئیمشاورتییہ ۔ ہےکیتیار نےیونیٹ ء، امیگریشن ال سوسائٹی ایڈلیگل مشاورتییہ :  دستبرداری 
،ہیںموجوده مطابقکےتاریخکی ورژننیچےکے دستاویز اس معلوماتموجود ۔  ہےنہیںمتبادلکامشورے کےماہر،اورامیگریشن 

۔ ہےہوسکتابھی ردوبدلمیں اس اور 

رہائشی کو ، صدر ٹرمپ نے ایک اعالن نامہ جاری کیا جس سے امریکہ میں داخلہ معطل ہو گیا۔ حالل مستقل٢٠٢٠اپریل ، ٢٢
بجے ١١:۵٩کی شام ٢٠٢٠اپریل ٢٣(ایل پی آر ، جس کا مطلب ہے گرین کارڈ ہولڈرز)۔ یہ اعالن  بننے کے خواہاں کچھ لوگ

، حاالنکہ اس میں توسیع کی جاسکتی ہے۔ئے گیدن بعد اس کی میعاد ختم ہوجا٦٠تک مؤثر ہے اور

ہوتا ہے؟الگواعالن کس پر
ہوتا ہے:الگوایل پی آر کی حیثیت حاصل کرنے والے لوگوں پراعالن

• جو امریکہ سے باہر ہیں اس کی مؤثر تاریخ پر؛
ویزا) جو اعالن کے موثر اسٹیٹس کے لئے ں ہے (جس کا مطلب ہے ایل پی آر • جن کے پاس تارکین وطن کا ویزا نہی

تاریخ پر درست ہے۔ اور
فوئلیٹر ، مناسب بورڈنگ نسپورٹیشن لٹراسفری دستاویزات نہیں ہیں (جیسے • جن کے پاس ویزا کے عالوه سرکاری 

۔، یا ایڈوانس پیرول دستاویز)

کیا مستثنیات ہیں؟
لوگوں پر الگو نہیں ہوتا جو پہلے ہی ایل پی آر ہیں۔ہاں اعالن ان 

ایل پی نہیں ہوتا ہے۔ جو تارکین وطن ویزا کے لئے درخواست دے رہے ہیں اور وهالگوامریکہ سے باہر کے ان لوگوں پر بھییہ
:امریکہ آنے کی کوشش کر رہے ہیںآر کا درجہ حاصل کرنے کے لئے

سال سے کم ہے ، جن میں کچھ ٢١کی عمر سیر شادی شده بچہ جشریک حیات یا نابالغ ، غے• بطور امریکی شہری ک
ممکنہ گود لینے والے بچے بھی شامل ہیں۔

ان کی شریک حیات یا غیر شادی شده بچے کی عمر اور بطور معالج ، نرس ، صحت سے متعلق دوسرے پیشہ ور ،•
سال سے کم ہے۔٢١

ان کے اورکے پھیالؤ کا مقابلہ کرنے کا اراده رکھتے ہیں ، COVID-19حقق جو بطور طبی محقق یا دوسرے م•
سال سے کم ہے۔٢١شریک حیات یا غیر شادی شده بچے کی عمر 

•19-COVID سال سے کم عمر کے اثرات ٢١پھیلنے کے ساتھ ساتھ ان کے شریک حیات یا غیر شادی شده بچے کے
کا مقابلہ کرنے ، بازیافت کرنے ، یا دوسری صورت میں اس کے خاتمے کے لئے ضروری کام انجام دینا؛

تارکین وطن انویسٹر پروگرام کے تحت؛۵ی بی •
مزید اہم امریکی قانون نافذ کرنے والے مقاصد (اگرچہ یہ غیر وضاحتی ہیں)؛•
سال سے کم عمر؛ ٢١، اور ان کا شریک حیات یا غیر شادی شده بچہ کے ممبرزواجبطور امریکی صدر مسلح اف•
سال  ٢١بطور خاص خصوصی تارکین وطن ویزا ہولڈرز ، اور ان کا شریک حیات یا غیر شادی شده بچہ جس کی عمر •

سے کم ہے۔ یا
۔اداخلہ قومی مفاد میں ہوگا• جس ک
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کیا خیال ہے؟غیر تارکین وطن ویزا کے بارے میں 
امریکہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔  یر تارکین وطن (عارضی) ویزوں پر اعالن ان لوگوں پر پابندی نہیں عائد کرتا ہے جو غ

دن میں نشانہ بنایا جاسکتا ہے۔٣٠حاالنکہ یہ اشاره کرتا ہے کہ غیر تارکین وطن ویزوں کو اگلے 

لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟موجودامریکہ میں سےپہلے
کوشش تارکین وطن ویزا کے حصول کے لئے تارکین وطن یا غیراور جواعالن امریکہ کے اندر پہلے سے موجود لوگوں پر

داخلے کو محدود کے ذریعےکچھ خاص تارکین وطن ویزا کے متالشینہیں ہوتا ہے۔ اور یہ صرف امریکہ میںالگوکررہے پر 
سے باہر اعالن کے موثر تاریخ پر ہیں۔کرتا ہے۔ ملک

سیاسی پناه کے متالشیوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟
کے تحت سیاسی پناه ، پناه گزینوں کی حیثیت ، ہٹانے سے روکنے یا تحفظ کے اجتماعکے خالف اس اعالن کے ذریعہ تشدد

خواہاں افراد کی صالحیت کو محدود نہیں کیا گیا ہے۔

کیا کوئی چھوٹ کا عمل ہے؟
حاصل کرنے کے لئے کوئی باقاعده عمل نہیں ہے ، تاہم اس اعالن میں عام طور پر متاثره افرادچھوٹاگرچہ سفری پابندی سے 

کو امریکہ میں جانے کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر وه یہ ثابت کرسکتے ہیں کہ ان کا داخلہ قومی مفاد میں ہوگا ، جیسا کہ سکریٹری 
آف اسٹیٹ ، ہوم لینڈ سیکیورٹی کے سکریٹری ، یا کوئی سیکرٹری نامزد کرتا ہے۔

��٨�٨۔ ٩۵۵۵۔ ٣٢۵٢۵کی ضرورت ہے تو ، براه کرم ہماری امیگریشن ہیلپ الئنتعاوناگر آپ کے کوئی سواالت ہیں یا آپ کو 
فون کریں۔جمعہ تاتک پیرے بج۵سے شام بجے ٩صبح پر


