ਗੈਰ-ਨਾਗਿਰਕ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਿਨਰਦੇਸ਼

ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਹ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਇਮੀਗੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਯੁਿਨਟ ਦੁਆਰਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹ! ਹੈ, ਅਤੇ
ਇਮੀਗੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹ! ਹੈ।

ਕਈ ਸਾਲ ਤ, ਹੋਮਲਡ ਸਿਕਊਿਰਟੀ ਦਾ ਯੂ.ਐਸ. ਿਵਭਾਗ (“DHS”) ਏਜੰ ਟ ਨ ਹਜ਼ਾਰ ਗੈਰ-ਨਾਗਿਰਕ ਨੂੰ, ਅਕਸਰ ਿਵਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੇ
ਬਾਅਦ, ਹਟਾਉਣ/ ਦੇਸ਼-ਿਨਕਾਲਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਿਵੱ ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹੇਠ ਕੁੱ ਝ ਪ2ਸ਼ਨ ਅਤੇ 3ਤਰ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਿਨਰਣਾ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ
ਮੱ ਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸ4 ਿਬਨ ਇਮੀਗ2ੇਸ਼ਨ ਿਦੱ ਕਤ ਦੇ ਸੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਤ ਜਾ ਅਤੇ ਵਾਿਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ,
ਪ2ਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਿਨਜੀ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱ ਥ 3ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਹੇਠ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ 3ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹ◌ਾਨੂੰ ਸਨਮਾਿਨਤ,
ਅਨੁਭਵੀ ਇਮੀਗ2ੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤ ਪਿਹਲ ਿਕ ਤੁਸ4 ਯੂ.ਐਸ. ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ ਬਣਾਓ।
ਮ" ਿਬਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਦੇ ਸੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਿਨਵਾਸੀ ਹ (ਗੀਨ
ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ)। ਦੇ ਮ" ਸੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਤ( ਬਾਹਰ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹ , ਕੀ ਮ" ਵਾਿਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹ ?
ਹ । ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਿਨਵਾਸੀ ਵਜ ਤੁਸ4 ਯੂ.ਐਸ. ਿਵੱ ਚ ਿਨਕਲਣ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਾਿਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ। ਮੁੜ-ਵਾਿਪਸ
ਆਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤ ਵੈਧ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ ਰਿਫਊਜੀ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣਾ ਗ2ੀਨ
ਕਾਰਡ (ਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ 3ਤੇ ਗੈਰ-ਿਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋਈ “I-551 ਸਟਪ” ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਗ2ੀਨ ਕਾਰਡ ਨਹ4 ਿਮਿਲਆ ਹੈ)
ਿਦਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਜਦ ਤੱ ਕ ਤੁਸ4 ਯੂ.ਐਸ. ਤ ਬਾਹਰ ਇੱ ਕ ਸਾਲ ਤ ਵੱ ਧ ਸਮ> ਲਈ ਨਹ4 ਰਿਹੰ ਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਥਾਈ
ਿਨਵਾਸ ਸਟੇਟਸ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਨ?ਟ ਕਰੋ, ਹਾਲ ਿਕ, ਿਕ ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ ਵੱ ਧ ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਵੀ ਿਸਫਾਿਰਸ਼ ਨਹ4 ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ,
ਿਕ@ਿਕ ਇਹ ਨਾਗਿਰਕੀਕਰਨ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਿਨਰੰ ਤਰ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇੜੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ, ਯੂ.ਐਸ. ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਡੂੰ ਘੀ ਜ ਚ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸ4 ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਸਾਲ ਤ ਵੱ ਧ ਸਮ> ਲਈ ਯੂ.ਐਸ. ਤ ਬਾਹਰ ਰਿਹਣਾ ਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਯੂ.ਐਸ.
ਤ ਜਾਣ ਤ ਪਿਹਲ ਲਏ ਜਾਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇੱ ਕ ਸਾਲ (ਜ ਇਥ ਤੱ ਕ ਿਕ ਛੇ ਮਹੀਨ
ਤ ਵੀ ਵੱ ਧ) ਤ ਵੱ ਧ ਸਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯੂ.ਐਸ. ਛੱ ਡਣ ਤ ਪਿਹਲ ਸਨਮਾਿਨਤ, ਅਨੁਭਵੀ ਇਮੀਗ2ੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਸਲਾਹ ਲਓ।
ਮ" ਸੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਿਨਵਾਸੀ ਹ (ਗੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ) ਅਤੇ ਿਪਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰ ਪਰਕ ਵੀ ਹੈ। ਦੇ
ਮ" ਸੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਤ( ਬਾਹਰ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹ , ਕੀ ਮ" ਵਾਿਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹ ?
ਹ ਪਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਖਲਾਫ ਧਾਰਾਵ 3ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਿਦਆਂ, DHS ਤੁਹਾਡੇ ਿਖਲਾਫ ਹਟਾਉਣ/ਦੇਸ਼ ਿਨਕਾਲਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸ4 ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਾਿਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 3ਤੇ ਕੁੱ ਝ ਅਪਰਾਿਧਕ ਦੋਸ਼
ਲਾਗੂ ਹਨ। DHS ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਗ2ੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰਬੰ ਦ ਕਰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਟਾ@ਦੇ/ਦੇਸ਼ ਿਨਕਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ
ਤੁਸ4 ਿਗਰਫਤਾਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀ ਹੋਈ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ , ਿਜਵ> ਆਚਰਨ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ, ਨਾਲ
ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ ਜੋ ਸਾਿਬਤ ਕਰੇ ਿਕ ਦੋਸ਼ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨ?ਟ ਕਰੋ, ਹਾਲ ਿਕ, ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨ ਦੋਸ਼ ਲਈ ਵੀ
ਹਟਾਇਆ/ ਦੇਸ਼ ਿਨਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜੱ ਥੇ ਤੁਸ4 ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ ਪਰਖਅਵਧੀ ਹਾਿਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜ ਜੋ
ਹਟਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕੁੱ ਝ ਕੇਸ ਿਵੱ ਚ, ਿਬਨ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵੀ DHS ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨ ਕੋਲ “ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ” ਹਨ
ਿਕ ਤੁਸ4 ਕੁੱ ਝ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਚੰ ਤਾ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸ4 ਯੂ.ਐਸ. ਤ ਬਾਹਰ
180 ਿਦਨ ਤ ਵੱ ਧ ਸਮ> ਲਈ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸ4 ਕਦੇ ਵੀ ਿਗਰਫਤਾਰ ਹ◌ੋਏ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸ4 ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਜ ਨਹ4, ਯੂ.ਐਸ. ਛੱ ਡਣ
ਤ ਪਿਹਲ ਸਨਮਾਿਨਤ, ਅਨੁਭਵੀ ਇਮੀਗ2ੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਓ।
ਮ" ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਹਟਾਉਣ (ਦੇਸ਼ ਿਨਕਾਲਾ) ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਧੀਨ ਹ । ਕੀ ਮ" ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ ?
ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ4 ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਿਨਵਾਸੀ (ਗ2ੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ) ਹੋ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮੀਗ2ੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱ ਚ
ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਧੀਨ ਹੋ, ਤੁਸ4 ਯੂ.ਐਸ. ਤ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਾਿਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਤੱ ਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਵ> (i) ਵੈਧ ਗੈਰ-ਿਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਅਤੇ (ii) ਗੈਰ-ਿਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਗ2ੀਨ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਜ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ I-94 ਕਾਰਡ 3ਤੇ ਗੈਰ-ਿਮਆਦ ਖਤਮੀ ਹੋਈ I-551 ਸਟਪ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱ ਥ 3ਤੇ ਿਨਰਭਰ
ਕਰਿਦਆਂ, ਤੁਸ4 “ਆ@ਦੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ” ਵਜ ਮੰ ਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੁਸ4 ਵਾਿਪਸ ਆਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨੂੰ ਪ2ਭਾਿਵਤ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਿਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱ ਥ 3ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਿਦਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਤੁਸ4 ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਜ਼ਰਬੰ ਦੀ ਅਧੀਨ
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ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗ2ੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਿਮਆਦ ਖਤਮ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸ4 ਯੂ.ਐਸ. ਤ ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮ> ਲਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਰੀਿਨਊ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱ ਥ 3ਤੇ
ਿਨਰਭਰ ਕਰਿਦਆਂ), ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਿਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਜਿਟਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਨਯਮਾਵਲੀਆਂ ਗ2ੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨੂੰ
ਮੁੜ-ਦਾਿਖਲਾ ਪਰਿਮਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ Bਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ Bਰਨਾਰਥੀ ਯਾਤਰਾ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਤ ਿਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਸਕਣ।
ਨ?ਟ ਕਰੋ, ਹਾਲ ਿਕ, ਿਕ ਉਹਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਿਵਦੇB ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਜਿਟਲ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ4 ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਹੋ ਤ ਸਨਮਾਿਨਤ, ਅਨੁਭਵੀ ਇਮੀਗ2ੇBਨ ਵਕੀਲ ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਓ।
ਮੈਨੰ ੂ ਪੂਰਵ ਹਟਾਉਣ (ਦੇ/ ਿਨਕਾਲਾ) ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਮ" ਸੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਿਵੱ ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵ ਗਾ ਜੇ
ਮ" ਬਾਹਰ ਜਾਵ ?
ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਟਾਉਣ/ਦੇਸ਼ ਤ ਕੱ ਢਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤ ਯੂ.ਐDਸ. ਛੱ ਡ ਕੇ ਤੁਸ4 ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਦੇB ਿਨਕਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਵਗ
ੋ ੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ4 ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇB ਿਵੱ ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ4
ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦ ਤੱ ਕ ਤੁਸ4 ਪਿਹਲ ਤ "ਮੁਆਫੀ" ਪ2ਾਪਤ ਨਹ4 ਕਰ ਲਦੇ, ਜ ਜਦ ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤ ਬਾਅਦ ਿਨBਿਚਤ
ਸਮ ਨਹ4 ਲੰਘ ਜ ਦਾ, ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਤੁਸ4 ਇੱ ਕ ਨਵ> ਵੀਜ਼ੇ ਜ ਹੋਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋ। (ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਟਾਉਣ/ਦੇਸ਼
ਿਨਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਕ@ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਇਸ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਿਦਆਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ4 ਕੁਝ ਸਮ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤ
ਬਾਅਦ ਵੀ, ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ।) ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਮੀਗ2ੇBਨ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਨ3ਿਟਸ
ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਟਾਉਣ/ਦੇਸ਼ ਿਨਕਾਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ> ਤੁਸ4 ਕਦੇ ਵੀ
ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹ4 ਹੋਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਟਾਉਣ/ਦੇਸ਼ ਿਨਕਾਲਾ ਦਾ
ਹੁਕਮ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਪੂਰਵ ਹਟਾਉਣ/ਦੇਸ਼ ਿਨਕਾਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੂੰ ਇਹਨ ਬਾਰੇ
ਨਹ4 ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ◌ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਟਾਉਣ/ਦੇਸ਼ ਿਨਕਾਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸ4 ਇਮੀਗ2ੇBਨ
ਸਮੀਿਖਆ ਆਟੋਮੇਿਟਡ ਹਾਟਲਾਈਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ 1-800-898-7180 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਲ ਕਰਨਾ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ। ਹੌਟਲਾਈਨ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਰਿਜਸਟ2ੇBਨ ਨੰਬਰ (ਏ-ਨੰਬਰ) ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮ" ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਆਇਆ ਸੀ ਜ ਮੇਰੇ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਿਦੱ ਤੇ ਸਮ5 ਤ( ਵੱ ਧ ਬੀਤ ਿਗਆ ਸੀ। ਕੀ ਮ" ਸੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ
ਿਵੱ ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵ ਗਾ ਜੇ ਮ" ਬਾਹਰ ਜਾਵ ?
ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ4 ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਯੂ.ਐDਸ. ਆਏ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ I-94 ਪਹੁੰ ਚ/ਰਵਾਨਗੀ ਿਰਕਾਰਡ
(ਿਚੱ ਟਾ ਜ ਹਰਾ ਕਾਰਡ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਟੈਪਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ ਜੋ
ਤੁਸ4 i94.cbp.dhs.gov ਤ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵ)ੋ ਤ ਵੱ ਧ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ ਜੇਕਰ ਤੁਸ4 ਿਬਨ ਜ ਚ ਜ ਜਾਅਲੀ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਸਰਹੱ ਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹੋ, ਤ ਤੁਸ4 “ਸਿਥਤੀ ਤ ਬਾਹਰ"
ਜ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ4 ਦੇB ਛੱ ਡ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹ4 ਹੈ ਜਦ ਤੱ ਕ
ਤੁਸ4 ਆਪਣੇ ਦੇB ਿਵੱ ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਜ ਕE ਸਲੇ ਟ ਿਵੱ ਚ ਨਹ4 ਜ ਦੇ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਨਹ4 ਕਰਦੇ। ਉਸ ਸਮ> ਦੀ
ਿਮਆਦ ਜਦ ਤੁਸ4 ਯੂ.ਐDਸ. ਿਵੱ ਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦ ਤੁਸ4 "ਸਿਥਤੀ ਤ ਬਾਹਰ" ਸੀ, ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਜਦ
ੂ ਗੀ ਦੇ 180 ਿਦਨ ਤ ਵੱ ਧ ਪਰ ਇੱ ਕ ਸਾਲ ਤ ਘੱ ਟ ਸਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ4 ਯੂ.ਐDਸ. ਤ
ਬਾਹਰ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਤੰ ਨ ਸਾਲ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪ2ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ4 ਿਦੱ ਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇੱ ਕ ਸਾਲ ਜ◌ਾ◌ਂ ਇਸ ਤ ਵੱ ਧ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ4 ਅਮਰੀਕਾ ਤ ਬਾਹਰ ਜ ਦੇ ਹੋ,
ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪ2ਾਪਤ ਕਰਨ ਤ ਰੋਕ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਤੰ ਨਸਾਲ ਜ ਦਸ-ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਕ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ> ਤੁਸ4 ਿਤੰ ਨ-ਸਾਲ ਜ ਦਸ-ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹ4 ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸ4 ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱ ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸ4 ਬਾਹਰ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਪ2ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁBਕਲ ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ@ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਤੁਸ4 ਨਵ> ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ Bਰਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰੋਗੇ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਿਵੱ ਚ, ਤੁਸ4 ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲ , ਿਤੰ ਨ-ਸਾਲ ਜ ਦਸ-ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਕ ਦੀ "ਮੁਆਫੀ" ਦੀ ਮੰ ਗ
ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਮਰੀਕਾ ਤ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤ ਪਿਹਲ ਸਨਮਾਿਨਤ, ਅਨੁਭਵੀ ਇਮੀਗ2ੇBਨ ਵਕੀਲ ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ
ਲਓ।
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ਮੇਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ 6ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵੈਧ ਗੈਰ-ਪਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕਈ ਦਾਿਖਲੇ ਦੀ ਇਜ◌ਾਜ਼ਤ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਮ" ਇਸਨੂੰ
ਯੂ.ਐ:ਸ. ਿਵੱ ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ ?
ਹ , ਪਰ ਿਸਰਫ਼ ਤ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸ4 ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਿਵੱ ਚ ਹੋ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਿਕ ਤੁਸ4 ਯੂ.ਐਸ. ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ I-94
ਪਹੁੰ ਚ/ਿਨਕਾਸੀ ਿਰਕਾਰਡ (ਿਚੱ ਟਾ ਜ ਹਰਾ ਕਾਰਡ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਟੈਪਲ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ ਜੋ ਤੁਸ4 i94.cbp.dhs.gov ਤ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋ) 3ਤੇ ਿਲਖੀ ਿਮਤੀ ਤ ਵੱ ਧ ਨਹ4 ਰਹੇ ਹੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸ4 "ਸਟੇਟਸ ਤ ਬਾਹਰ" ਹੋ ਤ ਤੁਸ4 ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਯੂ.ਐDਸ. ਵਾਪਸ ਨਹ4 ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ4 I-94 'ਤੇ ਿਲਖੀ
ਿਮਤੀ ਤ ਇੱ ਕ ਿਦਨ ਵੀ ਵੱ ਧ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱ ਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱ ਦ ਸਮਿਝਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਿਵੱ ਚ
ਯੂ.ਐਸ. ਕਸੂਲੇਟ ਤ ਨਵ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਤ ਪਿਹਲ ਿਕ ਤੁਸ4 ਯੂ.ਐਸ. ਵਾਿਪਸ ਆਓ। (ਕੁੱ ਝ ਕੇਸ ਿਵੱ ਚ, ਤੁਸ4
ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਤ ਵੱ ਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ)। ਿਤੰ ਨ-ਸਾਲਾ ਜ ਦੱ ਸ-ਸਾਲਾ ਰੋਕ, 3ਪਰ ਦਰਸਾਏ
ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ 3ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਥਤੀ ਤ ਬਾਹਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮ> ਦੀ ਿਮਆਦ 3ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਤ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤ ਪਿਹਲ ਸਨਮਾਿਨਤ, ਅਨੁਭਵ◌ੀ ਇਮੀਗ2ੇBਨ ਵਕੀਲ ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਓ।
ਮ" ਯੂ.ਐਸ. ਿਵੱ ਚ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ 6ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ DHS ਨਾਲ ਲੰਿਬਤ ਸਟੇਟਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਜ
ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਕੀ ਮ" ਯੂ.ਐਸ. ਤ( ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਵਾਿਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹ ?
ਨਹ!। ਜੇ ਤੁਸ4 ਯੂ.ਐਸ. ਤ ਬਾਹਰ ਜ ਦੇ ਹੋ ਜਦਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੰਿਬਤ ਹੈ, DHS ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਿਪਸ
ਲਈ ਜ ਛੱ ਡੀ ਮੰ ਨ ਲਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੇਸ਼ ਛੱ ਡਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤੁਸ4 DHS ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ
ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ4 DHS ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸੀਦ ਨ?ਿਟਸ 3ਤੇ ਿਪ2ੰ ਟ ਕੀਤੇ ਨੰਬਰ 3ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਮੇਰੀ ਸਟੇਟਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ (ਗੀਨ ਕਾਰਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ/ਫਾਰਮ I-485) ਲੰਿਬਤ ਹੈ? ਕੀ ਮ" ਯੂ.ਐਸ. ਤ( ਬਾਹਰ ਅਤੇ
ਵਾਿਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹ ?
ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂ.ਐਸ. ਤ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਜੱ ਦਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੰਿਬਤ ਹੈ (ਜਦ ਤੱ ਕ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
H-1B ਜ L-1 ਵੀਜ਼ਾ ਨਹ4 ਹੈ) ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਿਪਸ ਲੈ ਣ ਜ ਛੱ ਡਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ2ਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲ ਿਕ, ਯਾਤਰਾ ਤ ਪਿਹਲ ਤੁਸ4 DHS ਨੂੰ ਐਡਵ ਸ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਯੂ.ਐਸ. ਤ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ
ਆਿਗਆ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਡਵ ਸ ਪੈਰੋਲ ਖਾਸ ਗੈਰ-ਨਾਗਿਰਕ ਲਈ ਿਵਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਤ ਬਾਅਦ ਯੂ.ਐਸ. ਿਵੱ ਚ ਮੁੜਦਾਿਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ2ਮਾਿਣਤ, ਗੈਰ-ਿਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਐਡਵ ਸ ਪੈਰੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਿਫਰ
ਯੂ.ਐਸ. ਤ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਨੁਕਲ
ੂ ਤਾ ਦਾ ਛੱ ਡਣਾ ਨਹੀ ਮੰ ਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਤ ਬਾਹਰ
ਜਾਣ ਤ ਪਿਹਲ ਸਨਮਾਿਨਤ, ਅਨੁਭਵੀ ਇਮੀਗ2ੇBਨ ਵਕੀਲ ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਓ।
ਜੇ ਮ" ਐਡਵ ਸ ਪੈਰੋਲ ਹਾਿਸਲ ਕਰ , ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ ਗਾਰੰ ਟੀ ਨਾਲ ਸੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਿਵੱ ਚ ਮੁੜ-ਦਾਿਖਲ ਿਮਲੇ ਗਾ?
ਨਹ!। ਐਡਵ ਸ ਪੈਰਲ
ੋ ਮੰ ਨਜੂਰੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਨਹ! ਛੱ ਡਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਤਿਹਤ DHS ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂ.ਐDਸ. ਿਵੱ ਚ
ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੜ-ਦਾਿਖਲੇ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ4 ਕੋਈ ਅਪਰਾਿਧਕ ਜੁਰਮ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਈ ਿਗ2ਫਤਾਰ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ, ਜ ਦੋBੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਤ ਪਿਹਲ ਿਕਸੇ ਸਨਮਾਿਨਤ, ਅਨੁਭਵੀ ਇਮੀਗ2ੇBਨ ਵਕੀਲ ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਏ
ਿਬਨ ਅਡਵ ਸ ਪੈਰਲ
ੋ ਮੰ ਨਜੂਰੀ 'ਤੇ ਯੂ.ਐDਸ. ਤ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਭਾਵ> ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਵ ਸ ਪੈਰੋਲ ਹੈ, DHS ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ
ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੇਰੀ /ਰਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੰਿਬਤ ਹੈ। ਕੀ ਮ" ਯੂ.ਐਸ. ਤ( ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਵਾਿਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹ ?
ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ4 ਯੂ.ਐDਸ. ਤ ਬਾਹਰ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਤ DHS ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ Bਰਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ
ਵਾਿਪਸ ਿਲਆ ਜ ਛੱ ਿਡਆ ਸਮਝੇਗਾ। ਤੁਸ4 ਯੂ.ਐDਸ. ਤ ਬ◌ਾਹਰ ਜਾਣ ਤ ਪਿਹਲ ਐਡਵ ਸ ਪੈਰੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ DHS
ਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰ ਗ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਗਾਰੰ ਟੀ ਨਹ4 ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਯੂ.ਐDਸ. ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਦੀ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇB ਤ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਨਹ4 ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਿਜੱ ਥੇ ਤੁਸ4 ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ
ਤੁਹ◌ਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸ4 ਉਸ ਦੇB ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਜਸ ਦਾ ਤੁਸ4 ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤ ਇਹ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ USCIS ਤੁਹਾਡੀ Bਰਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਿਕ@ਿਕ
ਉਹ ਿਸੱ ਟਾ ਕੱ ਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇB ਿਵੱ ਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤ ਡਰ ਨਹ4 ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤ ਪਿਹਲ
ਸਨਮਾਿਨਤ, ਅਨੁਭਵੀ ਇਮੀਗ2ੇBਨ ਵਕੀਲ ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਓ।
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ਮ" ਇੱਕ ਅਸਾਇਲੀ ਹ ਜ ਮ" /ਰਨ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਤ( ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਿਨਵਾਸੀ ਦਰਜਾ ਪਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਮ"
ਯੂ.ਐਸ. ਤ( ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ?
ਹ , ਪਰ ਿਸਰਫ਼ ਤ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸ4 DHS ਤ ਪਿਹਲ /ਰਨਾਰਥੀ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ2ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਦੇB ਤ
ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰੋ ਿਜੱ ਥੇ ਤੁਸ4 ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸ4 ਉਸ ਦੇB ਦੀ
ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਤੁਸ4 ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤ DHS ਤੁਹਾਡੀ Bਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ
ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ Bਰਨ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵ> ਤੁਸ4 Bਰਨ
ਪ2ਾਪਤ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਪਿਹਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਿਨਵਾਸੀ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸ4 ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਿਤਆਚਾਰ ਵਾਲੇ
ਦੇB ਿਵੱ ਚ ਵਾਪਸ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸ4 ਉਸ ਦੇB ਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜ ਜੇ ਤੁਸ4 ਿਕਸੇ ਵੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇB
ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ@ਦੇ ਹੋ। ਅਮਰੀਕਾ ਤ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤ ਪਿਹਲ ਸਨਮਾਿਨਤ, ਅਨੁਭਵੀ ਇਮੀਗ2ੇBਨ ਵਕੀਲ ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਸਲਾਹ ਲਓ।
ਮੇਰੇ ਕੋਲ U ਗੈਰ-ਪਵਾਸੀ ਸਿਥਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਮ" ਯੂ.ਐਸ. ਤ( ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਵਾਿਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹ ?
ਹ ਪਰ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹ! ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ4 U ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਤ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ 3ਤੇ ਵੈਧ U ਵੀਜ਼ਾ ਨਹ4 ਹੈ, ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ (a) ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਿਪਸ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਦੀ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਿਵਦੇB ਿਵੱ ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕE ਸਲੇ ਟ ਿਵੱ ਚ ਨਵ> U ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਅਤੇ (b) 90 ਿਦਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਵਾਪਸੀ
ਕਰੋ ਜ ਤੁਸ4 ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਅਨੁਕਲ
ੂ ਤਾ (ਗ2ੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ) ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਦੇਵਗ
ੋ ੇ। ਜੇ ਤੁਸ4 ਜਾਣ ਤ ਪਿਹਲ
180 ਿਦਨ ਤ ਵੱ ਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂ.ਐDਸ. ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤ
ਪਿਹਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਤੰ ਨ ਸਾਲ ਜ ਦਸ-ਸਾਲ ਰੋਕ ਦੀ ਛੂਟ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਤ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤ ਪਿਹਲ
ਸਨਮਾਿਨਤ, ਅਨੁਭਵੀ ਇਮੀਗ2ੇBਨ ਵਕੀਲ ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਓ।
ਮ" U ਗੈਰ-ਪਵਾਸੀ ਸਟੇਟਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਿਰਹਾ/ਰਹੀ ਹ , ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੰਿਬਤ ਹੈ। ਕੀ ਮ" ਯੂ.ਐਸ. ਤ( ਬਾਹਰ ਅਤੇ
ਵਾਿਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹ ?
ਹ ਪਰ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹ! ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ4 ਯੂ.ਐDਸ. ਤ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ U ਗੈਰਪ2ਵਾਸੀ ਸਿਥਤੀ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੰਿਬਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸ4 ਯੂ.ਐDਸ. ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਨਹ4 ਹੋ, ਤ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤ ਬਾਹਰ ਰਿਹਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦ ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲ U ਵੀਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹ4 ਹੋ ਜ ਦਾ, ਸੰ ਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ
ਜਾਣ ਤ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜਦ ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਨਹ4 ਿਦੱ ਤੀ ਜ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਸ4 ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤ ਪਿਹਲ 180
ਿਦਨ ਤ ਵੱ ਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਸੀ, ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵ◌ਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਤ ਪਿਹਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਤੰ ਨ-ਸਾਲ ਜ
ਦਸ-ਸਾਲ ਰੋਕ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ U ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜ ਚ/ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤ
ਯੂ.ਐDਸ. ਤ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ;
ਜੇਕਰ ਤੁਸ◌ੀ◌ਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਿਹਯੋਗ ਨਹ4 ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤ ਪਿਹਲ ਸਨਮਾਿਨਤ, ਅਨੁਭਵੀ ਇਮੀਗ2ੇBਨ ਵਕੀਲ ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਓ।
ਮੇਰੇ ਕੋਲ T ਗੈਰ-ਪਵਾਸੀ ਸਿਥਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਮ" ਯੂ.ਐਸ. ਤ( ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਵਾਿਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹ ?
ਹ ਪਰ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹ! ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ4 T ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਤ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ 3ਤੇ ਵੈਧ T ਵੀਜ਼ਾ ਨਹ4 ਹੈ, ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ (a) ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਿਪਸ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਦੀ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕE ਸਲੇ ਟ ਿਵੱ ਚ T ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਅਤੇ (b) 90 ਿਦਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰੋ ਜ ਤੁਸ4
ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਅਨੁਕਲ
ੂ ਤਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਦੇਵੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸ4 ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤ ਪਿਹਲ 180 ਿਦਨ ਤ ਵੱ ਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ
ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਸੀ, ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਤ ਪਿਹਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਤੰ ਨ-ਸਾਲ ਜ ਦਸ-ਸਾਲ ਰੋਕ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰ ਗ
ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਿਕ, ਜੇਕਰ ਤੁਸ4 ਆਪਣੇ ਦੇB ਵਾਿਪਸ ਆ@ਦੇ ਹੋ, ਤ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸ4 ਆਪਣਾ T ਦਰਜਾ ਗੁਆ ਸਕਦੇ
ਹੋ, ਿਕ@ਿਕ ਤੁਸ4 ਆਪਣੀ T ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸ4 ਆਪਣੇ ਦੇB ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜ ਦੇ ਹੋ ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਮੁBਿਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਤ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤ ਪਿਹਲ ਸਨਮਾਿਨਤ, ਅਨੁਭਵੀ ਇਮੀਗ2ੇBਨ ਵਕੀਲ
ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਓ।
ਮ" T ਗੈਰ-ਪਵਾਸੀ ਸਟੇਟਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਿਰਹਾ/ਰਹੀ ਹ , ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੰਿਬਤ ਹੈ। ਕੀ ਮ" ਯੂ.ਐਸ. ਤ( ਬਾਹਰ ਅਤੇ
ਵਾਿਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹ ?
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹ!। ਜੇ ਤੁਸ4 ਬਾਹਰ ਜ ਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ T ਵੀਜ਼ ਲੰਿਬਤ ਹੈ, ਤੁਸ4 T ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਗੁਆ
ਦੇਵੋਗੇ। ਅਪਵਾਦ ਿਸਰਫ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂ.ਐਸ. ਿਵੱ ਚ ਵਾਿਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟ2ੈਫੀਿਕੰ ਗ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰ ਿਧਤ ਹਨ।
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ਕੀ ਮ" ਿਪਉਰਟੋ ਿਰਕੋ, ਗੁਆਮ, ਯੂ.ਐਸ. ਵਰਿਜਨ ਆਈਲ" ਡ, ਜ 6ਤਰੀ ਮਾਰੀਆਨਾ ਆਇਲ" ਡ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ?
ਸ਼ਾਇਦ। ਹਾਲ ਿਕ ਿਪਉਰਟੋ ਿਰਕੋ, ਗੁਆਮ, ਯੂ.ਐਸ. ਵਰਿਜਨ ਆਇਲਡ, 3ਤਰੀ ਮਾਰੀਆਨਾ ਆਇਲਡ (“ਯੂ.ਐਸ. ਰਾਜਖੇਤਰ”)
ਸੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਹਨ, ਪ2ਮਖ
ੁੱ ਸੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਤ ਇਹਨ ਜਗG ਹ ਦੇ ਗੈਰ-ਨਾਗਿਰਕ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਯਾਤਰੀਆਂ ਵ ਗ ਯੂ.ਐਸ. ਇਮੀਗ2ਸ਼
ੇ ਨ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਨ ਸਮੀਿਖਆ ਪ2ਿਕਿਰਆ ਿਵੱ ਚ◌ੋ◌ਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। (INA §
212(d)(7) ਅਤੇ 8 CFR § 235.5. ਦੇਖ)ੋ ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਸੁੱ ਰਿਖਆ (CBP) ਯੂ.ਐਸ. ਹੱ ਦ ਿਵੱ ਚ ਹਵਾਈ ਅੱ ਡੇ ਿਵਖੇ
“ਪੂਰਵ-ਜ ਚ” ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤ ਿਕ ਿਨਰਣਾ ਿਲਆ ਜਾਵੇ ਿਕ ਕੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱ ਖ ਜਗGਾ ਿਵੱ ਚ ਮੁੜ-ਦਾਿਖਲ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ
“ਪੂਰਵ-ਜ ਚ” ਪ2ਿਕਿਰਆ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਰ ਗੈਰਰਸਮੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ, ਿਬਨ ਿਕਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ2ਤੀਿਨਧੀ ਦੀ ਮੱ ਦਦ ਦੇ, ਕੀਤੀ
ਜ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ CBP ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਇਮੀਗ2ੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛਣਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ ਚ ਕਰਨਾ, ਜ ਵਧੇਰੇ ਪ2ਸ਼ਨ
ਲਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱ ਖਰੀ ਜਗGਾ ਿਵੱ ਚ ਿਲਆਉਣਾ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਿਕ ਇਹਨ ਯੂ.ਐਸ. ਰਾਜਖੇਤਰ ਤ ਗੈਰਨਾਗਿਰਕ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੋ ੜ ਤ ਯੂ.ਐਸ. ਪ2ਮੁੱਖ ਜਗGਾ ਿਵੱ ਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰੋਕ ਹੈ ਜੋ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਯਾਤਰੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਆਧਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। (INA § 212(d)(7) ਅਤੇ 22 § CFR
41.1(c) ਦੇਖੋ)। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਮੁੱ ਖ ਜਗGਾ ਤ ਇਹਨ ਯੂ.ਐਸ. ਰਾਜਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਦੋਵ> ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਿਵਅਕਤੀਆਂ
ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਟੇਟਸ ਨਾਲ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜੋਿਖਮ ਭਿਰਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਪਰਾਿਧਕ ਜੁਰਮ ਜ ਮੁੜ-ਦਾਿਖਲੇ ਦੀਆਂ
ਹੋਰ ਰੋਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼-ਿਨਕਾਲਾ ਯੋਗ ਹਨ ਜ ਅਯੋਗ ਹਨ। ਯੂ.ਐਸ. ਮੁੱ ਖ ਜਗGਾ ਤ ਇਹਨ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਰਾਜਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ
ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲ ਸਨਮਾਿਨਤ, ਅਨੁਭਵੀ ਇਮੀਗ2ੇBਨ ਵਕੀਲ ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਓ।
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