ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ‛ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰ ਪ ਦੇ
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ
ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਹ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੋਸਾਇਟੀ (The Legal Aid Society), ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਿਨਟ (Immigration Law
Unit) ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਇਹ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱ ਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਿਹਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ
ਸਥਾਪਨਾ ਪੱ ਤਰ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰ ਪ ਨੇ ਕਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ
ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਸੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ (United States) ਅੰ ਦਰ ਲੋ ਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਦਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਿਕ ਦੂਸਰਾ ਸਰਹੱ ਦ ‘ਤੇ ਿਗਰਫ਼ਤਾਰ ਲੋ ਕਾਂ
ਉੱਪਰ ਕਦਿਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ ਅਤੇ ਿਜੰ ਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਿਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਿਤੰ ਨ ਹੋਰ ਖਰੜਾ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ, ਿਜੰ ਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਖਰੜੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਅਸ ਦੇਿਖਆ: ਇੱ ਕ DACA ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ
ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪਿਹਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੂਜਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਪ੍ਰਭਾਿਵਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਯੋਜਕਾਂ
ਦੇ ਰਸੀਦ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲੇ ਗਾ, ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਕਾਿਮਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਿਵਤ ਕਰੇਗਾ।
ਨੋਟ: ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਖਰੜਾ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱ ਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤ ਪਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੰ ਵੀਧਾਨ ਦੀ
ਉਲੰਘਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਘਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
I. ਅਜੇ ਤੱ ਕ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱ ਿਕਆ ਹੈ
ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਇਨਫੋਰਸਮਟ ਆਦੇ

(25 ਜਨਵਰੀ, 2017 ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ) ਅਤੇ ਯੂ.ਐਸ. ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲਡ ਿਸਕਓਿਰਟੀ

(ਡੀਐਚਐਸ) ਮੈਮਰ
ੋ ਡਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ (ਤਾਰੀਖ 20 ਫਰਵਰੀ, 2017)

ਹੋਰ ਗੱ ਲ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਆਰਡਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦਸ਼ਾ-ਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ:


ਜੋ ਲੋ ਕ ਅਪਰਾਿਧਕ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਿਨਕਾਲਾ ਲਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਧਾਉਣੇ,



ਿਜੰ ਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਹੋਵੇ



ਭਾਂਵੇ ਅਪਰਾਿਧਕ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵ,ੇ



ਜੋ ਿਕ ਅਪਰਾਿਧਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਵੱ ਧ ਮੰ ਨਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨਹ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵ,ੇ



ਜੋ ਿਕਸੇ ਿਵ ਸਰਕਾਰ ਏਜੰ ਸੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ,



ਜੋ ਭਲਾਈ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ,



ਿਜੰ ਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱ ਕ ਅੰ ਿਤਮ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਵ,ੇ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਛੱ ਡਣ, ਅਤੇ ਜੋ ਹੇਰ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ।



ਵਧੀਕ 10,000 ਦੇ ਿਨਕਾਲੇ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਨਾ।
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ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਫੰ ਡ ਰੋਕ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਇਮੀਗ੍ਰਾਸ਼ਨ ਅਿਧਆਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ
ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਉਸਨੂੰ ਿਰਆਸਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕੀ ਸਜਾ ਦੇਣਾ।



ਗ਼ੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਆਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ।



ਗ਼ੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਆਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਬਕਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨੇ ਇਕੱ ਠੇ ਕਰਨਾ।




ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰੁਕਮ ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਵੱਚ, ਡੀਐਚਐਸ ਨੇ ਹੇਠ ਦੱਸੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂ ੰ ਿਵਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰਡਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ:
ਇਸ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਪਰਵਰਤਨ ਤਰਜੀਹੀ ਮੈਮੋਰਡਮ (ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ: ਨੋ ਿਟਸ ਪਰ੍ਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਅਮਰੀਕੀ
ਨਾਗਰੀਕਤਾ ਅਤੇ ਆਵਰਜਨ ਸੇਵਾ (ਯੂਐਸਸੀਆਈਐਸ) ਮੈਮੋਰਡਮ ਸਮੇਤ) ਸਾਰੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਿਸਵਾਏ ਪਿਹਲੇ ਦੇ ਡੀਏਸੀਏ ਅਤੇ
ਡੀਏਪੀਏ ਮੈਮੋਰਡਮ ਇਸ ਸਮੇ ਰੱਦ ਨਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।
ਅਪਰ੍ਵਾਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਨੂ ੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਪਰ੍ਵਰਤਨ ਕਾਰਜਕਰਮ ਰੱਦ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਲ ਿਵੱਚ ਬੰਦ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂ ੰ ਛੇਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ, ਆਪਰਾਿਧਕ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਜਕਰਮ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਕਸੀ ਵੀ 'ਇੱਛਤ
ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ' ਿਵੱਚ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਰ੍ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਨਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ।”
287(ਜੀ)ਸਮਛੋਿਤਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ, ਿਜਹੜਾ ਡੀਐਚਐਸ ਨੂ ੰ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂ ੰਨ ਪਰ੍ਵਰਤਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘੀ ਅਪਰ੍ਵਾਸੀ ਕਾਨੂ ੰਨ
ਪਰ੍ਵਰਤਨ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂ ੰ ਸਪਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਪਰ੍ਵਾਸੀ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਜਾਂ (ਵੀਓਆਈਸੀਈ) ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਦਫਤਰ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨਾ, ਉਨਹ੍ ਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਜੋ ਖਾਸਤੌਰ
'ਤੇ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਕਮਜੋਰ ਗੈਰਨਾਗਿਰਕਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਿਕਸੀ ਵੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂ ੰ ਹੁਣ ਮੁੜਵੰਿਡਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਡੀਐਚਐਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਵੈਧ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋ ਕਾਂ ਤ ਹਰ ਸੰਭਾਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸਜਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਨ ਕਰ
ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਿਧਿਨਯਮ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੂ ੰ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਤ ਵਾਿਪਸ ਿਲੱਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਜਹੜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੈਧ









ਸਥਾਈ ਿਨਵਾਸੀ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਅਿਧਿਨਯਮ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜੋਖਮ ਭਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਹੱ ਦ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਦੇ ਿਨਕਾਲੇ ਦੇ ਆਦੇ

(25 ਜਨਵਰੀ, 2017 ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹ ਕੀਤਾ ਿਗਆ) ਅਤੇ

ਡੀਐਚਐਸ ਮੈਮੋਰਡਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ (ਤਾਰੀਖ, 20 ਫਰਵਰੀ 2017)
ਹੋਰ ਗੱ ਲ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਆਰਡਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦਸ਼ਾ-ਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ:
ਸਾਡੀ ਦੱ ਖਣੀ ਸਰਹੱ ਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਕੰ ਧ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ।

ਦੱ ਖਣੀ ਸਰਹੱ ਦ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਆਿਗਆ ਦੇ ਿਬਨਾ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ।

ਦੱ ਖਣੀ ਸਰਹੱ ਦ ਨੇੜੇ ਨਵ ਨਜ਼ਰਬੰ ਦੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਣਾਉਣਾ।
"ਫੜਨ-ਅਤੇ-ਿਰਹਾਈ” ਦੀ 'ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਜੋ ਿਕ ਿਬਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋ ਕ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਦੇ ਿਨਕਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱ ਚ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ।
5000 ਵਧੀਕ ਸਰਹੱ ਦ ਪੈਟਰੋਲ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਨਾ।
ਸ਼ਰਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਵਧਾਉਣਾ ਤਾਂ ਿਕ ਹੋਰ ਿਜਆਦਾ ਸ਼ਰਣ ਕਾਰਜਾਂ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇ ਨ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਉਸਨੂੰ
ਿਰਆਸਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕੀ ਸਜਾ ਦੇਣਾ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰੁਕਮ ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਵੱਚ, ਡੀਐਚਐਸ ਨੇ ਹੇਠ ਦੱਸੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂ ੰ ਿਵਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰਡਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ:
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਨੇ ੜੇ ਦੋਣੋ ਜਗਹ੍ਾ, ਦੇਸ਼ ਿਨਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵਸਤਰਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵਧਾਉਣਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਵੀ (ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਤੱਟਾ ਤ ਿਸਰਫ 100 ਮੀਲ ਅੰਦਰ ਤ ਇਲਾਵਾ) ਰਿਹ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤ ਘੱਟ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ
ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਨਕਾਲੇ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਕਰਨਾ।
ਮੈਕਿਸਕੋ ਨੂ ੰ ਸਾਿਰਆਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤ ਿਸੱਿਧਆਂ ਅਤੇ ਅਿਸੱਿਧਆਂ ਮਦਦ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਖੂਫੀਆ ਗਤੀਿਵਿਧਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਅਤੇ
ਸੰਿਖਆ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ।
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287(ਜੀ)ਸਮਛੋਿਤਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ, ਿਜਹੜਾ ਡੀਐਚਐਸ ਨੂ ੰ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂ ੰਨ ਪਰ੍ਵਰਤਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘੀ ਅਪਰ੍ਵਾਸੀ ਕਾਨੂ ੰਨ
ਪਰ੍ਵਰਤਨ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂ ੰ ਸਪਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ ਅਿਧਐਨ, ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ
ਮੈਕਿਸਕੋ ਜਾਂ ਕਨੇ ਡਾ ਤ ਆ ਰਹੇ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਗੈਰ-ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਨੂ ੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਨਾ, ਿਜਨਾਂ ਨੂ ੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਕਾਇਆ ਹੈ
ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਨਕਾਂ ਨੂ ੰ ਸੀਿਮਤ ਕਰਨਾ
ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂ ੰ ਸੀਿਮਤ ਕਰਨਾ
ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਨੂ ੰ ਸੀਿਮਤ ਕਰਨਾ, ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਦੋਣੋ ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ ਹਨ/ਜਾਂ
ਿਜਹੜੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਮਨੁ ਖ
ੱ ੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਮਾਿਪਆਂ ਜਾਂ ਯੂ.ਐਸ. ਦੇ ਸਰਪਰ੍ਸਤਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ।
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ ਆਦੇਸ਼ (6 ਮਾਰਚ , 2017 ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, 16 ਮਾਰਚ 2017 ਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ; ਮੁਕਦਮੇ ਦੇ

ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ; 27 ਜਨਵਰੀ, 2017 ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱ ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ)

ਹੋਰ ਗੱ ਲ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਆਰਡਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦਸ਼ਾ-ਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ:


ੇ (Iran, Libya, Somalia, Sudan,
ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 90 ਿਦਨਾਂ ਲਈ ਇਰਾਨ, ਲੀਬੀਆ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਸੂਡਾਨ, ਸੀਰੀਆ, ਅਤੇ ਯੇਮਨ
Syria, and Yemen) ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ ਲਗਾ ਿਦਉ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਾਰੀਖ (16 ਮਾਰਚ,
2017) ਨੂੰ ਯੂ.ਐਸ. ਤ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਿਜਨਾਂ ਕੋਲ 27 ਜਨਵਰੀ, 2017 ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਿਮਆਰੀ ਸਮੇ ਮੁਤਾਿਬਕ 5.00 ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਵੈਧ
ਵੀਜਾ ਨਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁਕਮ (ਹੁਣ ਤ ਬਾਅਦ “ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ”)।



ਇਰਾਕ ਹੁਣ ਹੋਰ ਪਾਬੰ ਦੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਹੈ।



ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ ਸਥਾਈ ਿਨਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹ ਹੈ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਪੇਸ਼ਗੀ
ਪੇਰਲ
ੇ ਸਮੇਤ ਯੂ.ਐਸ. ਿਵੱ ਚ ਦਾਿਖਲਾ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲਡ ਕੀਤਾ ਿਗਆ; ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਮਨੋਿਨਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ
ਪਾਸਪੋਰਟ ‛ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਕੁਝ ਿਡਪਲੋ ਮਿੈ ਟਕ ਵੀਜਾ ਧਾਰਕ, ਏਸ਼ੇਿਲਯਨ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱ ਦਦ ਦੀ
ਪਰੰ ਪਰਾ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਰੋਕ ਜਾਂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ।



ਛੋਟ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਮਾਪਦੰ ਡਾਂ ਮੁਤਾਿਬਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‛ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।



ਇਰਾਕੀ ਨਾਗਿਰਕ ਪੂਰਨ ਸਮੀਿਖਆ ਹੇਠ ਹੋਣਗੇ।



ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਿਖਲਾ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 120 ਿਦਨਾਂ ਲਈ ਰੋਕ ਿਦਉ।



ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ‛ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ ਜੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਾਰੀਖ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ
ਹਨ।



ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ‛ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ ‛ਤੇ ਅਪਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਦਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‛ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।



ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਦਾਿਖਲੇ ਦੇ 2017 ਦੇ 110,000 ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ 50,000 ‛ਤੇ ਘਟਾਉ





ਇੱ ਕ ਬਾਇਓਮੀਿਟ੍ਰਕ ਇੰ ਦਰਾਜ –ਬੰ ਦ ਿਸਸਟਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ।
ਵੀਜ਼ਾ ਇੰ ਟਰਿਵਊ ਵੈੱਲਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Visa Interview Waiver Program) ਮੁੱ ਅਤਲ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਇੰ ਟਰਿਵਊ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭਾਵ ਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ।


ਇਹ ਵੀਜਾ ਵੇਵਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Visa Waiver Program) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਿਵਤ ਨਹ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਿਕ ਇੱ ਕ ਿਵਜ਼ਟਰ ਵੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨੂੰ ਛੱ ਡਦਾ ਹੈ।



ਅੱ ਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਿਵਚਾਰ-ਸਬੰ ਿਧਤ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ, ਇੱ ਕ ਕਿਥਤ “ਅੱ ਤਵਾਦੀ
ਸੰ ਗਠਨ” ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਕਾਲਪਿਨਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਪਰਾਿਧਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁ ੱਖੀ ਤਸਕਰੀ 'ਤੇ ਹੁਕਮ (9 ਫਰਵਰੀ, 2017 ਨੂ ੰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ)


ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂ ੰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ:

“ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਪਰਾਿਧਕ ਸੰਗਠਨਾਂ”, ਅਪਰਾਿਧਕ ਿਗਰੋਹਾਂ, ਕਾਰਟੇਲਸ, ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਗਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਵੈਧ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਸਮੇਤ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ,
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ:
ਅਵੈਧ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁ ੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ, ਜੰਗਲ ਜੀਵਨ, ਅਤੇ ਹਿਥਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ;
ਿਭਰ੍ ਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਿਵੱਤੀ ਅਪਰਾਧ, ਅਤੇ ਬੋਿਧਕ ਸੰਪਦਾ ਦਾ ਚੋਰੀ; ਜਾਂ
ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਵੈਧ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਤ ਪਰ੍ਾਪਤ ਆਮਦਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਅਵੈਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੁ ਕਾਵ।
“ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਪਰਾਿਧਕ ਸੰਗਠਨਾਂ” ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਬੰਦਸ਼ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੋੜ ਦੇਣ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ
ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਨੂ ੰ ਅਿਧਕਤਮ ਕਰਨਾ।
“ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਪਰਾਿਧਕ ਸੰਗਠਨਾਂ” ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਡੇਟਾ ਨੂ ੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਘੀ
ਯਤਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਿਲਆਉਣਾ।
ਇਨਾਂ “ਸੰਗਠਨਾਂ” ਨੂ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਭ ਤ ਪਰ੍ਭਾਵਕਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂ ਨ
ੰ ਾ, ਅਪਰ੍ਵਾਸੀ ਕਾਨੂ ਨ
ੰ ਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੀੱਿਖਆ
ਕਰਨਾ।
ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂ ੰ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ ਘੁਸ
ੱ ਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ, ਸੰਭਾਵੀ ਿਨਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
II. ਕੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਖਰੜਾ DACA, DAPA, ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮਟ ਪਿਹਲ ਆਦੇਸ਼ ( 6 ਮਾਰਚ, 2017 ਤੱ ਕ, ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹ ਕੀਤਾ ਿਗਆ)
ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱ ਕ , ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰ ਪ ਨੇ ਸੰ ਕੇਤ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ ਿਕ ਜਵਾਨ ਲੋ ਕ ਿਜੰ ਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਆਗਮਨ (DACA) ਲਈ ਟਾਲੀ ਗਈ
ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਪੰ ਜੀਿਕਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱ ਕ ਲਾਗੂ ਤਰਜੀਹ ਨਹ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱ ਢਣ ਦੀ ਮੰ ਗ ਨਹ ਕਰ
ਿਰਹਾ, ਿਜੰ ਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ DACA ਹੈ। ਖਰੜਾ ਜੋ ਅਸ ਅਜੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹ ਕੀਤਾ। ਖਰੜਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼, DACA ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਗੱ ਲ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਆਰਡਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦਸ਼ਾ-ਨਰਦੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ:



15 ਜੂਨ, 2012 ਮੰ ਗ ਪੱ ਤਰ DACA ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਥਾਪਨਾ ਰੱ ਦ ਕਰਨਾ।



ਹਰੇਰ ਵਰਕ ਪਰਿਮਟ ਦੇ ਿਮਆਦ ਪੁੱ ਗਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਦੇ ਵੈਧ ਨਾ ਰਿਹਣ ਤੱ ਕ DACA ਤਿਹਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਵਰਕ ਪਰਿਮਟ) ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦਓ।


ਜਦਿਕ, ਵਰਤਮਾਨ DACA ਵਰਕ ਪਰਿਮਟ ਵਧਾਏ ਨਹ ਜਾ ਸਕਦੇ।



DACA ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਪੈਰਲ
ੋ (ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ) ਦੀ ਆਿਗਆ ਬੰ ਦ ਕਰਨੀ।



20 ਨਵੰ ਬਰ, 2014 ਮੰ ਗ ਪੱ ਤਰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਿਨਵਾਸੀ (DAPA) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮਾਪੇ ਲਈ ਸਥਗਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਕਰਨੀ ਰੱ ਦ ਕਰਨਾ।




ਕੁਝ ਲਾਗੂ ਪਿਹਲ ਯਾਦਗਾਰੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ।

DACA ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱ ਕ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇ।

ਖਰੜਾ ਆਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਿਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ (06 ਮਾਰਚ, 2017 ਤੱ ਕ ਅਜੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹ ਕੀਤਾ ਿਗਆ)
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ਅਸ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਿਸਰਫ਼ ਖਰੜਾ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਅਜੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਯੋਜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਿਵਤ ਕਰੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਫੈਡਰਲ ਭਲਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਯੋਿਜਤ ਪਰਵਾਸੀ ਦੁਆਰਾ ਰੁਝ ਲਾਭਾਂ
ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਈ ਸਿਹਯੋਗ ਪ੍ਰਯਜ
ੋ ਕ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤ ਿਜਆਦਾ ਿਹੱ ਸੇ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ
ਕਾਨੂੰਨ ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਰਾਜ ਿਵੱ ਚ ਇਿਤਹਾਿਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਾਜੋਯਕਾਂ ਤ ਕੁਝ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਉਕੱ ਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰ ਗ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੋਿਟਸ ਅਤੇ ਿਟੱ ਪਣੀ ਦੀ ਇੱ ਕ ਿਮਆਦ ਤ ਬਾਅਦ ਨਵ ਿਨਯਮਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਵੱ ਲ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਿਕ ਨਵ ਿਨਯਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਿਵਤ ਨਹ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸਰ ਕਰਨ
ਲਈ ਸਾਡੇ ਕਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਵ ਿਨਯਮ "ਜਨਤਕ ਖਰਚਾ" ‘ਤੇ ਕੌ ਣ ਿਵਚਾਰ ਕਰੇਗਾ – ਿਕੰ ਨਾਂ
ਹਲਾਤਾਂ ਿਵੱ ਚ ਕੌ ਣ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ U.S. ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱ ਚ ਹੋਣਗੇ। ਨਵ ਿਨਯਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਵੱ ਚ ਿਕਹੜੀ ਫੈਡਰਲੀ-ਫੰ ਡ ਲਾਭ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਿਵੱ ਚ ਪਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਜਾਂ ਦਾਖਲੇ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱ ਚ ਪੁਨਰ-ਪ੍ਰਭਾਿਸ਼ਤ ਮੰ ਿਨਆ ਿਗਆ।
ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਕਾਿਮਆਂ ਬਾਰੇ ਖਰੜਾ ਆਦੇਸ਼ (06 ਮਾਰਚ, 2017 ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱ ਕ ਦਸਤਖਤ ਨਹ ਕੀਤਾ ਿਗਆ)
ਹੋਰ ਗੱ ਲਾਂ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਰੜਾ, ਜੋ ਿਕ ਅਜੇ ਤੱ ਕ ਦਸਤਖਤ ਨਹ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ
ਕਰਨ ਲਈ ਿਦਸ਼ਾ-ਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ:


ਪੈਰਲ
ੋ ਨੀਤੀਆਂ ਸੋਧ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਪੈਰਲ
ੋ ‘ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਇੰ ਦਰਾਜ ਬਾਅਦ ਸਥਾਈ ਿਨਵਾਸੀ ਲਈ
ਇੱ ਕ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ।



ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਵੀਜਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਬਦਲਾਓ ਬਣਾਉਣੇ, ਸਮੇਤ ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸੀਿਮਤ ਨਹ ਹੈ:


ਇੱ ਕ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸੀਿਮਤ ਕਰਨੀ।



ਇੱ ਕ ਮੈਿਰਟ-ਅਧਾਿਰਤ ਿਸਸਟਮ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ।



ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਕਾਿਮਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੱ ਬਾਏ ਜਾ ਰਹੇ U.S. ਕਾਿਮਆਂ ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨਾ।



H2A ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ।



E-Verify ਦੀ ਵਰਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ।




ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਦੁਆਰਾ ਿਕਸੇ U.S. ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ।
ਿਵਦੇਸ਼-ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪਰਿਮਟਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਅਤੇ U.S. ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਲਈ ਿਵਦੇਸ਼ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ‘ਤੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ।

III. ਹੋਰ
ਆਰਜੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਿਥਤੀ (Temporary Protected Status (TPS))

TPS



ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰ ਪ ਨਹ ਕਿਹੰ ਦੇ ਿਕ ਉਹ ਮਨੋਨੀਤ ਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹ ਕਰਨਗੇ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ
ਸਿਥਤੀ (Temporary Protected Status) (TPS)ਹੈ।



TPS ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ 60-ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਨੋਿਟਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ।



ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱ ਚ TPS ਹੈ: ਇਲ ਸਲਵਾਡੋਰ, ਗੁਏਨੀਆ, ਹੈਟੀ, ਹਡੂਰਾਸ, ਲੀਬੇਰੀਆ, ਨੇਪਾਲ, ਿਨਕਾਰਾਗੁਆ,
ਸੀਏਰਾ ਿਲਓਨੇ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਸਾਊਥ ਸੂਡਾਨ, ਸੀਰੀਆ ਯੇਮੇਨ (El Salvador, Guinea, Haiti, Honduras, Liberia, Nepal,
Nicaragua, Sierra Leone, Somalia, South Sudan, Syria, Yemen)
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ਅਪਰਾਿਧਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਨਾਗਿਰਕ


ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸਾਖ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱ ਕ
ਅਪਰਾਿਧਕ ਦੋਸ਼(ਸ਼) ਹੈ।



ਜੇਕਰ ਤੁਸ ਹੁਣ ਜਾਂ ਭਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਅਪਰਾਿਧਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਿਵੱ ਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਤੁਸ ਇੱ ਕ ਗੈਰ-ਨਾਗਿਰਕ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਅਪਰਾਿਧਕ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਸਜਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਿਚੰ ਤਤ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਿਧਕਾਰ ਹਨ


ਚੁੱ ਪ ਰਿਹਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ: ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੀਟਾਂ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰੋ।
o

ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਦੱ ਸਣ ਤ ਵੱ ਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ।

o

ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਨਾਗਿਰਕਤਾ/ਕੌ ਮੀਅਤ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਿਦਓ।

o

ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਿਦਓ।

o

ਿਸਰਫ਼ ਇਹ ਕਹੋ ਿਕ “ਜਦ ਤੱ ਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱ ਕ ਵਕੀਲ ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ, ਤਾਂ ਮ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹ
ਦੇਵਾਂਗਾ।” ਿਫਰ ਚੁੱ ਪ ਰਹੋ!



ਆਪਣਾ ਦਰਵਾਜਾ ਨਾ ਖੋਲੋ ੍ਹ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਅੰ ਦਰ ਨਾ ਆਉਣ ਿਦਓ ਜਦ ਤੱ ਕ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਵਰੰ ਟ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ



ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛਣ ਲਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹ ਸਕਦੇ, ਜਦ ਤੱ ਕ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ ਹੋ
ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਤੁਸ ਕੁਝ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।



ਪੁਲੀਸ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛਣ ਲਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹ ਸਕਦੀ, ਜਦ ਤੱ ਕ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਨਾ
ਹੋਵ।ੇ



ਜੇਕਰ ਤੁਸ ਿਗਰਫ਼ਤਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਅੱ ਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ


ਨਜ਼ਰਬੰ ਦੀ ਅਤੇ ਦੇ ਿਨਕਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ ਇੱ ਕ ਸੰ ਕਟਕਾਲੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ:
o

ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਨਾ।

o

ਿਜਸ ‘ਤੇ ਤੁਸ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਪਾਸਪੋਰਟ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ, ਆਿਦ) ਛੱ ਡੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇ ਨ ਹੌਟਲਾਈਨ 844-955-3425 ‘ਤੇ
ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 9:30 ਸਵੇਰ‐12:30 ਸ਼ਾਮ ਤੱ ਕ ਕਾਲ ਕਰੋ।
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