ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰ ਪ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਸਿਲਮ
ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਿਰਕਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ
ਪਾਬੰ ਦੀ
ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਹ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਦ ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੋਸਾਇਟੀ (The Legal Aid Society), ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਿਨਟ (Immigration Law Unit) ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ
ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਿਵਕਲਪ ਨਹ ਹੈ।

ਜੂਨ 26, 2017 ਨੂੰ U.S. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (U.S. Supreme Court) ਨੇ ਟਰੰ ਪ v. IRAP ਿਵੱ ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਿਦਆਂ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ
ਅੰ ਸ਼ਕ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਰਾਨ, ਲੀਿਬਆ, ਸੋਮਾਿਲਆ, ਸੁਡਾਨ, ਸੀਿਰਆ ਅਤੇ ਯਮਨ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਦੀ
ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨੱਲਡ ਟਰੰ ਪ ਦੇ ਮਾਰਚ 6, 2017 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤ ਰੋਕਦਾ ਸੀ।
ਦੋਨ U.S. ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ (U.S. Department of State) ਅਤੇ U.S. ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲਡ ਿਸਕਓਰਟੀ (U.S. Department
of Homeland Security) ਨੇ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ ਨੂੰ ਿਕਵ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ
ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਿਵੱ ਚ ਵਧੀਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਿਮਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੰ ਘੀ ਅਦਾਲਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਿਹਲਾਂ ਤ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਥਤੀ ਕੀ ਹੈ (ਜੂਨ 30, 2017 ਤੱ ਕ) ?


ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਪਾਬੰ ਦੀ ਛੇ ਨਾਿਮਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜੂਨ 26, 2017 ਨੂੰ U.S. ਤ ਬਾਹਰ ਸਨ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ
ਜਨਵਰੀ 27, 2017 ਨੂੰ 5:00 ਸ਼ਾਮ EST ਤੱ ਕ ਵੈਧ ਵੀਜਾ ਨਹ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੂਨ 29, 2017 ਨੂੰ 8:00 ਸ਼ਾਮ EDT ਤੱ ਕ



ਵੈਧ ਵੀਜਾ ਨਹ ਸੀ।
ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਪਾਬੰ ਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹ ਹੋਵੇਗੀ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੁਨਾਈਿਟਡ ਸਟੇਟਸ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਂ
ਸੰ ਸਥਾ (ਇਨਟਾਇਟੀ) ਨਾਲ ਬੋਨਾਫਾਈਡ (ਸਦਭਾਵੀ) ਸਬੰ ਧ ਹੈ, ਜਾਂ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰ ਦੀ ਤ ਬਾਹਰ ਰੱ ਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਛੋਟ ਲਈ



ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।
ਇੱ ਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਿਝਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਇੱ ਕ ਨਜਦੀਕੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਬੰ ਧ।

o

ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੰ ਧ: ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ, ਸੱ ਸ-ਸੋਹਰਾ, ਪਤੀ/ਪਤਨੀ, ਮੰ ਗੇਤਰ, ਬੱ ਚਾ, ਬਾਲਗ ਪੁੱ ਤਰ ਜਾਂ ਧੀ, ਜਵਾਈ, ਬਹੂ,
ਭੈਣ-ਭਰਾ (ਭਾਵ ਸੱ ਕੇ, ਅੱ ਧੇ, ਜਾਂ ਮਤਰੇਅ)।

o

ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੰ ਧ: ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ/ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ, ਪੋਤਾ-ਪੋਤੀ/ਦੋਹਤਾ- ਦੋਤੀ, ਮਾਸੀ/ਚਾਚੀ/ਤਾਈ/ਭੂਆ
( ਆਂਟੀਆਂ), "ਮਾਸੜ/ਚਾਚਾ/ਤਾਇਆ/ਫੁੱ ਫੜ (ਅੰ ਕਲ), ਭਤੀਜਾ/ਭਾਣਜਾ, ਭਤੀਜੀ/ਭਾਣਜੀ, ਚਚੇਰੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ,
ਸਾਲਾ/ਜੀਜਾ ਅਤੇ ਸਾਲੀ/ਭਾਭੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ “ਫੈਲੇ ”੍ਹ ਹੋਏ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਸਦੱ ਸ।



ਹਵਾਈ ਨੇ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਦੱ ਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੰ ਘੀ ਮੁਕੱਦਮਾ
ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਅਸ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਿਵੱ ਚ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

o
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ਹਨ", ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਾਬੰ ਦੀ ਨਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ

ਬੋਨਾਫਾਈਡ (ਸਦਭਾਵੀ) ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਬੰ ਧ ਹੈ।


ਸੰ ਸਥਾ (ਇਨਟਾਇਟੀ) ਨਾਲ ਸਬੰ ਧ ਔਪਚਾਰਕ, ਦਸਤਾਵੇਜੀਕਰਨ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਿਵੱ ਚ ਜਰੂਰ ਬਿਣਆ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
o

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਵੀਜਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀਜਾ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਿਵਿਦਅਕ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰ ਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ
ਿਬਨੈਕਾਰ ਦੇ ਔਪਚਾਰਕ, ਦਸਤਾਵੇਜੀਕਰਨ ਹੋਏ ਸਬੰ ਧ ਹਨ ਜੋ ਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਿਵੱ ਚ ਬਣੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ
ਨਾਿਮਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜਾ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਿਜਹਾ ਵੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਾਂ
U.S. ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ ਨਹ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

o

ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰ ਦੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤ ਬੱ ਚਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸੰ ਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧ ਨਹ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

o

ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰ ਦੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਏਜੰ ਸੀ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਇਸ ਵੇਲੇ U.S. ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ
ਸੰ ਸਥਾ ਨਾਲ ਬੋਨਾਫਾਈਡ (ਸਦਭਾਵੀ) ਸਬੰ ਧ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਪਛਾਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਹੀ
ਜਾਰੀ ਕਰ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।



ਛੇ ਨਾਿਮਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤ ਸੈਲਾਨੀ ਜਾਂ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀਜਾ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ U.S. ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ
ਜਾਂ ਸੰ ਸਥਾ ਨਾਲ ਬੋਨਾਫਾਈਡ (ਸਦਭਾਵੀ) ਸਬੰ ਧ ਪ੍ਰਦਰਿਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਏ।



ਹੇਠ ਦੱ ਸੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰ ਦੀ ਤ ਬਾਹਰ ਰੱ ਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ:
o

ਸਥਾਈ ਿਨਵਾਸੀ;

o

ਉਹ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਿਮਤੀ (ਜੂਨ 26, 2017) ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤ ਬਾਅਦ U.S. ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਕਰਾਇਆ
ਿਗਆ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਪੇਸ਼ਗੀ ਪੈਰੋਲ ਮੁਤਾਿਬਕ;



o

ਗੈਰ-ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਰਹੀ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਵਾਲੇ ;

o

ਕੁਝ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵੀਜਾ ਧਾਰਕ;

o

ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ (ਅਸਾਈਲੀਸ) ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਿਮਤੀ ਤੱ ਕ ਦਰਜਾ ਦੇ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ;

o

ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰ ਜੂਰੀ ਜਾਂ ਤਸ਼ੱ ਦਦ ਿਵਰੁੱ ਧ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਿਹਫਾਜਤ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਸਾਰੇ ਿਤੰ ਨ ਮਾਪਦੰ ਡ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:
o

ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਾਲ ਅਨੁਿਚਤ ਮੁਸ਼ਿਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ;


ਇਸ ਸੰ ਦਰਭ ਿਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਨਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

o

ਸੰ ਸਥਾ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਨਹ ਕਰੇਗੀ; ਅਤੇ

o

ਸੰ ਸਥਾ ਜਨਿਹੱ ਤ ਿਵੱ ਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰ ਦੀ ਖੁੱ ਦ ਕੀ ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ?
ਹੋਰ ਗੱ ਲਾਂ ਤ ਇਲਾਵਾ ਮਾਰਚ 6, 2017 ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੰ ਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ:


ਇਰਾਨ, ਲੀਿਬਆ, ਸੋਮਾਿਲਆ, ਸੁਡਾਨ, ਸੀਿਰਆ ਅਤੇ ਯਮਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਿਰਕ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਿਮਤੀ (ਹੁਣ ਜੂਨ 26, 2017)
ਨੂੰ, U.S. ਤ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਨਵਰੀ 27, 2017 ਨੂੰ 5:00 ਸ਼ਾਮ EST ਤੱ ਕ ਵੈਧ ਵੀਜਾ ਨਹ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁਕਮ
ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਿਮਤੀ ਤੱ ਕ ਵੈਧ ਵੀਜਾ ਨਹ ਹੈ(ਹੁਣ ਜੂਨ 29, 2017 ਨੂੰ 8:00 ਸ਼ਾਮ EDT), ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ 90 ਿਦਨਾਂ ਲਈ ਬੰ ਦ
ਕਰ ਿਦਓ।
o

ਇਰਾਕ ਹੁਣ ਹੋਰ ਪਾਬੰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਹੈ।

o

ਸਥਾਈ ਿਨਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਿਮਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤ ਬਾਅਦ ਦਾਖਲ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਕੀਤੇ
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ਗਏ ਹਨ, ਸਮੇਤ ਪੇਸ਼ਗੀ ਪੈਰੋਲ ਮੁਤਾਿਬਕ; ਗੈਰ-ਨਾਿਮਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਿਰਕਤਾ
ਵਾਲੇ , ਕੁਝ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵੀਜਾ ਧਾਰਕ, ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ (ਅਸਾਈਲੀਸ), ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰ ਜੂਰੀ





ਜਾਂ ਤਸ਼ੱ ਦਦ ਿਵਰੁੱ ਧ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਿਹਫਾਜਤ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰ ਦੀ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਮਾਮਲੇ -ਤ-ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ "ਤੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਮਾਪਦੰ ਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਿਦਓ।
ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰ ਦੀ ਇਰਾਕੀ ਨਾਗਿਰਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰਨ ਸਮੀਿਖਆ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ।
ਸਾਿਰਆਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 120 ਿਦਨਾਂ ਲਈ ਬੰ ਦ ਕਰ ਦੋ।
o

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਿਮਤੀ ਤ ਪਿਹਲਾਂ, ਹੁਣ ਜੂਨ 29, 2017, 8:00 ਸ਼ਾਮ
EDT ਤੱ ਕ ਪਾਰ ਕਰਨ (ਟ੍ਰਾਂਿਜਟ) ਲਈ ਔਪਚਾਰਕ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਿਨਯਤ ਹਨ।



ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪਾਬੰ ਦੀ 'ਤੇ ਅਪਵਾਦ ਮਾਮਲੇ -ਤ-ਮਾਮਲੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।



ਿਵੱ ਤੀ ਸਾਲ 2017 ਲਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਟੀਚੇ 110,000 ਤ ਘਟਾ ਕੇ 50,000 ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ
ਜਾਵੇ।



ਂ ਰੀ-ਐਗਿਜਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰੋ।
ਬਾਇਓਮੈਟਿਰਕ ਐਟ



ਵੀਜਾ ਇੰ ਟਰਿਵਊ ਛੋਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Interview Waiver Programme) ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਜਾ ਿਬਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੰ ਟਰਿਵਊ
ਿਵੱ ਚ ਹਾਜਰ ਹੋਣਾ ਲੋ ੜ ਦਾ ਕਰੋ, ਜਦ ਤੱ ਕ ਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਲੋ ੜ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ
o



ਇਹ ਵੀਜਾ ਛੋਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Visa Waiver Program) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ
ਲੋ ੜਾਂ ਿਵੱ ਚ ਛੋਟ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ।

ਅੱ ਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਅਸਵੀਕਾਰਤਾ ਆਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਿਕ ਕਿਥਤ "ਅੱ ਤਵਾਦੀ ਸੰ ਗਠਨ" ਦੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸਮਰਥਨ ਿਕੰ ਨਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਂ ਅਸਾਰਥਕ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇ ਨ ਹੌਟਲਾਈਨ 844-955-3425 ‘ਤੇ ਕਾਲ
ਕਰੋ।
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