پروژۀ بین المللی مساعدت با مهاجرین (آی.رپ)
صفحۀ معلوماتی :اوریل " 2020منع مهاجرت"

پروژۀ بین المللی مساعدت با مهاجرین (آی.رپ) کمک های حقوقی را بطور رایگان به مهاجرین و بیجاشدگان ارائه می دارد .این
سازمان بخشی از دولت ایاالت متحدۀ امریکا یا سازمان بین المللی مهاجرت (آی.او.ام) نمی باشد.اطالعاتی که در این صحفه ارائه
می شود عمومی است .اطالعات حاوی این صحفه بمنظور مشاوره حقوقی برای درخواستی های فردی قابل استفاده نیست.
این اطالعات در ماه اوریل  2020تجدید و بروز شده است .از آن زمان ،شرایط و ضروریات ممکن تغییر نموده باشد.
اعالمیۀ رئیس جمهور که در  22اوریل  2020تحت عنوان "معطلی ورود مهاجرینی که به بازار کار ایاالت متحدۀ امریکا
درجریان احیاء مجدد اقتصادی ناشی از شیوع وایروس کرونا  2019خطر می باشند" اعالم و نشر گردید که به اساس آن ورود
بعضی از مهاجرین خارجی را به مدت  60روز یا الی  22جون  2020منع نموده است .این ممانعت ممکن بعداز تاریخ متذکره
ادامه داشته باشد.
سازمان آی.رپ این صحفۀ معلوماتی را جهت ارائه اطالعات مشخص در مورد تاثیرات اعالمیه مذکور که ممکن باالی بعضی از
موکلین ما داشته باشد تهیه و ترتیب نموده است .عل ی رغم اینکه اعالمیه مذکور باالی افرادی که سازمان ای.رپ با آنها همکاری و
کمک می کند تاثیراتی مستقیم ندارد ،این سازمان پالیسی و برنامۀ هدف قراردادن مهاجرین و خانواده های شان را به شدت مورد
نکوهش قرار می دهد.
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مهاجرین :منع نمی باشند.
مهاجرین و پناهجویان تعقیبی که از طریق فرم  I-730درخواستی داده باشند :منع نمی باشند.
اشخاص تحت برنامۀ بشردوستانه ،بشمول اطفال مستفیذشوندگان امریکای مرکزی :منع نمی باشند.
دارندگان ویزای خاص مهاجرت افغان و عراقی (ویزای تحت نوعیت  :)SI/SQمنع نمی باشند.
پناهجویانی که در مرز قرار داشته باشند :منع نمی باشند.
افراد مقیم دائمی قانونی :منع نمی باشند.
درخواست کنندگان ویزای غیرمهاجرت ،بشمول درخواست کنندگان ویزای دانشجویی :منع نمی باشند.
درخواست کنندگان ویزای مهاجرت از طریق خانواده (درخواستی های  )I-130منظور شده باشد :ورود همسر یا طفل
خرد سال شهروندان ایاالت متحدۀ امریکا که درخواستی آنها تایید شده باشد تحت این اعالمیه منع نمی باشد؛ ولیکن ورود
اقوام و خانواده های افراد مقیم دائمی ایاالت متحدۀ امریکا مانند والدین ،اوالد بزرگ سن ،و برادر و خواهر شهروندان
ایاالت متحدۀ امریکا که درخواستی های  I-130آنها منظور شده باشد ولیکن دارای ویزای نباشند منع می باشد .این
اعالمیه صدور ویزای جدید را منع می کند ولیکن درج ،طی مراحل ،و منظوری درخواستی های  ،I-130یا سفر
مستفیذشوندگان که دارای ویزا باشند را منع نمی کند.
موکلین که در ایاالت متحدۀ امریکا مواصلت کرده باشند :منع نمی باشد ،به استثنایی این که گزینه های پیوستن خانواده
های آنها نظر به آنچه در باال تذکر یافته است مورد تاثیر قرار می گیرد.
افرادی که ویزای آنها الی  23اپریل  2020صادر شده باشد :منع نمی باشد.
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