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جمموعی جائزہ:

صدر ٹرمپ نے 27 جنوری کے روز  انتظامی حکم (EO) کے ذریعے امریکا میں داخل ونے پر پابندی جاری کردی فوری موثر ونے والے اس انتظامی 
حکم کا اطالق ایران، عراق، لیبیا، صومالیہ، سوڈان اور شام پر وگا۔"مسلمانوں پر پابندی" کہالئے جانے والے اس حکم کا اطالق حمض مسلمانوں تک 
حمدود نہیں اور ان ممالک میں رہنے والے مسلم و غیرمسلم کی تفریق سے ماورا متام شہری اس پابندی کا نشانہ وں گے۔اس پابندی میں ایک 

ایسی نئی شق بھی شامل کی گئی ے جس کی مثال اس سے پہلے کسی امریکی قانون میں نہیں ملتی۔ اس نئے انتظامی حکم کے حتت اب 
جان کے خوف سے اپنے ملک کو چھوڑ کر امریکہ آنے والوں کو اب ایک "مذہبی ٹیسٹ" سے گزارا جائے گا۔ اس حکم نامے کے بعد امریکی کسٹمز اور 
بارڈر پروٹیکشن (CBP) حکام نے وائی اڈوں پر کئی مسافروں کو زیر حراست لے لیا ے جبکہ دیگر کئی مسافر پروازوں کو اترنے کی اجازت دیے 

بغیر واپس پلٹا دیا گیا ے۔

پابندی سے متاثر ونے والوں میں  خمتلف امیگریشن اسٹیٹس والے، قانونی طور پر رہنے والے رہائشی، امریکا کے عالوہ دوہری شہریت والے 
افراد شامل ہیں۔ ان ممالک کے عالوہ جنوب مغرب ایشیائی، جنوبی ایشیائی، مشالی افریقہ، اور مشرقی افریقہ کےخطوں سے تعلق رکھنے والوں یا 

وہاں پیدا ونےوالوں کو بھی حراست میں لیا گیا تھا لیکن بعد میں چھوڑ دیا گیا-

 صدر ٹرمپ کے انتظامی حکم (EO) پر دستخط کرنےکے بعد سینکڑوں وکال، مرتمجین اور دیگر  رضاکاروں نے پابندی سے متاثر ونے والوں کی 
حفاظت کرنے کے لیے جدو جہد شروع کردی ے۔ اس گائیڈ کا مقصد متاثرین کو اضافی  وسائل سے آگاہ کرنا ے۔

 یاد رکھیے: یہ گائیڈ   اپنے طور پر کسی قسم کی قانونی یا ادارتی دستاویز نہیں ے۔ برائے مہربانی اس  گائیڈ کو اپنے انفرادی کیس کے مطابق 
استعمال کریں۔

یہ گائیڈ صدر ٹرمپ کے انتظامی حکم سےمتعلق سب سے قابل اعتماد معلومات فراہم کرنے کی کوشش ے۔ یہ خمتلف افراد اور تنظیموں کے 
درمیان تعاون کا نتیجہ ے. متام معلومات رضاکاروں کی سخاوت کی بدولت، عربی، فارسی، صومالی، اردو، اور مغربی ارمینی میں دستیاب ے.

اس ہدایت نامے کا مقصد:

 کو اپنے حقوق سے آگاہ کرنا اور اسے متعلق متام وسائل جو ان کی مدد کر سکتے ہیں انکا  
ُ
•   متام افراد جو  'مسلمانوں پر پابندی' سے متاثر ہیں، ان

      ایک جمموع فراہم کرنا ے۔
•   اس سلسلے میں مدد کیلیے عملی اقدامات جو کہ آپ اپنی یا اس پابندی سے متاثر کسی فرد کی مدد کیلے اٹھا سکتے ہیں کی فہرست   

      فراہم کرنا ے
•   لوگوں کو حفاظتی اقدام لینے میں رہنمائی کرنا۔ اس میں پابندی کے خالف اپنے متعلقہ کانگریس کے رکن کو کال کرنا اور فون کال کیلئے منونہ کی   

      اسکرپٹ کی شامل ے
•   اضافی ہدایت دیتا ے متام آن الئن وسائل جو کہ آپکو قانونی مدد حاصل کرنے میں، امدادی تنظیموں سے رابطہ کرنے میں، اور دیگر وسائل اور •     

      تنظیموں سے رابطہ کرنے میں مدد  فراہم کرنا۔

 Ajam Media Collective, Iranian Alliances Across Borders, Iraqi سے رجوع کریں. یہ گائیڈ info@ajammc.com اضافی وسائل یا معلومات کے لیے
 Transnational Collective, Palestinian Youth Movement, Southwest Asian and Afrikan - Los Angeles, SWANA Rising for Collective

Liberation اور دیگر رضاکاروں نے مرتب کی ے .



فہرست

اہم نکات:
اضافی ہدایات:

ACLU’s Writ of Habeas Corpus and the Stay Ruling

حراست میں لیے گیے افراد کے لیے معلومات:
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امیگریشن مشورہ کے لئے:
نفرت پر مبنی جرائم اور متعثب رویہ رپورٹ کرنے کے لیے:

تراجم: آگاہی اور رضاکارانہ مدد کے مواقع:
اضافی اعمال، وسائل اور آؤٹ ریچ:

مقامی وکالت:
 نفسیاتی خدمات کے وسائل (قومی اور مقامی):

پناہ گزینوں کے لئے مقامی وسائل:
مزید معلومات:

اگر امیگریشن اور کسٹم نفاذ (ICE) آپ سے بات کریں�

اہم نکات:
•  اس پابندی کا اطالق ایران، عراق، شام، لیبیا، صومالیہ، سوڈان اور یمن کے شہریوں پر وگا۔

•  اگر آپ امریکی شہری ہیں تو آپ کو قانونی طور پر امریکہ میں دوبارہ داخل سے روکا نہیں جا سکتا ے، البتہ آپ سے اضافی سواالت اور پوچھ    
      گچھ کی جا سکتی ے۔ معلومات کے مطابق امریکہ میں داخلے کے وقت لوگوں سے ان کے سوشل میڈیا سے متعلق سواالت پوچھے جا رے ہیں۔  
      اگرآپ امریکی شہری نہیں ہیں تو آپ کو سختی سے صالح دی جاتی ے کہ آپ کسی بھی بین االقوامی سفر کا منصوبہ بنانے سے پہلے      

       کسی امیگریشن وکیل سے ضرور مشورہ کریں۔
•  مندرجہ ذیل نکات غیر امریکی شہریوں پر خمصوص حاالت میں الگو وتے ہیں:

   گرین کارڈ یا مستقل شہری: اگر آپ کے پاس ایک گرین کارڈ موجود ے یا آپ  قانونی طور سے مستقل امریکی شہری ہیں، تو آپ کو  
     پہلے بین االقوامی سفر کی منصوبہ بندی کے لئے ایک امیگریشن وکیل کے ساتھ مشورہ کرنا بہرت ے. اگر آپ امریکہ سے باہر ہیں،  
     توبھی آپ کو ایک امیگریشن وکیل کے ساتھ مشورہ کرنا چاہئے۔  آپ بھی اس پابندی سے متاثر و سکتے ہیں۔. آپ کو دوبارہ  امریکہ  

     میں داخل ونے پر حراست میں بھی لیا جا سکتا ے۔ اگر آپ کو فارم I-407 پر دستخط کرنے کے لیے کہا جائے تو ہرگز نہ کریں۔ ، 
     یہاں تک کہ دباؤ کے حتت، آپ کو جمبور کیا جائے تو بھی دستخط نہ کریں۔ اس پر دستخط کرنے سے آپ کا گرین کارڈ ضبط و جاتاے.  

               اپنے فون پر متام سوشل میڈیا کے  ایپس کو حذف کریں CBP (کسٹمز اور بارڈر گشت)اسکی  تالشی کر سکتے ہیں۔ 
  دوہری شہریت یا قومیت  کے حامل افراد: اگر آپ پابندی والے ممالک میں شامل کسی ملک کی دوہری شہریت رکھتے ہیں  

         اور امریکی شہریت نہیں رکھتے تو بہت حد تک ممکن ے کہ آپ کو امریکہ میں داخل ونے سے روک دیا جائے۔ اس بارے میں  
                اطالعات فی الوقت اختالفی ہیں۔ تاہم آپ کیلئے امریکہ سے باہر سفر کرنا مناسب نہیں۔ اگر سفر کرنا الزمی ے تو کسی   

 میڈیا ایپس فوری طور پر ہٹا دیں۔ کسٹمز اور بارڈر پٹرول اسکے 
ُ
                امیگریشن وکیل سے الزمی رابطہ کریں۔ اپنے فون پر موجود متام تر سوشل

                تالشی لینے کی کوشش کر سکتا ے۔ 

  غیر قانونی حیثیت کے حامل مہاجر: اگر آپ بغیر کسی قانونی دستاویز کے امریکہ میں رہ ے ہیں  تو فوری طور پرکسی امیگریشن 
                وکیل سے رابطہ کریں۔ وہ آپ کو قانونی مہاجر کی حیثیت حاصل کرنے میں اور آپ کو پیش آنے والی پریشانی اورخطرات سے آگاہ 
                 کرا سکتا ے۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اگر آپ کے پاس اس سےمتعلقہ جو بھی دستاویزات موجود ہیں اس کو حمفوظ کر لیں۔ 

                 امریکہ سے  نکالے جانے کی صورت میں اپنی متام تر ضروری معلومات کی فہرست تیار رکھیں۔ اپنے بھروسہ مند دوستوں، ساتھ                  
                 میں کام کرنے والےلوگوں، اور جو آپ کے قریبی اور خیر خواہ  ہیں ان کی فہرست تیار رکھیں تاکہ آپ کے ملک بدرونے پر وہ آپ 
                 کے بچوں یا گھر کے ضعیف افراد کی دیکھ بھال یا خیال رکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی سرکاری یا قانون نافذ کرنے واال آپ کے گھر آئے تو                  

                 دروازہ مت کھولیں۔ اس سے سرچ وارنٹ /تالشی لینے کیلئے قانونی اجازت نامہ طلب کریں۔ اجازت نامہ دیکھنے کیلئےدروازہ 
                 مت کھولیں بلکہ اس سے یہ کہیں کہ وہ سرچ وارنٹ/ اجازت نامہ دروازے کے نیچے سے  سڑکادے۔ اگر آپ کا کوئی وکیل ے تو 

                 اس سرکاری/  قانون نافذ کرنے والےافسر کو کہیں کہ میرے اس وکیل سے بات کر لیں۔

  طالب علم، سکالر، یا مالزم: اگر آپ ایک طالب علم، سکالر، یا ورکر/مالزم کے طور پر امریکہ میں موجود ہیں اور آپکا ویزہ آپکا                               
               تعلیمی ادارہ یا آپکی کمپنی جس میں آپ زیِرمالزمت ہیں، نے سپانسر کیا ے اور آپکو امریکہ سے باہر جانے اور واپس آنے کی 

               ضرورت ے تو ایگزیکٹو آرڈر کے حتت آپ پر 90 دن تک امریکہ میں داخل نہ ونے کی پابندی ے۔ یہ پابندی مہاجر اور غیر مہاجر 
               دونوں کے لئے ے۔ طالب علموں کیلیےیہ خاص کر سہولت موجود ے کے وہ اپنے تعلیمی ادارے کے DSO سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ 

               نیز آپ امیگریشن وکیل سے رابطہ کر کے اپنے متعلق OPT یا آپشنل وئیور الگو ونے کے بارے میں دریافت کر سکتے ہیں۔

ن سات ممالک (جن پر پابندی عائد کی گئ ے) میں سے کسی ایک کے شہری ہیں اور آپکے پاس ایک 
ُ
  حاملیِن ویزا: اگر آپ ا

               قانونی حلاظ سے تصدیق شدہ ویزہ موجود ے جسکی تاریخ تنسیخ ابھی گزری نہیں ےاور آپ امریکہ سے باہر ہیں تو آپکو امریکہ میں 
               داخل ونے میں مسلۂ و سکتا ے۔  درج ذیل ویزہ رکھنے والے افراد کو امریکہ میں داخلے سے روک دیا جائے گا: 

(LPR - Lawful Permanent Resident) گرین کارڈ رکھنے والے وہ افراد جو کہ قانونی طور پر شہری کی حیثیت رکھتے ہیں -                         
                         - B1/B2 ویزہ رکھنے والے افراد

                        - غیر مستقل ورکرز H ویزہ
 K-1 منگیرت کا ویزہ -                        

J- visa زیِرتربیت افراد اور ایکسچینج وزیٹرز -                        
 Q-visa ثقافتی، تہذیبی، تعلیمی  تبادلے یا سیاح کار ویزہ -                        

V- visa قانونی طور پر شہری کی حیثیت رکھنے والے فرد کے خاوند یا زوجہ اور انکے بچوں کا ویزہ -                        

اضافی ہدایات:

"مسلم ایڈووکیٹ"  کے مہربان دوستوں نے "مسلم بین" کے حوالے سے مفید نکات پر مشتمل ایک پرچہ تیار کیا ے۔ عالوہ ازیں ایک خمتصر 
ہدایت نامہ بھی مرتب کیا گیا ے جو آپ کو مسلم بین کے حوالے سے کرنے کے ضروری کاموں سے آگاہی دیتا ے۔

اس ہی طرح امریکی عرب اینٹی ڈسکریمینیشن کمیٹی (اے ڈی سی)، نے بھی ایک تفصیلی ہدایت نامہ مرتب کیا ے جو نا صرف اس 
انتظامی حکم کے قانونی پہلوؤں کی تشریح کرتا ے بلکہ اس حوالے سے اپنے قانونی منائندوں سے رابطے کے طریقے کی رہنمائی بھی کرتا ے۔ یہ 

تفصیلی ہدایت نامہ اس لنک پر دستیات ے۔

صدر ٹرمپ کے اس حکم نامے، پناہ گزینوں اور تارکیِن وطن پر مزید معلومات بھی اس دستاویز میں دستیاب ے.
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مقامی وکالت:
 نفسیاتی خدمات کے وسائل (قومی اور مقامی):

پناہ گزینوں کے لئے مقامی وسائل:
مزید معلومات:

اگر امیگریشن اور کسٹم نفاذ (ICE) آپ سے بات کریں�

اہم نکات:
•  اس پابندی کا اطالق ایران، عراق، شام، لیبیا، صومالیہ، سوڈان اور یمن کے شہریوں پر وگا۔

•  اگر آپ امریکی شہری ہیں تو آپ کو قانونی طور پر امریکہ میں دوبارہ داخل سے روکا نہیں جا سکتا ے، البتہ آپ سے اضافی سواالت اور پوچھ    
      گچھ کی جا سکتی ے۔ معلومات کے مطابق امریکہ میں داخلے کے وقت لوگوں سے ان کے سوشل میڈیا سے متعلق سواالت پوچھے جا رے ہیں۔  
      اگرآپ امریکی شہری نہیں ہیں تو آپ کو سختی سے صالح دی جاتی ے کہ آپ کسی بھی بین االقوامی سفر کا منصوبہ بنانے سے پہلے      

       کسی امیگریشن وکیل سے ضرور مشورہ کریں۔
•  مندرجہ ذیل نکات غیر امریکی شہریوں پر خمصوص حاالت میں الگو وتے ہیں:

   گرین کارڈ یا مستقل شہری: اگر آپ کے پاس ایک گرین کارڈ موجود ے یا آپ  قانونی طور سے مستقل امریکی شہری ہیں، تو آپ کو  
     پہلے بین االقوامی سفر کی منصوبہ بندی کے لئے ایک امیگریشن وکیل کے ساتھ مشورہ کرنا بہرت ے. اگر آپ امریکہ سے باہر ہیں،  
     توبھی آپ کو ایک امیگریشن وکیل کے ساتھ مشورہ کرنا چاہئے۔  آپ بھی اس پابندی سے متاثر و سکتے ہیں۔. آپ کو دوبارہ  امریکہ  

     میں داخل ونے پر حراست میں بھی لیا جا سکتا ے۔ اگر آپ کو فارم I-407 پر دستخط کرنے کے لیے کہا جائے تو ہرگز نہ کریں۔ ، 
     یہاں تک کہ دباؤ کے حتت، آپ کو جمبور کیا جائے تو بھی دستخط نہ کریں۔ اس پر دستخط کرنے سے آپ کا گرین کارڈ ضبط و جاتاے.  

               اپنے فون پر متام سوشل میڈیا کے  ایپس کو حذف کریں CBP (کسٹمز اور بارڈر گشت)اسکی  تالشی کر سکتے ہیں۔ 
  دوہری شہریت یا قومیت  کے حامل افراد: اگر آپ پابندی والے ممالک میں شامل کسی ملک کی دوہری شہریت رکھتے ہیں  

         اور امریکی شہریت نہیں رکھتے تو بہت حد تک ممکن ے کہ آپ کو امریکہ میں داخل ونے سے روک دیا جائے۔ اس بارے میں  
                اطالعات فی الوقت اختالفی ہیں۔ تاہم آپ کیلئے امریکہ سے باہر سفر کرنا مناسب نہیں۔ اگر سفر کرنا الزمی ے تو کسی   

 میڈیا ایپس فوری طور پر ہٹا دیں۔ کسٹمز اور بارڈر پٹرول اسکے 
ُ
                امیگریشن وکیل سے الزمی رابطہ کریں۔ اپنے فون پر موجود متام تر سوشل

                تالشی لینے کی کوشش کر سکتا ے۔ 

  غیر قانونی حیثیت کے حامل مہاجر: اگر آپ بغیر کسی قانونی دستاویز کے امریکہ میں رہ ے ہیں  تو فوری طور پرکسی امیگریشن 
                وکیل سے رابطہ کریں۔ وہ آپ کو قانونی مہاجر کی حیثیت حاصل کرنے میں اور آپ کو پیش آنے والی پریشانی اورخطرات سے آگاہ 
                 کرا سکتا ے۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اگر آپ کے پاس اس سےمتعلقہ جو بھی دستاویزات موجود ہیں اس کو حمفوظ کر لیں۔ 

                 امریکہ سے  نکالے جانے کی صورت میں اپنی متام تر ضروری معلومات کی فہرست تیار رکھیں۔ اپنے بھروسہ مند دوستوں، ساتھ                  
                 میں کام کرنے والےلوگوں، اور جو آپ کے قریبی اور خیر خواہ  ہیں ان کی فہرست تیار رکھیں تاکہ آپ کے ملک بدرونے پر وہ آپ 
                 کے بچوں یا گھر کے ضعیف افراد کی دیکھ بھال یا خیال رکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی سرکاری یا قانون نافذ کرنے واال آپ کے گھر آئے تو                  

                 دروازہ مت کھولیں۔ اس سے سرچ وارنٹ /تالشی لینے کیلئے قانونی اجازت نامہ طلب کریں۔ اجازت نامہ دیکھنے کیلئےدروازہ 
                 مت کھولیں بلکہ اس سے یہ کہیں کہ وہ سرچ وارنٹ/ اجازت نامہ دروازے کے نیچے سے  سڑکادے۔ اگر آپ کا کوئی وکیل ے تو 

                 اس سرکاری/  قانون نافذ کرنے والےافسر کو کہیں کہ میرے اس وکیل سے بات کر لیں۔

  طالب علم، سکالر، یا مالزم: اگر آپ ایک طالب علم، سکالر، یا ورکر/مالزم کے طور پر امریکہ میں موجود ہیں اور آپکا ویزہ آپکا                               
               تعلیمی ادارہ یا آپکی کمپنی جس میں آپ زیِرمالزمت ہیں، نے سپانسر کیا ے اور آپکو امریکہ سے باہر جانے اور واپس آنے کی 

               ضرورت ے تو ایگزیکٹو آرڈر کے حتت آپ پر 90 دن تک امریکہ میں داخل نہ ونے کی پابندی ے۔ یہ پابندی مہاجر اور غیر مہاجر 
               دونوں کے لئے ے۔ طالب علموں کیلیےیہ خاص کر سہولت موجود ے کے وہ اپنے تعلیمی ادارے کے DSO سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ 

               نیز آپ امیگریشن وکیل سے رابطہ کر کے اپنے متعلق OPT یا آپشنل وئیور الگو ونے کے بارے میں دریافت کر سکتے ہیں۔

ن سات ممالک (جن پر پابندی عائد کی گئ ے) میں سے کسی ایک کے شہری ہیں اور آپکے پاس ایک 
ُ
  حاملیِن ویزا: اگر آپ ا

               قانونی حلاظ سے تصدیق شدہ ویزہ موجود ے جسکی تاریخ تنسیخ ابھی گزری نہیں ےاور آپ امریکہ سے باہر ہیں تو آپکو امریکہ میں 
               داخل ونے میں مسلۂ و سکتا ے۔  درج ذیل ویزہ رکھنے والے افراد کو امریکہ میں داخلے سے روک دیا جائے گا: 

(LPR - Lawful Permanent Resident) گرین کارڈ رکھنے والے وہ افراد جو کہ قانونی طور پر شہری کی حیثیت رکھتے ہیں -                         
                         - B1/B2 ویزہ رکھنے والے افراد

                        - غیر مستقل ورکرز H ویزہ
 K-1 منگیرت کا ویزہ -                        

J- visa زیِرتربیت افراد اور ایکسچینج وزیٹرز -                        
 Q-visa ثقافتی، تہذیبی، تعلیمی  تبادلے یا سیاح کار ویزہ -                        

V- visa قانونی طور پر شہری کی حیثیت رکھنے والے فرد کے خاوند یا زوجہ اور انکے بچوں کا ویزہ -                        

اضافی ہدایات:

"مسلم ایڈووکیٹ"  کے مہربان دوستوں نے "مسلم بین" کے حوالے سے مفید نکات پر مشتمل ایک پرچہ تیار کیا ے۔ عالوہ ازیں ایک خمتصر 
ہدایت نامہ بھی مرتب کیا گیا ے جو آپ کو مسلم بین کے حوالے سے کرنے کے ضروری کاموں سے آگاہی دیتا ے۔

اس ہی طرح امریکی عرب اینٹی ڈسکریمینیشن کمیٹی (اے ڈی سی)، نے بھی ایک تفصیلی ہدایت نامہ مرتب کیا ے جو نا صرف اس 
انتظامی حکم کے قانونی پہلوؤں کی تشریح کرتا ے بلکہ اس حوالے سے اپنے قانونی منائندوں سے رابطے کے طریقے کی رہنمائی بھی کرتا ے۔ یہ 

تفصیلی ہدایت نامہ اس لنک پر دستیات ے۔

صدر ٹرمپ کے اس حکم نامے، پناہ گزینوں اور تارکیِن وطن پر مزید معلومات بھی اس دستاویز میں دستیاب ے.
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امریکن سول لربٹیز یونین کا رٹ آف ہیبز اور عدالت کا حکم امتناعی

ACLU - (امریکی سول لربٹیز یونین) - اور وکالت برائے  تارکین وطن کی دیگر تنظیموں نے انتظامی حکم  کی خمتلف شقوں اور ان کے نفاذ کے 

طریقہ کار کے خالف  ملک بھر میں متعدد مقدمات دائر کیے ہیں اوراب تک ان مقدمات کی کامیاب پیروی کے نتیجے میں عدالتی احکامات کے 
ذریعے اس حکم کے نفاذ کو عارضی طور پررکوا دیا ے. نیویارک میں ایک وفاقی جج نے ایک حکم نامہ جاری کیا جس کے مطابق "عارضی طور پر ملک 

بھر میں صدر ٹرمپ کی نئی "مسلم بین" کے حتت، امریکی وائی اڈوں پر پھنسے وئے افراد کی ملک بدری پابندی لگائی جائے" جبکہ بوسٹن 
میں ایک اور وفاقی جج نے مزید تفصیلی فیصلہ جاری کرتے وئے کہا کہ "مسلم بین" سے متاثرہ افراد کی نہ صرف ملک بدری بلکہ ان گرفتاریوں 
اور ثانوی تالش کی بھی روک تھام یقینی بنائی جائے۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ے کہ چونکہ یہ مقدمات ابھی زیرمساعت ہیں لہٰذا ان فیصلوں 

کے مکمل اطالق اور ان کی مکمل تشریح ابھی ونا باقی ے۔

ان متام باتوں کے باوجود، اطالعات کے مطابق لوگوں کو اب بھی تالشیوں، گرفتاریوں اور ملک بدری کا سامنا کرنا پڑ رہا ے۔ فی احلال جن لوگوں کو لگتا 
ے کہ وہ اس انتظامی حکم کے زیر اثر آ سکتے ہیں انہیں حمتاط رہنے اور سفر کا ارادہ کرنے سے پہلے اپنے وکیل سے مشورہ کرنے کی صالح دی 

جاتی ے۔

اس انتظامی حکم کے خالف دائر کئے گئے مقدمات کے حوالے سے مزید معلومات کے لئے اس لنک پر کلک کیجئے۔ نیویارک میں دائر کئے گئے 
مقدمے کی تفصیالت اس لنک پر دستیاب ہیں جبکہ مقدمے کے لئے دائر کی گئی درخواست کا منت یہاں مالحظہ کیا جاسکتا ے۔

حراست میں لیےگیےلوگوں کے لیے معلومات:

اگر آپ کے کسی جاننے والے کو وائی اڈے پر گرفتار کرلیا گیا ے تو فوری طور پر اپنےعالقے کےACLU کے منرب پر کال کریں۔ منرب جاننے کے لیے 
یہاں جائیں۔ اس کے عالوہ آپ ADC Legal Department پر کال کرسکتے ھیں۔ منرب: 202-244-2990. اپنے وکیل سے بات کیے بغیر امریکا سے باہر 

نا جائیں۔

•  اگرآپ سان فرانسسکو بین االقوامی وائی اڈے میں ہیں تو OneJustice کے ٹویٹر سے رابطہ کریں.
•  اگرآپ الس اینجلس انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں ہیں تو ACLU of Southern California کے منرب پر رابطہ کریں: (213) 977-5245

•  اگرآپ جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ (JFK) میں ہیں توJFK وکالء سے JFKneedalawyer@gmail.com  پر رابطہ کرں یا ٹویٹر پر �nobanj@  سے  
     رابطہ کریں۔ آپ  میئر کومو کے منرب پر کال کرسکتے ہیں: 

امریکی امیگریشن اور کسٹم نفاذ ایجنٹس آپ کے دروازے پر آئیں تو:

•   دروازہ نہ کھولیں، اطمینان رکھیں. آپ کو حق حاصل ے.
•   ان سے پوچھیں کہ وہ کیوں آ ئے ہیں. (اگر آپ کو ضرورت ے تو ایک مرتجم کے لئے مانگئے).

•   اگر وہ اندر داخل ونا چاہیں، ان سے پوچھئے کہ کیا ان کے پاس جج کے دستخط واال وارنٹ ے۔   اور اگر ایسا ے تو، اسے دیکھانے کے لئے  
        کہیں. ( کھڑکی کے ذریعے، یا دروازے کے نیچے سے ڈالنے کے لئے کہیں۔).

•   اگر ان کے پاس جج  کی طرف سے دستخط واال  وارنٹ نہیں ے تو، میں آپ اس کو اندرآنے  سے منع کر سکتے. آپ ان سے کہہ سکتے 
      ہیں کہ آپ کے پاس جو بھی معلومات ے وہ  دروازے پر چھوڑ دیں.
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GdSvNkGLvuwplkV-FkcX3G3VCz35WRxzlbeekgzRJAE/edit#gid=0

http://www.cbc.ca/news/politics/canada-hussen-reaction-to-trump-travel-restrictions-1.3957515
http://www.cbc.ca/news/politics/canada-hussen-reaction-to-trump-travel-restrictions-1.3957515
http://www.cbc.ca/news/politics/canada-hussen-reaction-to-trump-travel-restrictions-1.3957515
http://www.cbc.ca/news/politics/canada-hussen-reaction-to-trump-travel-restrictions-1.3957515
http://www.cbc.ca/news/politics/canada-hussen-reaction-to-trump-travel-restrictions-1.3957515

https://www.airbnb.com
https://www.airbnb.com
https://www.airbnb.com
https://www.airbnb.com
https://www.airbnb.com
https://www.airbnb.com
https://www.airbnb.com
https://www.airbnb.com

•   اگر وہ زبردستی اندرداخل وں تو مزامحت نہ کریں، گھر کے متام افراد کو خاموش رہنے کو کہیں۔
•    اگر آپ کو گرفتار کر لیا گیا و تو، خاموش رہیں اورکسی  بھی دستاویز پر دستخط نہ کریں جب تک آپ وکیل سے بات نہ کر لیں.

•   * ایک آئس انتظامی وارنٹ (فارم I-205، I-200) ان کو آپ کی رضامندی کے بغیر آپ کے گھر میں داخل ونے کی اجازت نہیں دیتا.

ٹرانزٹ میں پھنسے وئے لوگ:

•  اگر آپ کو رہنے کے لیے جگہ چاہیے تو AirBnb  سے رجوع کرنے کی کوشش کریں۔  پابندی سے متاثر ونے والوں کو مفت جگہ دینے کی کوشش 
      کررہا ے۔ 

•  اگر آپ  اپنے ملک میں فون کرنا چاہتے ہیں تو Viber استعمال کریں۔ اب ایسے متام کالز جو امریکا اور پابندی لگنے والے ممالک کے درمیان  
     ہیں، وہ  مفت کرسکتے ہیں۔

•  اگر آپ کینیڈا میں پھنس گئے ہیں تو سےTemporary Housing رابطہ کر کے عارضی طور پر رہائش مانگ سکتے ہیں۔
Facebook, Google Doc :ے اگر آپ ٹرونٹو میں ہیں تو یہ گروہ عارضی رہائش پیش کر رہا  •

•  اگر آپ ابھی سفر کر رے ہیں تو اپنے جاننے والوں سے وکیل کا بندوبست کر رکھے تاکہ آپکی آمد پر مسلہ نہ و۔
•  وکیل اور کالینٹ کے درمیان تعلق کو جائز ظاہر کرنے کے لیےوکیل کو ایک G-28 دستخط شدہ فارم پیش کرنا وگا۔ جب بھی ممکن و، موجود  

     وکیل سےG-28 پر دستخط لیں۔ 
•  اگر آپ کے پاس پہلے سے وکیل ہیں تو ان سے فوری طور پر رجوع کریں۔ 

وسائل:

مفت قانونی خدمات کے لیے
http://www.ailalawyer.org امریکی امیگریشن وکالء ایسوسی ایشن: وکیل تالش کیجیے  •

https://www.immigrationadvocates.org/nonpro�t/legaldirectory :(ے ایک سے زیادہ زبانوں میں دستیاب) امیگریشن لیگل ڈائریکٹری  •
https://www.immigrationlawhelp.org :امیگریشن وکالء نیٹ ورک  •

https://www.nationalimmigrationproject.org/�nd.html : نیشنل الیرز گلڈ کےنیشنل امیگریشن پراجیکٹ کا َوکیل تالش کیجیےْ آلہ  •
•  قومی امیگرینٹ جسٹس سینٹر: فون( 312-660-1370) یا ای میل کے زریعے قانونی مشاورت حاصل کیجیے       

   immigrantlegaldefense@heartlandalliance.org     
•  امیگریشن عدالتوں میں کام کرنے والے وکال اور اداروں کی فہرست، جن سے مفت قانونی مشورہ لیا جا سکتا ے                                           

     http://www.justice.gov/eoir/list-pro-bono-legalservice-providers-map     

•  امیگرینٹ لیگل ریسورس سینٹر کی ویبساؑٹ پر موجود جامع فارم:                
https://www.ilrc.org/screening-immigrationrelief-client-intake-form-and-notes     

•  یونیورسٹی آف کیلی فورنیا کے گریجویٹ اسٹوڈنٹس جو اس بین سے متاثر وے ہیں، UAW 2865. سے مفت قانونی مشورہ لے سکتے ہیں۔  
     آپ یہاں اپنی مقامی شاخ سے رابطے کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں.

https://onejustice.org :(کیلی فورنیا کےکم ٓمدنی والے باشندوں کی کے لئے ) ون جسٹس  •



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecouJBDUSvoNbXDbWowSA74xuGdVE0uVIuFmEeIMe0v0TmVw/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecouJBDUSvoNbXDbWowSA74xuGdVE0uVIuFmEeIMe0v0TmVw/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecouJBDUSvoNbXDbWowSA74xuGdVE0uVIuFmEeIMe0v0TmVw/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecouJBDUSvoNbXDbWowSA74xuGdVE0uVIuFmEeIMe0v0TmVw/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecouJBDUSvoNbXDbWowSA74xuGdVE0uVIuFmEeIMe0v0TmVw/viewform?c=0&w=1

https://www.splcenter.org/reporthate
https://www.splcenter.org/reporthate
https://www.splcenter.org/reporthate
https://www.splcenter.org/reporthate

http://www.adc.org
http://www.adc.org

http://www.adc.org
http://www.adc.org

امیگریشن سے متعلق مشورے کے لئے:

•  CUNY CLEAR نیویارک میں امیگریشن سے متعلق مدد چاہنے والوں کو قانونی مدد فراہم کرتا ے. CC عربی، بنگالی، انگریزی، فرانسیسی، 
     ہسپانوی، اردو اور دیگر زبانوں میں مدد فراہم کرتا ے اور آپ کی  مقامی مسجد میں ورکشاپس بھی کروا سکتا ے۔. آپ 340-4558 (718) پر ان   

     سے رابطہ کر سکتے ہیں.
•  امریکی عرب اینٹی ڈسکریمینیشن کمیٹی (اے ڈی سی) عرب۔امریکیوں کو امیگریشن، تعصب اور نسلی پروفایلنگ سے متعلق مفت   

legal@adc.org ے. آپ یہاں ان سے رابطہ کر سکتے ہیں: 244-2990(202) یا قانونی مشورہ اور مدد فراہم کرتا     

نفرت پر مبنی جرائم اور متعثب رویہ رپورٹ کرنے کے:

•  کونسل آن امریکن اسالمک ریلیشنز (کیئر) کے پاس ایک مستقل اسٹاف ممربموجود ے جس کی زمہ داری بنیادی شہری حقوق اور تعصبانہ رویے      
     سے متعلق روزانہ رپورٹس موصول کرنا ے اور ان مسایل کو ثالثی،مذاکرات، عوامی دباؤ یا  ضرورت پڑنے پر قانونی اقدام کے ذریعے حل کرنے کی      

     کوشش کرنا ے،آپ  212-1520(312) یا civilrights@cairchicago.org پر ان سے رابطہ کر سکتے ہیں.
•  عرب امریکن انسٹی ٹیوٹ (اے اے آئ) نفرت پر مبنی جرائم اور امتیازی سلوک کی پہچان اور رپورٹنگ سے متعلق معلومات فراہم کرتا 

 اسکولوں ہاؤسنگ،، روزگار، وغیرہ)میں ونے والے تعصب کے متعلق رابطہ 
ّ
     ے، بشمول ان تنظیموں کے ناموں کے جن سے خمتلف اداروں(مثال

     کیا جا سکتا ے۔ .
•  سدرن پاورٹی ال سینٹر، اپنی ویب سایٹ پر نفرت پر مبنی واقعات رپورٹ کرنے کی سہولت فراہم کرتا ے تاکہ ملک کے خمتلف 

     حصوں میں نفرت پر مبنی واقعات پر نظر رکھی جا سکے. ان کی گزارش ے کہ انہیں آگاہ کرنے سے پہلے لوگ ان واقعات کو اپنے مقامی 
     پولیس اسٹیشن میں رپورٹ ضرور کریں

تراجم: آگاہی اور رضاکارانہ مدد کے مواقع

اگر آپ ایک مرتجم کے طور پر رضاکارانہ مدد فراہم کرنا چاہتے ہیں یاا آپ ایک وکیل ہیں جنہیں مرتجم کی تالش  ے تو براہِ مہربانی اس فارم کو 
پر کریں۔ 

ئی کا عربی اور فارسی اردو ترمجہ:
ٰ
  CUNY CLEAR   کی جانب سے بین شدہ سات ممالک سے امریکہ آنے والے لوگوں کے لیے رہنما



میں فی احلال امریکہ میں وں میں فی احلال امریکہ سے باہر وں

آپ انتظامی حکم میں مقررہ 90 دن کی مدت، اور 
ممکنہ طور پر اس سے زیادہ وقت کے لئے 

ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں داخل نہیں و 
سکیں گے

آپ کو داخلے کی تردید کئے جانے سے پہلے، 
ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی سرحد پر 

تفصیلی طور پرتفتیش کا نشانہ بنایا جا سکتا ے2.

آپ پرانتظامی حکم میں مقررہ 90 دن کی مدت، 
اور ممکنہ طور پر اس سے زیادہ وقت کے لئے 

ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں داخل ونے پر 
پابندی لگ سکتی ے یا داخلے سے پہلے سرحد 

پرآپ کو تفتیش کا نشانہ بنایا جا سکتا ے

فوری طور پر ایک امیگریشن وکیل سے مشورہ 
کریں

سرحد پر کسی بھی فارم پر دستخط مت کریں 
پ کی مستقل رہایش ترک و سکتی 

ٰ
جس سے ا

(I-407 فارم) و

آپ انتظامی حکم میں مقررہ 90 دن کی مدت، اور 
ممکنہ طور پر اس سے زیادہ وقت کے لئے 

ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں داخل نہیں و 
سکیں گے 

یہ قانونی مشورہ نہیں ے - قانونی مشورہ کے لئے، ایک وکیل سے رابطہ کیجیے۔.
____

مندرجہ ذیل ویزا ولڈرز کو ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں داخلے سے متعلق رعایت حاصل ے:

سفارتی، NATO، C-2، G-1، G-2، G-3، اور جی 4 ویزا

جتنا عرصہ امریکہ میں رہنے کی اجازت ے ، 
اس دوران ملک چھوڑنا اچھا فیصلہ نہیں کیوں کہ 

واپسی پر امریکہ میں داخلہ مشکل و سکتا ے . 
 سفر کرنے سے پہلے  امیگریشن وکیل سے 

مشورہ کیجیے 

اوپر دیے گئے ممالک میں سے ایک کا 
پاسپورٹ ے لیکن میں کسی دوسرے 
ملک کا پاسپورٹ استعمال کر رہا وں 

(امریکہ کے عالوہ)

اگر آپ کے ویزے کی معیاد ختم نہیں و رہی تو 
یے

ٰٰ
ملک چھوڑ کر مت جا

اگر آپ کے ویزاکی معیاد ختم و رہی ے، یا 
آپ اس کی شرائط کو پورا نہیں کر سکتے تو 

ایک امیگریشن وکیل سے مشورہ کیجیے.

ملک سے باہر سفر مت کیجیے

اگر سفر کرنا ضروری ے تو آپ کےامریکہ میں 
دوبارہ داخل ونےپر پابندی لگ سکتی ے یا 

سرحد پر تفتیش کا نشانہ بنایا جا سکتا ے، اس 
بات سے قطع نظر کہ آپ کتنے عرصے سے گرین 

کارڈ کے حامل ہیں ۔ سفر کرنے سے پہلے ایک 
امیگریشن وکیل سے مشورہ کر لیں.

امریکی مستقل رہائشی کارڈ (گرین کارڈ)

امریکی ویزا

 B-2 ،کاروباری ویزا B-1 ،مثال کے طور پر )
 E-1 منگیرت ویزا، اور K-1 ،ٹورسٹ ویزا

یر اسپانسر ویزا )
ٰ
امپال

میرے پاس ے...

میں ایران، عراق، شام، صومالیہ، سوڈان، یمن سے وں - اور میرے پاس ریاست ہائے متحدہ 
امریکہ کا پاسپورٹ نہیں ے.



اضافی اعمال، وسائل اور آؤٹ ریچ

مقامی وکالت
•  وائی اڈوں پر ترمجہ کریں: اس وقت عربی اور فارسی بولنے والے وکالء کی مانگ زیادہ ے.

•  امریکہ بھر کے وائی اڈوں مین  وکالء کی مدد کے لئےدرج ذیل لنک پہ سائن اپ کریں:              
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecouJBDUSvoNbXDbWowSA74xuGdVE0uVIuFmEeIMe0v0TmVw/viewform?c=0&w

  امیگریشن ایگزیکٹو آرڈر کے خالف ماہرین تعلیم: اگر آپ کا تعلق کسی تعلیمی ادارہ سے ے تو آپ مندرجہ ذیل لنک پہ احتجاجی  
https://notoimmigrationban.com :پٹیشن / خط پہ دستخط  کر سکتے ہیں                 

•  سینیٹرز کو کال کرکہ  پابندی کی خمالفت کی درخواست کریں. آپ اپنے سینٹروں کی پابندی کے بارے میں رائے ، من درجہ ذیل لنک پہ   
     معلوم کر سکتے ہیں   یہاں.

•  2439-940-1866 - منائندے - اپنے منائندے تالش کریں یہاں                                                                                                               
4293-961-1866 سینیٹرز -اپنے  سینیٹرز تالش کریں یہاں

  بات کو خمتصر اور دو ٹوک رکھیں! ! مثال کے طور پر:
"میں صدر ٹرمپ اور کانگریس سے درخواست کرتا وں کہ کسٹم اور بارڈر پروٹیکشن کے ہاتھوں تارکین وطن کا صرف اور صرف    

  واپسی کا سلسلہ بند کیا جائے اور اس  ایگزیکٹو آرڈرکو منسوخ کیا  
ً
مذہب اور  قومیت کی بنیاد پر حراست اور جربا   

جائے.امریکہ نےہمیشہ دنیا کے معصوم و الچار افراد کو اپنی آغوش میں پناہ دی ے! خاندانوں کو نفرت کی وجہ سے توڑ ڈالنا ظلم ے! "   
  اگر آپ کے منائندہ پہلے سے ہی پابندی کی خمالفت کر رے ہیں تو اس کے باوجود ان کو کال  کر کے یه بتائے که احکامات کی منسوخی 
                آپ کے لئے کتنی اهم ے! اگرآپ کے منائندوں کو پتا چل جائے کہ فالں مسلہ اور اس کا حل آپ کی زندگی میں اہمیت کا حامل ے ،  

               وہ اس مسلے کو حل کرنے کے لئے مزید جد و جہد کرتے ہیں.
عطیات.  ACLU, National Immigration Project of the National Lawyer’s Guild اورCAIR کو عطیات دیں۔   

ے میں منائندگان، کانگریس اور وائٹ ہاؤس کے نام خطوط کی مثالیں موجود ہیں.
ّ
خطوط  لکھیں! اس دستاویز کے آخری حص  

صدر ٹرمپ کو ٹویٹ کریں! AAI (عرب امریکن انسٹیٹیوٹ) اورADC (عرب امریکن اینٹی دسکرمنیشن کمیٹی) لوگوں سے اپیل    
               کر رے ہیں کہ وہ بذریع ٹویٹر صدر ٹرمپ کے ان اقدام کے خالف اپنے خیاالت بیان کریں.

NoBanNoWall ،#NoMuslimBan ،#MuslimBan #RefugeesWelcome # :مقبول ہیشٹیگوں کی کچھ مثالیں  



http://www.culturalcommunities.org/

http://philarefugeehealth.org/ http://philarefugeehealth.org/

http://www.lcsnw.org/portland/pathways/ResourceDirectory.pdf

http://www.rahaa.info/

http://www.mnchurches.org/refugee/healing/?cat=151&paged=2

http://www.muslimmentalhealth.com/

https://www.facebook.com/cunyclear/

https://www.facebook.com/CAIRNational/

https://www.facebook.com/muslimadvocates/

https://www.facebook.com/adcnational/

https://www.facebook.com/ArabAmericanInstitute/

https://www.facebook.com/aclu.nationwide/

https://www.facebook.com/muslimarc/

https://www.facebook.com/OneJustice/?fref=ts

https://twitter.com/Cuny_Clear

https://twitter.com/CairNational

https://twitter.com/MuslimAdvocates

https://twitter.com/aayoub

https://twitter.com/aaiusa

https://twitter.com/aclu

https://twitter.com/nobanjfk

https://twitter.com/MuslimARC

https://twitter.com/OneJusticeOrg?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

حصہ بنیں اور باخرب رہیں:
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CAIRNational
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ACLU.Nationwide

MuslimARC

OneJustice

ایمیگریشن (مشاریات اور پالیسی) پر پوائنٹس بات چیت کرتے وئے:

•  پابندی کے حامیوں کے دالئل کا مقابلہ کرنے  کے لیے اس اضافی معلومات سے فائدہ اٹھائیں.
•  پابندی کی ایک صفحے پر مبنی وظاحت یہاں حاصل کریں۔

نفسیاتی خدمات کے وسائل:
Institute for Muslim Mental Health :نفسیاتی تھراپسٹ آپ کو اس تنظیم کے ذریعے مل سکتے ہیں  •

RAHAA :ے یہ کیلیفورنیا میں موجود ایک ایرانی تنظیم   •
•  یہاں منسوٹا میں موجود پناہ گزینوں کو نفسیاتی خدمت دینے والوں کی فہرست ے:

  Minnesota directory for Mental Health Providers for Refugee Population

•  یہاں اورگن میں موجود پناہ گزینوں کو نفسیاتی خدمت دینے والوں کی فہرست ے:
  Oregon directory for Mental Health Providers for Refugee Population

•  پینسلوینیا میں پناہ گزینوں کو نفسیاتی خدمات ان تنظیموں کے ذریعے مل سکتی ہیں:
Philadelphia Refugee Health Collaborative 

Philadelphia Refugee Mental Health Collaborative Project (PRMHC) www.culturalcommunities.org



https://www.facebook.com/cunyclear/

https://www.facebook.com/CAIRNational/

https://www.facebook.com/muslimadvocates/

https://www.facebook.com/adcnational/

https://www.facebook.com/ArabAmericanInstitute/

https://www.facebook.com/aclu.nationwide/

https://www.facebook.com/muslimarc/

https://www.facebook.com/OneJustice/?fref=ts

پناہ گزینوں کے لئے وسائل: 

• پناہ گزینوں کے مرکز نے تارکین وطن کی رہنمائی کے لئے معلومات جاری کردی ہیں
https://therefugeecenter.org/how-will-president-trumps-executive-order-a�ect-refugees

• فالڈیلفیا (پینسلوینیا) میں پناہ گزینوں کے لئے معلومات: 
Nationality Services Center: https://nscphila.org

• ڈیلس (ٹیکسس) میں پناہ گزینوں کے لئے معلومات: 
Refugee Services of Texas: http://www.rstx.org/dallas.html


