
 
 

ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ FAQ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਇਥੇ ਕਹਲਕ ਕਰੋ।  
 
26 ਜੂਨ, 2020 (ਵਾਹ ੰਗਟਨ, ਡੀ. ਸੀ.) -- 22 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ  ਪਰੈਸੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਕ ਿੋਰ ਐਗਸੇਕਹਟਵ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ 
ਕੀਤਾ ਿੈ ਜੋ ਹਕ ਅਮਰੀਕਾ ਹਵਚ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਇਮੀਗਰੇ ਨ ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦੇਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ 
ਵੀਸਾ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਹਲਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹਗਣਤੀ ਨੂੰ  ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਅਪਰੈਲ ਹਵਚ ਜਾਰੀ ਿੋਏ ਪਹਿਲੇ ਆਰਡਰ ਬਾਰੇ 

ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਹਲਕ ਕਰੋ। 
 
ਹਸਿੱ ਖ ਕੋਹਲ ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ COVID-19 ਨਾਲ ਸੰਬੰਹਿਤ ਇਮੀਗਰ ੇਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਸਟੀਜ਼ਨਹ ਪ FAQ ਅਪਡੇਟ ਹਕਿੱਤੇ ਿਨ ਤਾਂ 
ਜੋ ਇਿ ਦਿੱ ਹਸਆ ਜਾ ਸਕੇ ਹਕ ਇਿ ਨਵਾਂ ਆਰਡਰ ਸਾਡੀ ਕਹਮਊਨਟੀ ਦੇ ਇਮੀਗਰੇ ਨ ਸਬੰਹਿਤ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ  ਹਕਵੇਂ ਪਰਭਾਹਵਤ ਕਰਦਾ 
ਿੈ। 
 

ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੇਠਾਂ ਦਿੱਸੀ ਗਈ ਿੈ। 
 

ਸੀਮਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਸਾ ਦੀਆ ਂਕਕਸਮਾਂ (Types of Visas Restricted) 

 
ਜੋ ਲੋਕ H, J ਜਾਂ L ਵੀਸਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕਵਚ ਰਕਿ ਰਿੇ ਿਨ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦਾ ਉਿਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਿੀਂ 
ਪ੍ੈਂਦਾ। ਨਵੀਆਂ ਇਮੀਗਰੇ ਨ ਰੋਕਾਂ ਿੇਠਾਂ ਦਿੱ ਹਸਆ ਵੀਸਾ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਿੰੁਦੀਆਂ ਿਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਿਨ ਅਤੇ 
ਹਿਲਿਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾਖਲ ਨਿੀਂ ਿੋਏ: 

• H1-B ਜਾਂ H-2B ਵੀਸਾ, ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਪਹਰਵਾਰ ਦੇ ਮੇਂਬਰ; 

• J ਵੀਸਾ ਵਾਲੇ ਜੋ ਹਕ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਕੇ ਇੰਟਰਨ, ਟੀਚਰ, ਟਰੇਨੀ, ਕੈੈੰਪ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਸਮਰ ਵਰਕ ਟਰੇਵਲ ਪਰੋਗਰਾਮ 

ਵਗੈਰਾਿ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਿੰੁਦੇ ਿੋਣ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਪਹਰਵਾਰ। (ਸਾਰੀਆਂ J ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਪਰਭਾਹਵਤ ਨਿੀਂ ਿਨ, ਹਜਵੇਂ 
ਹਕ ਉਿ ਲੋਕ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਸਕੌਲਰ ਵਜੋਂ ਦਾਖਲ ਿੋਂਣਾ ਚਾਿੰੁਦੇ ਿੋਣ।), ਅਤੇ; 

• L ਵੀਸਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਪਹਰਵਾਰ। 
 
ਇਿ ਆਰਡਰ ਉਿਨਾਂ ਹਵਦੇ ੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਿੰੁਦਾ ਿੈ ਜੋ: 

• ਜੋ ਲੋਕ 24 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ  ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਸਨ 

• ਹਜਿਨਾਂ ਕੋਲ 24 ਜੂਨ, 2020 ਤਕ ਲਾਗੁ ਨਾਨ ਇਮੀਗਰੈਂਟ ਵੀਸਾ ਨਿੀਂ ਿੈਗਾ; ਅਤੇ 
• ਹਜਿਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀਸਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਿੋਰ ਅਹਿਕਾਹਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਿੀਂ ਿੈ (ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇ ਨ ਲੈੈੱਟਰ, ਉਹਚਤ 

ਬੋਰਹਡੰਗ ਿੋਇਲ, ਜਾਂ ਅਡਵਾਂਸ ਪੈਰੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼) ਜੋ ਹਕ 24 ਜੂਨ, 2020 ਤਕ ਵੈਦ ਿੋਵ ੇਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹਕਸੇ 
ਤਾਰੀਕ ਤੇ ਜਾਰੀ ਿੋਇਆ ਿੋਵੇ ਹਜਸ ਦੇ ਆਿਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹਵਚ ਦਾਖਲ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿੋਵ।ੋ 

 
ਇਸ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਕੌਣ ਮੁਕਤ ਿੈ (Who is Exempt) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yb3uEw5EXQU&feature=youtu.be
https://www.sikhcoalition.org/blog/2020/executive-order-suspending-immigration/
https://www.sikhcoalition.org/blog/2020/executive-order-suspending-immigration/


 
 

ਕੌਂਸਲਰ ਅਫ਼ਸਰ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਿੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਹਕ ਹਕਸੇ ਹਵਅਕਤੀ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਹਬਤ 

ਕੀਤੀ ਿੈ ਜਾਂ ਨਿੀਂ। ਉਿ ਲੋਕ ਇਸ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਿਨ ਹਜਿਨਾਂ ਕੋਲੇ ਿੇਠਾਂ ਦਸੇ ਵੀਸਾਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਹਵਚ ਕੋਈ ਿੋਵ:ੇ 

• ਕਾਨੂੰ ਨ ਪਰਮਾਨੈਂ ਟ ਰੇਸੀਡੇੈੰਟ (green card holders); 

• ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਹਰਕ ਦਾ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਬਚੇ; 
• ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ਡੂ ਸਪਲਾਈ ਹਵਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਿੱਛੁਕ; ਜਾਂ 
• ਕੋਈ ਵੀ ਹਵਅਕਤੀ ਹਜਸਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹਵਚ ਦਾਹਖਲ ਿੋਣਾ ਦੇ  ਦੇ ਹਿਿੱ ਤ ਹਵਚ ਿੋਵੇ ਹਜਵੇਂ ਹਕ COVID-19 ਨਾਲ 

ਸੰਬੰਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਹਡਿੈਂਸ, ਲਾ ਇੰਿੋਰਸਮੈਂਟ, ਹਡਪਲੋਮੇਸੀ, ਨੈ ਨਲ ਸਹਕਉਹਰਟੀ, 
ਅਤੇ ਉਿ ਲੋਕ ਜੋ ਹਕ ਇਕੋਨੋਹਮਕ ਹਰਕਵਰੀ ਹਵਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਿੱਕਣ। 

 
ਅਸਾਇਲਮ ਅਤੇ ਕਰਕਿਊਜੀ ਵੀਸਾ ਦੇ ਇੱਛੁਕ 

 
ਅਸਾਇਲਮ ਅਤੇ ਹਰਹਿਊਜੀ ਵੀਸਾ ਦੇ ਇਿੱਛੁਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਇਸ ਆਰਡਰ ਹਵਚ  ਾਹਮਲ ਨਿੀਂ ਹਕਿੱਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਅਤੇ ਹਕਸੇ ਵੀ ਹਵਅਕਤੀ 
ਨੂੰ  ਅਸਾਇਲਮ, ਹਰਹਿਊਜੀ ਸਟੇਟਿੱਸ, ਦੇ  ਹਵਚੋਂ ਕਿੱਢੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਕ, ਅਤੇ ਕੰਵੈਂ ਨ ਅਗੈਂਸਟ ਟਾਰਚਰ ਦੇ ਿੇਠਾਂ ਸੁਰਿੱ ਹਖਆ ਲੈਣ ਲਈ 

ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਿੀਂ ਰੋਹਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।  
 

ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਿੋਏ ਇਮੀਗਰੇ ਨ FAQ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਅਸੀਂ ਸਲਾਿ ਦੇਂਦੇ ਿਾਂ ਹਕ ਅਮਰੀਕਾ ਹਵਚ 

ਦਾਖਲ ਿੋਣ ਦੇ ਇਿੱਛੁਕ ਿਰ ਹਵਅਕਤੀ ਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਇਮੀਗਰੇ ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਲਾਿ ਲੈਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਜੋ ਹਕ ਤੁਿਾਨੂੰ  ਤੁਿਾਡੇ ਿਿੱਕਾਂ, 
ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦਾ ਤੁਿਾਡੇ ਤੇ ਹਕ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਿੈ। 
 

ਹਸਿੱ ਖ ਕੋਹਲ ਨ ਇਸ ਐਗਸੇਕਹਟਵ ਆਰਡਰ ਰਾਿੀਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲਿੱ ਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਹਨੰਦਾ ਕਰਦੀ ਿੈ। 
ਅਣਹਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੇ  ਦੀਆਂ ਸਰਿਿੱਦਾਂ ਨੂੰ  ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਇਮੀਗਰੇ ਨ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ COVID-19 ਦੇ ਫ਼ੈਲਾ ਨੂੰ  ਰੋਹਕਆ ਨਿੀਂ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇ  ਨੂੰ  ਗਲੋਬਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਹਥਕ ਨਕੁਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰਵਾਸੀ ਵਿੇਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ 
ਨਵੀਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੁਤ ਮਿਿੱਤਵਪੂਰਨ ਿਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਿ ਮਿਿੱਤਵਪੂਰਨ ਿੈ ਹਕ ਿੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਿੀ ਇਸ 

ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ  ਵਾਹਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਅਗੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਿੇਜ ਕਰੇ।  
 

ਿਮੇ ਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂਿ ਅਸੀਂ ਤੁਿਾਨੂੰ  ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਰਮ ਦਾ ਅਹਭਆਸ ਹਨਡਰ ਿੋਕੇ ਕਰੋ। 
 

 


