
ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਤਤਬੰਧ ਤਿਚੱ ਿਾਧਾ
26 ਜੂਨ, 2018 ਨੰੂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦ ੇਸੁਪ੍ੀਮ ਕਰੋਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟ੍ਪੰ ਵਲੱੋਂ  ਯਾਤਰਾ ‘ਤ ੇਲਗਾਏ ਗਏ ਪ੍ਤੀਬੰਧ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ 
ਪ੍ਤਤਬੰਧ ਹਠੇਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦ ੇਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ‘ਤ ੇਲਾਗੂ ਹੁਦੰਾ ਹ:ੈ ਇਰਾਨ, ਤਲਤਬਆ, ਉਤੱਰੀ ਕਰੋੀਆ, ਸੀਤਰਆ, ਵਨੈੇਤ਼ਿਊਲਾ, ਯੇਮੇਨ, ਅਤ ੇਸੋਮਾਲੀਆ। 
ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹ।ੈ

ਤਿਆਿਂਾਰ, ਏਰੀਟਰੀਆ, ਤਿਰਤਗਜਸਿਾਨ ਅਿ ੇਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦ ੇਨਾਗਤਰਿਾਂ ਦ ੇਲਈ: ਇਹ ਪ੍ਤੀਬੰਧ 
ਅਮਰੀਕਾ ਤਵਚੱ ਸਥਾਈ ਤਰੌ ‘ਤ ੇ(“ਇਮੀਗ੍ੈਂਟ ਵੀ਼ਿੇ”) ਰਤਹਣ ਦ ੇਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕਾ,ਂ ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਪਤਰਵਾਰ ਜਾਂ 
ਰ਼ੁਿਗਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਬੇਨਤੀਆ,ਂ ਜਾਂ ਤਿਨੰਤਾ ਵੀ਼ਿਾ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਦ ੇਰਾਹੀਂ, ਦ ੇਲਈ ਤਵਦੇਸ਼ ਤਵਚੱ ਨਵੇਂ ਵੀ਼ਿੇ 
ਦਣੇ ‘ਤ ੇਰਕੋ ਲਗਾਉਦਂਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ‘ਤ ੇਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁਦੰਾ ਜੋ ਅਸਥਾਈ ਵੀ਼ਿੇ ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟ ੇ
ਜਾਂ ਵਪਾਰ (“ਗੈਰ-ਇਮੀਗ੍ੈਂਟ ਵੀ਼ਿੇ”) ਲਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁਦੰ ੇਹਨ।

ਸੁਡਾਨ ਅਿ ੇਟੈਨਜੇਨੀਆ ਦ ੇਨਾਗਤਰਿਾਂ ਦ ੇਲਈ: ਇਹ ਪ੍ਤੀਬੰਧ ਅਮਰੀਕਾ ਤਵਚੱ ਕਵੇਲ ਤਿਨੰਤਾ ਵੀ਼ਿਾ ਪ੍ਗੋਰਾਮ ਦ ੇ
ਰਾਹੀਂ ਰਤਹਣ ਦ ੇਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਲਈ ਤਵਦੇਸ਼ ਤਵਚੱ ਨਵੇਂ ਵੀ਼ਿੇ ਦਣੇ ‘ਤ ੇਰਕੋ ਲਗਾਉਦਂਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਪ੍ਤਤਬੰਧ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 
ਦ ੇਹਰੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤ ੇਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁਦੰਾ।

ਇਹ ਨਵੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹਠੇਲੇ ਲੋਿਾਂ ਉਿੱ ੇਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਦਂੀ:

 ਕਨੰੂਨੀ ਸਥਾਈ ਨਾਗਤਰਕ (ਗ੍ੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ)

 ਤਜਨ੍ਾਂ ਕਲੋ ਦਹੋਰੀ ਨਾਗਤਰਕਤਾ ਹ ੈਅਤ ੇਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਅਤਜਹ ੇਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤ ੇਸਫਰ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਤਤਬੰਧ ਤਵਚੱ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹ ੈ

 ਤਜੰਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਛੋਟ ਪ੍ਾਪਤ ਹ ੈ

 ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦ ੇਤਵਚੱ ਹਨ ਅਤ ੇਸਟਟੇਸ ਦੀ ਐਡਜਸਮੈਂਟ ਚਾਹੁਦੰ ੇਹਨ 

ਿੁਫ਼ਿ ਿਨੰੂਨੀ ਸਹਾਇਿਾ ਉਪਲਬਧ ਹ।ੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡ ੇਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਲੈ ਕ ੇਕਈੋ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਤਚੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਤਕ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਤਤਬੰਧ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇ
ਤਕਸੇ ਕਰੀਬੀ ਨੰੂ ਤਕਵੇਂ ਪ੍ਿਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਤਾਂ ਤਕਸੇ ਤਵਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ ਇਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਕਨੰੂਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ।ੋ ਆਪਣੇ ਸਿੁਦਾਏ ਤਵਚੱ 
ਅਿ ੇਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਵਚੱ ਿੁਫ਼ਿ, ਸੁਰਤੱਿਅਿ ਇਿੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਿਨੰੂਨੀ ਸਹਾਇਿਾ ਪ੍ਰਾਪਿ ਿਰਨ ਲਈ ActionNYC ਨੰੂ 1-800-354-0365 ‘ਿ ੇ

ਿਾਲ ਿਰ।ੋ

21 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੰੂ, ਯਾਿਰਾ ਉਿੱ ੇਪ੍ਰਤਿਬੰਧ ਤਵਚੱ ਵਾਧੇ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਿੀਿਾ ਤਗਆ, ਜੋ ਤਕ ਛੇ ਹਰੋ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਤਮਆਮਂਾਰ, ਏਰੀਟਰੀਆ, 
ਤਕਰਤਗਜਸਤਾਨ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਸੁਡਾਨ ਅਤ ੇਟਨੈ਼ਿੇਨੀਆ) ਦ ੇਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ‘ਤ ੇਲਾਗੂ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ ਤਧਆਨ ਤਦਓ ਤਕ ਇਹ ਪ੍ਤੀਬੰਧ ਦੇਸ਼ ਦ ੇਬਾਹਰੋਂ 
ਕੁਝ ਵੀਤ਼ਿਆਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ‘ਤ ੇਅਸਰ ਪਾਉਦਂਾ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ‘ਤ ੇਕਈੋ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਦਂਾ ਜੋ ਇੱਥੇ 
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤਵਚੱ ਰਤਹਦੰ ੇਹਏੋ ਸਟਟੇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ। 

ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਜਾਓ NYC.gov/travelban ਇਿੀਗ੍ਰੈਂਟ ਿਸਤਲਆਂ 
ਲਈ ਿੇਅਰ ਦਾ ਦਫ਼ਿਰ 
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