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 اطالعات مهم مربوط به دستور ریاست جمهور در زمینه مهاجرین و پناهجویان  

 

 . دستور ریاست جمهور به افراد تبعه ایاالت متحده آمریکا )سیتی زن( مربوط نمیشود

 

 اقامت دستور ریاست جمهور شامل حال اتباع هفت کشور )عراق، ایران، سوریه، یمن، سومالی، سودان، و لیبی(، از جمله دارندگان

.  اگرچه دارای ویزای معتبر باشندافراد فوق الذکر میباید از ورود به آمریکا خودداری نمایند، دائم آمریکا )گرین کارت( میشود. 

 .این دستور مستثنی نیستندهم از  "بدون محدودیت دفعات ورود" یدارندگان ویزا

 

به عنوان مثال، اگر شما ده باشد، مجاز به ورود به آمریکا نخواهند بود. که یکی از تابعیتهایشان از کشورهای ذکر ش افراد دو تابعیتی

 تابعیت فرانسوی و سودانی داشته باشید، و با پاسپورت فرانسوی خود به آمریکا سفرکنید، به شما اجازه ورود داده نخواهد شد.

 

 افرادی که هم اکنون خارج از آمریکا هستند:

سال  21به افرادی که ویزای تایید شده در کالسه های: نامزدی و یا سایر افراد خانوادگی درجه یک )همسر، فرزندان غیرمتاهل زیر 

؛ ویزای ورزشکاران و R)؛ ویزای کار؛ ویزای کاری مذهبی )(Fو یا پدر و مادر(؛ ویزاهای مهاجرتی، ویزای دانشجویی )

ه میشود که حتما با یک وکیل متخصص امور مهاجرت تماس گرفته و از نحوه عملکرد در زمینه هنرمندان؛ و ویزای دیپلماتیک توصی

 ویزای خود باخبر شوند.

 

 از ورود دارندگان ویزا با کالسه های زیر به ایاالت متحده آمریکا جلوگیری خواهد شد:

 

 دارندگان گرین کارت 

 ( دارندگان ویزای توریستیB1  و یا(B2 

  کاری موقت )دارندگان ویزای(H 

 ( دارندگان ویزای نامزدی(K1 

  و یا دوره های تعلیماتی )دارندگان ویزای مبادالتی توریستی(J  

 ( دارندگان ویزای آموزشی و یا فرهنگی و مبادالت فرهنگی و آموزشی(Q  

 ( دارندگان ویزای کالسۀ همسر و یا فرزندان افرادی که گرین کارت دارند(V 

 

 :به مرزهای هوایی، دریایی، و یا زمینی آمریکا میرسندقابل توجه افرادی که 

هستید، و در یکی از مرزهای آمریکا اجازه ورود نیافتید و یا ماموران  F1)اگر دارای گرین کارت و یا ویزای معتبر دانشجویی )

 ADCاداره گمرکات و امور مرزی  به شما گفتند که شما قابلیت ورود به خاک آمریکا را ندارید، بالفاصله به بخش حقوقی سازمان 

 رت گفتگو نمایید.تماس بگیرید و با یک وکیل متخصص امور مهاج +1( 202)  -244-2990با شماره تلفن 
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( هستید و مامورین اداره مهاجرت شما را برای بازگرداندن به کشور مبدا معرفی F1اگر دارای گرین کارت و یا ویزای دانشجویی )

حتی اگر قادر به در تماس بگیرید و + 1( 202)  -244-2990با شماره تلفن  ADCبخش حقوقی سازمان کرده اند، حتما با 

 مهاجرت نیستید، درخواست "آزادی به قید التزام" و ممانعت از اخراج به مامور بدهید. اختیارگرفتن وکیل

 

 :قابل توجه افرادی که در داخل ایاالت متحده آمریکا هستند

افرادی که با ویزای مهاجرتی و یا غیرمهاجرتی، و افراد دارنده گرین کارت و یا ویزای دانشجویی که در حال حاضر در داخل 

. قبل از خروج، حتما با وکیل امور مهاجرت گفتگو نمایید چراکه باید از خروج از آمریکا اکیدا خودداری کنندآمریکا به سرمیبرند، 

 اد نامحدود ورود و خروج، ممکن است به شما اجازه بازگشت داده نشود.علیرغم داشتن ویزا با تعد

 

و یا شرایط "منافع ملی"  (OPTهت تشخیص آنکه مشمول شرایط ویژه تعلیمی )افرادی که دارای ویزای دانشجویی هستند باید به ج

  .امور مهاجرت مشورت نمایند با مسئول امور دانشجویان خارجی دانشگاه و یا موسسه تحصیلی خود، و وکیلخواهند بود 

 

 قابل توجه پناهندگان، پناهجویان، و آواره گان:

چنانچه هم اکنون در آمریکا تحت عنوان آواره و یا پناهجو به سرمیبرید، نباید آمریکا را ترک کنید.  اگر به شما توصیه نامه و یا 

بافت کردید، بالفاصله با یک وکیل امور مهاجرت و یا سازمان ابالغیه ای مربوط به لغو اجازه کار و یا لغو پرونده پناهجویی در

 حقوقی مهاجرتی تماس بگیرید.

 

 قابل توجه افراد فاقد مدرک قانونی:

درب منزل خود را برای هیچ مامور قانونی شهری و یا فدرال آمریکا باز نکنید.  از آنها بخواهید که با ابالغیه و دستور قاضی به 

د.  حتی به مامورین بگویید که ابالغیه دادگاه را از زیر درب به شما برسانند.  اگر وکیل دارید، به مامورین منزل شما مراجعه کنن

 حاضر در محل اقامت خود یادآور شوید که با وکیل شما تماس بگیرند.

 

این تخلفات  ش پا افتاده سر نزند. به خاطر داشته باشید که هیچگونه تخلفی از شما نسبت به قوانین راهنمایی و رانندگی و یا جرائم پی

شامل گذر از خیابان خارج از خط عابر پیاده، رفتار ناهنجار، آزار رسانی صوتی، بی اجازه داخل مکانی شدن، تجاوز به حقوق 

 دیگران میباشد.

 

ذکر  No Contest)خیر" )به هیچ تخلفی اذعان نکنید و حتی برای تخلف داشتن و یا حمل و نقل مواد مخدر اعتراف "نه آری و نه 

 نکنید، حتی اگر تخلف شما بزهکاری به حساب بیاید.


