
مالومات مھم اړه پھ سفر ایاالتو متحده د 	
______________________________	

. ولولئ ھرومرو مالومات الندې وکړئ، مھرباني نو وي؛ اراده مو تھ سفر لور پھ ایاالتو متحده د چٻرې کھ
 خوا لھ حکومت امریکا د کې صورت کوم پھ کھ یا بندیزونو لFیدلو باندې سفر تھ امریکا کې مالوماتو دې پھ

کٻږي بحث ھکلھ پھ خالصون د Oخھ مرحلې ھغې د نو شوی؛ ونیول .		
دی؟ شی Oھ بندیز سفر د 	

 یو لپاره ور^و) 90( نوي د Oخھ نظم اجرائیوي یوه د Yرمپ ولسمشر د ،27 پھ جنورۍ کال، م2017 د
 ننوتلو پھ اتباعو د ھیوادونو مسلمان اکثریت) 7( اوو د تھ ایاالتو متحده کې ھغې پھ چې شو، السلیک امر
 نھ وdړي یمن او سوریې سوډان، سومالیا، لیبیا، عراق، ایران، د کې ھٻوادونو اوو دې پھ. دی لFیدلی بندیز

وکړي سفر لپاره ور^و نوي د تھ امریکا چې کوالی شي .	
	

شي؟ متاثره بندیزه دې لھ بھ Oوک 	
 د. را^ي نھ الندې اغیز تر بندیز دې د وي، لرونکي تابعیت امریکایي چې وdړي، ھغھ ھٻوادونو اوو د

کارت شنھ د بندیز سفر د چې ده، کړې روhانھ دا حکومت ایاالتو متحده 	(Green	Card	holders)		
تطبیقیږي نھ باندې وdړو لرونکو .		

 Yولو لھ خو کٻږي، کتل نظر پھ شک د تھ اقدام حکومت ایاالتو متحده د اړه پھ بندیز سفر د ھم، بیا خو،
 کره اړخیز ھر او پوhتنې اضافي ھغوی لھ بھ ننوتلو پھ تھ ایاالتو متحده چې کٻږي، ھم تمھ دا ^نې افرادو

کٻږي تحقیقات .	
	

وکړم؟ باید Oھ نو شوم؛ ونیول زه کھ 	
~	 وکړئ ډهډ السلیکولو اسنادو ډول ھر لھ باید لومړی 	

 یې، راوړي او راوړی فشار دا کسانو عامو پر چارواکو حکومتي ایاالتو متحده د مخې لھ رپوYونو رسنیو د
 یو چې شوه، پوhتنھ Oخھ تاسو لھ کھ. کړي السلیک اسناد خاطر پھ تسلیمولو تھ حکومت کارتونو شنو د چې

 یانې. وشي باید سره Oارنوال خبره دا چې شئ، کوالی پوhتنھ ھغوی لھ ھم تاسو نو کړئ؛ السلیک سند
کړئ وړاندې تھ محکمې ستونزه چې وکړئ، کوhښ .	

	
وکړئ غوhتنھ کولو خبرو د سره) اYارني( Oارنوال 	

 خبرو د سره Oارنوال د چې لري، حق ھغوی نو شول؛ ونیول او لري نھ ډکار dرین چې یانې اتباع غیر
کړي ترالسھ فرصت کولو .		

	
ووایئ ھکلھ پھ سفر خپل د تھ خپلوانو یا ملFرو .	

شي خبر ژره تر ژر خپلوان او ملFري ستاسو باید نیولو پھ ستاسو چې کړئ، جوړ پالن یو .	
 Oارنوال چې وکړئ، پرې غږ نو لري؛ اړتیا تھ مرستې خو پٻژنئ، یې تاسو چې Oوک ھغھ یا تاسو کھ

وکړي خبرې سره) اYارني( .		
	

ایتالف حقوقو د مھاجرینو سیمې مرکزي د :	
	
+1	202	331	3329	

اتحادیھ مدني امریکایي :	
+1	212	5492500	

دي کړي چمتو مالومات دا غړو رضاکارو حقوقپوھانو د لپاره حکومتولې hې د .	
	 	



IMPORTANT	INFORMATION	ABOUT	THE	U.S.	TRAVEL	BAN	

If	you	are	traveling	to	the	United	States,	please	read	this	flier.		It	includes	important	
information	 about	 the	 travel	 ban	 and	 advice	 concerning	 what	 to	 do	 if	 you	 are	
detained	by	U.S.	government	officials.	

What	is	the	travel	ban?	

On	 January	 27,	 2017,	 President	 Trump	 signed	 an	 executive	 order	 barring	
citizens	of	seven	Muslim-majority	countries	 from	entering	the	United	States	
for	ninety	(90)	days.	

The	countries	are	Iran,	Iraq,	Libya,	Somalia,	Sudan,	Syria,	and	Yemen.	

Who	does	the	travel	ban	affect?	

The	 travel	 ban	 does	 not	 affect	 naturalized	 U.S.	 citizens	 from	 the	 seven	
countries.			

The	U.S.	government	has	clarified	that	the	travel	ban	does	not	apply	to	Green	
Card	holders.			

However,	 there	 remains	 significant	 confusion	 about	 the	 travel	 ban	 and	 its	
application	by	U.S.	government	officials.	 	All	 individuals	entering	 the	United	
States	should	expect	additional	questioning	and	scrutiny.	

What	should	I	do	if	I	am	detained?	

	 Do	not	sign	any	documents.	 	There	are	media	reports	that	U.S.	government	
officials	have	pressured	individuals	to	sign	documents	surrendering	their	Green	
Cards.		If	you	are	asked	to	sign	a	document,	ask	to	speak	with	an	attorney.	 	

	 Ask	 to	 speak	with	 an	 attorney.	 	 Non-citizens	who	 have	 been	 detained	 are	
entitled	to	speak	with	an	attorney.		

	 Tell	 a	 relative	 or	 friend	 your	 travel	 plans.	 	 Make	 a	 plan,	 and	 make	 sure	
someone	will	know	if	you	are	detained.	

If	you	or	someone	you	know	needs	help,	call	to	speak	to	an	attorney:	

Capital	Area	Immigrants’	Rights	Coalition:		+1	202	331	3329		
	

American	Civil	Liberties	Union:		+1	212	549	2500	
	

Information	was	prepared	by	volunteer	members	of	Lawyers	for	Good	Government.	


