COVID-19 ਵਾਸਤੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਕਾਰਕਾਾਂ ਵਾਲੇ ਵਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਉੱਤੇ ਮੁੜ-ਫੈਸਲੇ ਲੋ ੜਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੋ ਵਿਸ
ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ
-

55 ਸਾਲਾਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਿੋ
ਗਰਭਵਤੀ ਿੋ

-

ਤੁ ਿਾਨ ੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕਿਰੀ ਜਾਾਂ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਿਤ ਸਮੱਵਸਆਵਾਾਂ ਿਨ ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਅਪੂੰਗਤਾ ਿੈ ਜੋ ਤੁ ਿਾਨ ੂੰ COVID-19 ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਵੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਿੈ

ਤਾਾਂ ICE ਵਾਸਤੇ ਇਿ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ ਵਕ ਕੀ ਇਿ ਤੁ ਿਾਨ ੂੰ ਨਜ਼ਰਬੂੰਦ ਰੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਿੈ।
20 ਅਪੈਰਲ, 2020 ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸੂੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਰ ੇਿੈਿ ਬਨਾਮ ICE ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਕਨੂੰਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਵਵੱਚ “ਸਮਿਕ ਕਾਰਵਾਈ” (“class action”) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਦੱਤੀ, ਜੋ
ICE ਦੀਆਾਂ ਨਜ਼ਰਬੂੰਦੀ ਸੁਵਵਧਾਵਾਾਂ ਵਵੱਚ ਡਾਕਿਰੀ ਿਾਲਤਾਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵਦੂੰਦਾ ਿੈ। ਇੱਕ ਸਮਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਉਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਿੁੂੰਦਾ ਿੈ ਜੋ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਿ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ
ਿੈ। ਜੇ ਤੁ ਿਾਡੇ ਵਵੱਚ ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਖਤਰੇ ਦੇ ਕਾਰਕਾਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਿੈ ਜੋ ਤੁ ਿਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ/COVID-19 ਤੋਂ ਨੁ ਕਸਾਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਵੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਿੈ ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਵੀ ਇਸ “ਸਮਿ”
(“class”) ਦਾ ਭਾਗ ਿੋ:
55 ਸਾਲਾਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਿੋਣਾ;

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ

ਗਰਭਵਤੀ ਿੋਣਾ;

ਆਿੋ-ਈਵਮਊਨ ਵਬਮਾਰੀਆਾਂ

ਵਚਰਕਾਲੀਨ ਵਸਿਤ ਸਮੱਵਸਆਵਾਾਂ ਿੋਣਾ, ਵਜਨ੍ ਾਾਂ ਵਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ: ਸਾਿ-ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਚਰਕਾਲੀਨ ਵਬਮਾਰੀ (ਦਮਾਾਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਫੇਫਵੜਆਾਂ ਦੀ
ਵਦਲ-ਧਮਣੀਆਾਂ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ (ਬੂੰਨ੍ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਵਦਲ ਦਾ ਫੇਲ੍ ਿੋਣਾ

ਵਵਘਨਕਾਰੀ ਵਬਮਾਰੀ (chronic obstructive pulmonary

(congestive

disease) ਵਜਸ ਵਵੱਚ ਵਚਰਕਾਲੀਨ ਿਵਾ-ਸੁਰਾਖਾਾਂ ਦੀ ਸੋਜਸ਼

heart

failure),

ਵਦਲ

ਦੇ

ਦੌਰੇ

(myocardial infarction) ਦਾ ਇਵਤਿਾਸ ਜਾਾਂ, ਵਦਲ ਦੀ (bronchitis) ਜਾਾਂ ਐਮਫੀਸੇਮਾ (emphysema), ਜਾਾਂ ਫੇਫਵੜਆਾਂ
ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਇਵਤਿਾਸ)

ਦੀਆਾਂ ਿੋਰ ਵਬਮਾਰੀਆਾਂ (pulmonary diseases) ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ);

ਿਾਈ ਬਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ

ਗੂੰਭੀਰ ਮਨੋ ਵਚਵਕਤਸਕ ਵਬਮਾਰੀ (Severe psychiatric illness)

ਵਜਗਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ

ਅੂੰਗ-ਪਰਤੀਰੋਪਣ ਦਾ ਇਵਤਿਾਸ

ਡਾਇਬੀਵਿਜ਼

HIV/ਏਡਜ਼

ਕੈਂਸਰ
ਜੇ ਤੁ ਿਾਡੇ ਵਵੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਵਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਕਾਰਕ ਿਨ, ਤਾਾਂ ICE ਵਾਸਤੇ ਇਿ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ ਵਕ ਕੀ ਇਿ ਤੁ ਿਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੂੰਦੀ ਵਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ
ਿੈ। ਇਿ ਤਾਾਂ ਵੀ ਲਾਗ ਿੁੂੰਦਾ ਿੈ ਜੇ ਤੁ ਿਾਨੂੰ ਪਵਿਲਾਾਂ ਪੈਰੋਲ, ਬਾਾਂਡ, ਜਾਾਂ ਿਬੀਅਸ (habeas) ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਿੈ। ਇਿ ਤਾਾਂ ਵੀ ਲਾਗ ਿੁੂੰਦਾ ਿੈ ਚਾਿੇ ਤੁ ਿਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ
ਵਰਗੀਕਰਨ ਜੋ ਵੀ ਿੋਵੇ, ਚਾਿੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਾਂ ਤੁ ਿਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਵਜਿੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵਸੱਧ ਿੋ ਵਗਆ ਿੋਵੇ ਜੋ ਤੁ ਿਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਜ਼ਰਬੂੰਦੀ ਿੇਠ ਵਲਆਉਂਦਾ ਿੈ।
ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਵਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਿੋ ਵਕ ਤੁ ਿਾਡੇ ਵਵੱਚ ਖਤਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਵਜਿਾ ਕਾਰਕ ਿੈ ਵਜਸਦੀ ICE ਨੇ ਪਛਾਣ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਮੁਲਾਾਂਕਣ/ਡਾਕਿਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਤੈਅ-ਮੁਲਾਕਾਤ
ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਜੇ ਤੁ ਿਾਡਾ ਕੋਈ ਅਿਾਰਨੀ, ਪਵਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਜਾਾਂ ਿੋਰ ਐਡਵੋਕੇਿ ਿੈ, ਤਾਾਂ ਉਿ ਏਥੇ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ:
•

ICE ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਿ ਐਂਡ ਰੀਮਵਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਫੀਲਡ ਆਵਫਸ (ICE Enforcement and Removal Operations Field Office); ਜਾਾਂ

•

ਤੁ ਿਾਡੀ ਸੁਵਵਧਾ ਵਵੱਚ ਡਾਕਿਰੀ ਵਵਭਾਗ (Medical Department)

ਤਾਾਂ ਜੋ ਨਜ਼ਰਬੂੰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਉਿ ਸੁਵਵਧਾ ਤੁ ਿਾਡੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਕਾਰਕਾਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੁ ਿਾਡੇ ਸ਼ੁਭਵਚੂੰਤਕਾਾਂ ਨੂੰ ਤੁ ਿਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਡਾਕਿਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਵਲਆਉਣੇ
ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ।
ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਿ ਦੀ ਪਰਤੀਵਨਧਤਾ ਕਰਦੇ ਵਕੀਲ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੂੰਮ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ ਵਕ ICE ਅਦਾਲਤ ਦੇ 20 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ ਜੋ COVID-19
ਮਿਾਾਂਮਾਰੀ ਪਰਤੀ ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰਵਧਤ ਿੈ, ਪਰ ਉਿ ਤੁ ਿਾਡੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਵਵੱਚ ਤੁ ਿਾਡੀ ਪਰਤੀਵਨਧਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਿੀਂ ਿੋਣਗੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਿ ਵਾਸਤੇ ਕੂੰਮ ਕਰ ਰਿੀਆਾਂ
ਕਨੂੰਨੀ ਫਰਮਾਾਂ ਇਿ ਿਨ: ਸਾਊਦਰਨ ਪਾਵਰਿੀ ਲਾਅ ਸੈਂਿਰ (Southern Poverty Law Center), ਵਸਵਲ ਰਾਈਿਸ ਐਜਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਿ ਸੈਂਿਰ (Civil Rights
Education & Enforcement Center), ਵਡਸੇਵਬਲਿੀ ਰਾਈਿਸ ਐਡਵੋਕੇਿਸ (Disability Rights Advocates), ਓਵਰਕ ਿੈਵਰੂੰਗਿਨ ਐਂਡ ਸਿਕਵਲਫ ਐੱਲ.ਐੱਲ.ਪੀ.
(Orrick Herrington & Sutcliffe LLP), ਅਤੇ ਵਵਲਕੀ ਫਾਰ ਐਂਡ ਗਲਾਗੇਰ ਐੱਲ.ਐੱਲ.ਪੀ. (Willkie Farr & Gallagher LLP)।

ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 20 ਅਪਰੈਲ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਤੁ ਿਾਨੂੰ ਵਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੈ ਜਾਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਵਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਿੁੂੰਦੇ ਿੋ, ਤਾਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ (1) ਡਾਇਲ ਕਰੋ:
910#, ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਸੁਵਵਧਾ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿੇ ਿੋ ਜਾਾਂ (2) 866-422-0151 ਡਾਇਲ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਸੁਵਵਧਾ ਦੇ ਬਾਿਰੋਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿੇ ਿੋ। ਇਿ ਕਾਲ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਿੋਵੇਗੀ

