
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ਪੈਰੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ 



 
ਿਹਰਾਸਤ ਿਵਚਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨ� ਟਵਰਕ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੱੁਛ ੇਜ�ਦ ੇਸਵਾਲ  

 
30 ਮਈ, 2019 ਨੰੂ, ਿਦ ਸਦਰਨ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾੱਅ ਸ�ਟਰ (SPLC) ਅਤੇ ਿਦ ਅਮੈਰੀਕਨ ਿਸਵਲ ਿਲਬਰਟੀਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ACLU) ਨ�  ਸੰਯੁਕਤ 

ਰਾਜ ਦੇ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਕੇਸ ਿਵੱਚ ਹੋਮਲ�ਡ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਿਵਭਾਗ (DHS) ਿਵਰੱੁਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਿਵਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ 

ਿਕ ਿਦ ਿਨਊ ਓਰਲੀਨਜ਼ ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮ�ਟ (ICE) ਫੀਲਡ ਦਫਤਰ ਯੋਗ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਿਲਆ ਂਨੰੂ ਪੈਰੋਲ ਦੇ 

ਲਈ ਉਿਚਤ ਿਵਚਾਰ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਿਕਸਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। 5 ਸਤੰਬਰ, 2019, ਨੰੂ ਜੱਜ James E. Boasberg ਨ�  

Heredia Mons, et al. v. McAleenan et al (DHS) ਕੇਸ ਿਵੱਚ ਕਲਾਸ ਸਰਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਿਪ�ਿਲਿਮਨਰੀ ਇਨਜੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ�ਸਤਾਵ 

ਦੇ ਿਦੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਿਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਦ ਿਨਊ ਓਰਲੀਨਜ਼ ICE ਫੀਲਡ 

ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵਚਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ� ਨੰੂ ਿਕਵ� ਪ�ਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
 

1. 5 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਨੰੂ ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?  

 
ਿਪ�ਿਲਿਮਨਰੀ ਇਨਜੰਕਸ਼ਨ। ਇਨਜੰਕਸ਼ਨ, ਜੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕਸੇ ਿਧਰ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਕੇਸ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ 

ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ� ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਤ� ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਿਵੱਚ, ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨ�  ਿਦ ਿਨਊ 

ਓਰਲੀਨਜ਼ ICE ਫੀਲਡ ਦਫਤਰ ਨੰੂ ਕਲਾਸ ਮ�ਬਰ� ਦੀਆਂ ਪੈਰੋਲ ਬੇਨਤੀਆ ਂਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲ�ਦੇ ਸਮ� ਕੁਝ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਦਾ 

ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ। ਪਿਹਲਾ, ਉਨ� � ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਪੈਰੋਲ ਲੈਣ ਦੇ ਉਨ� � ਦੇ 

ਅਿਧਕਾਰ ਬਾਰੇ ਨ� ਿਟਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਉਹਨ� ਨੰੂ ਪੈਰੋਲ ਬੇਨਤੀਆ ਂਦੇ ਸਮਰਥਨ ਿਵੱਚ 

ਲੋਕ� ਨੰੂ ਸਬਤੂ ਜਮ�� ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਉਹਨ� ਨੰੂ ਿਤੰਨ ਪ�ਮੱੁਖ ਤੱਥ� ਦੇ ਸਬਤੂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੈਰੋਲ 

ਦੇਣ ਜ� ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਹਨ:  

 
a. ਪਛਾਣ। ਕੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨ�  ICE ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਇਹ ਿਦਖਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹਨ?  

b. ਫਲਾਈਟ ਿਰਸਕ। ਕੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨ�  ਿਦਖਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਜੇਕਰ ਿਰਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ 

ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਂਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ?  

c. ਸਮਾਜ ਲਈ ਖਤਰਾ। ਕੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨ�  ਿਦਖਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਨਹ� ਕਰਨਗੇ ?    

 
ਕਲਾਸ ਸਰਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ। ਜਦ� ਜੱਜ ਿਕਸੇ ਕਲਾਸ ਨੰੂ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ� ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਕੇਸ ਿਵਚ ਉਸਦ ੇਫੈਸਲੇ ਨਾ 

ਿਸਰਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਿਵਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਦਈਆ ਂ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦ ੇਹਨ, ਬਲਿਕ ਸਾਰੇ ਕਲਾਸ ਮ�ਬਰ� ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। ਇਹ 

ਸਾਧਨ ਮੁਦਈਆ ਂਦੁਆਰਾ ਸਿਹਣ ਕੀਤ ੇਗਏ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਨੁਕਸਾਨ� ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਲਾਭ ਪਹੰੁਚਾ�ਦਾ ਹੈ। 

ਇੱਥ,ੇ ਜੱਜ ਨ�  ਪ�ਾਥਿਮਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਨੰੂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ�ਮਾਣਤ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਿਕ 

ਸਾਰੇ ਕਲਾਸ ਮ�ਬਰ ਉਪਰੋਕਤ ਿਨਯਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿਦਆਂ ਪੈਰੋਲ ਿਨਰਧਾਰਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਜੱਜ ਨ�  SPLC ਅਤੇ ਲੂਸੀਆਨਾ 

ਦੇ ACLU ਨੰੂ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਲਾਸ ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ 
ਇਹ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਹਰੇਕ ਕਲਾਸ ਮ�ਬਰ ਨੰੂ ਉਹਨ� ਦੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਦਰਸਾ�ਦ ੇਹ�; ਅਸ� 
ਅਿਜਹਾ ਨਹ� ਕਰਦੇ।  

 
2. ਕਲਾਸ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਭਾਿਵਤ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?  

 
ਕਲਾਸ ਉਹਨ� ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਤ� ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆ ਂਜਰੂਰਤ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ:  



a. ਇਸ ਵੇਲੇ ਿਦ ਿਨਊ ਓਰਲੀਨਜ਼ ICE ਫੀਲਡ ਦਫਤਰ ਦੀ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਿਕ ਉਹ ਲੂਸੀਆਨਾ, 

ਿਮਸੀਿਸਪੀ, ਅਲਾਬਾਮਾ, ਅਰਕ�ਸਾਸ ਜ� ਟੇਨ� ਸੀ ਿਵੱਚ ICE ਦੁਆਰਾ ਿਰਹਾਅ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ।  

b. ਉਹਨ� ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਐਟਂਰੀ ਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਤ� 

ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਲਆ ਿਗਆ1  

c. ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਫੀਅਰ ਇੰਟਰਿਵਊ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ  

d. ਿਰਹਾਈ ਦਾ ਅੰਿਤਮ ਆਰਡਰ ਨਹ� ਹੈ   

 
 

3. ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਲਏ ਗਏ ਉਹਨ� ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਨ� � ਦੀ ਅਪੀਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਅਪੀਲਜ਼ (BIA) 

ਦੁਆਰਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਕੀ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਨ� � ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ?  

 
ਬਦਿਕਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਨ� � ਦੀਆਂ ਅਪੀਲ� ਨੰੂ BIA ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਨਜ਼ਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਸੀਿਮਤ 
ਅਪਵਾਦ� ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਲਾਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੱਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉਨ� � 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੰੁਦ ੇਹਨ।   
ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਣ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ BIA ਕੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤ� BIA ਅਪੀਲ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੰੂ ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ� ਅਪੀਲ ਨੰੂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।    
 
ਜੇ BIA ਅਪੀਲ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਓਨ�  ਸਮ� ਤੱਕ ਯੋਗ ਰਿਹੰਦ ੇਹਨ ਜਦ� ਤੱਕ ਉਹ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱਚ 
ਰਿਹੰਦ ੇਹਨ।  
 
ਜੇਕਰ BIA ਅਪੀਲ ਨੰੂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਅੰਿਤਮ ਿਰਹਾਈ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ 
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਤ� ਦੇਸ਼ ਿਨਕਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।    
 
ਹਾਲ�ਿਕ, ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਵੀ BIA ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ BIA 

ਵੱਲ� ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹ� ਿਮਿਲਆ ਹੈ, ਤ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਅੰਤਮ ਨਹ� ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ ICE ਫਲਾਈਟ ਿਰਸਕ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਿਕਸੇ ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਸੁ਼ਰੂਆਤੀ 
ਇਨਕਾਰ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
 

4. BIA ਦੁਆਰਾ ਅਪੀਲ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਅਸ� ਆਪਣੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਨਕਾਲੇ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਰੋਕ ਸਕਦ ੇਹ�?  

 
ਤੁਸ� BIA ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਮੀਿਖਆ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਟ ਕੋਰਟ ਅਪੀਲ ਕੋਲ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਰਕਟ ਕੋਰਟ ਨੰੂ ਦੇਸ਼ ਿਨਕਾਲਾ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਸਰਕਟ� ਿਵੱਚ, ਦੇਸ਼ ਿਨਕਾਲੇ ਦੀ 
ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੰੁਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਹੋਰ ਦਲੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਟੇਅ ਿਕ� ਜਾਰੀ 
ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣੂ ਰਹੋ ਿਕ ਿਜੱਤਣਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਟ ਕੋਰਟ ਸਟੇਅ ਤ� ਇਨਕਾਰ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੰੂ ਦੇਸ਼ ਿਨਕਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਨ� � ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇਸ਼ ਿਨਕਾਲੇ ਤ� ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਧੂਰੀ 
ਰਿਹ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
 
ਤੁਸ� ਫਾਰਮ I-246 ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ICE ਤ� ਦੇਸ਼ ਿਨਕਾਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ� ਹੋਰ 
ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ BIA ਨ�  ਕਾਨੰੂਨ ਨੰੂ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤ� ਤੁਸ� BIA ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ 30 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਿਨਕਾਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸਟੇਅ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸ� BIA 

ਕੋਲ ਸਟੇਅ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ।  
 



ਤੁਸ� BIA ਜ� ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੰੂ BIA ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤ� 90 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ�ਣ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਹਰੇਕ 
ਕੇਸ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹ� ਖੋਿਲ�ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ�ਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ (a) ਦੇਸ਼ ਦੇ 
ਹਾਲਾਤ� ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਿਕ ਜਵਾਬਦਾਤਾ ਹੁਣ ਪਨਾਹ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ, (b) ਜਵਾਬਦਾਤਾ ਨੰੂ ਵਕੀਲ ਦੀ 
ਅਪ�ਭਾਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਨ�  ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲ� ਕੀਤੀਆ;ਂ (c) ਕੱਢਣ ਦੇ 
ਆਦੇਸ਼ ਤ� ਬਾਅਦ ਬਦਲਾਅ, ਜ� ਤ� ਜਵਾਬਦਾਤਾ ਦੇ ਕੇਸ ਿਵੱਚ ਜ� ਕਾਨੰੂਨ ਿਵੱਚ, ਮਤਲਬ ਿਕ ਿਜਸ ਤਰ�� ਸਰਕਾਰ ਨ�  NTA 

‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਵਾਬਦਾਤਾ ਹੁਣ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੈ; ਅਤੇ (d) ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਿਸਰਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਾਲਤ� ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਦੇਸ਼ ਿਨਕਾਲੇ ਦਾ ਸਟੇਅ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਜ� BIA ਕੋਲ ਸਟੇਅ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
 
ਦੁਬਾਰਾ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ�ਣ ਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਤੁਸ� ਇੱਥ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:  

https://www.americanimmigrationcouncil.org/sites/default/files/practice_advisory/the
_basics_of_motions_to_reopen_eoir-issued_removal_orders_practice_advisory.pdf 
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ ਿਕ ਦੇਸ਼ ਿਨਕਾਲੇ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਪਰਾਿਧਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ।  
 

5. ਅਿਜਹੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਿਵਚ ਸੋਧ ਿਕ� ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੋ ਿਬਨ� ਪ�ਿਕ�ਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ 

ਰਿਹੰਦ ੇਹਨ ਪਰ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਨਹ� ਹਨ?  

 
ਅਸ� ਮੰਨਦ ੇਹ� ਿਕ ਇਸ ਕਲਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਰਾਹ� ਰਾਹਤ ਉਹਨ� ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜੋ 2009 ਦੇ ਪੈਰੋਲ 

ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਅਧੀਨ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਿਜਨ� � ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ 

ਿਵਰੱੁਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਿਰਹਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਿਵੱਚ ਕਲਾਸ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਨਹ� ਹਨ।   
 
ਇਸ ਕੇਸ ਿਵੱਚ ਰਾਹਤ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਨ� � ਿਵੱਚ� ਕੁਝ ਸੀਮਾਵ� ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਕਾਨੰੂਨ� ਨੰੂ ਿਤਆਰ 

ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ� ਦੇ ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਕੇਸ� ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵ� 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੰੂਨ� 

ਅਤੇ ਿਨਯਮ� ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਿਰਹਾਈ ਦਾ ਅੰਤਮ ਆਦੇਸ਼ ਿਮਲਣ ਤ� 

ਪਿਹਲ� ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾਈ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਿਨਯਮ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਿਨਯਮ 2009 ਦਾ ਪੈਰੋਲ 

ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਹੈ, ਅਿਜਹਾ ਿਨਯਮ ਜੋ ਹੋਮਲ�ਡ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਨ�  ਿਸਰਫ ਕੁਝ ਲੋਕ� ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 

ਨ�  ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤ� ਇਹ ਸਿਥਤੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਿਕ ਦੇਸ਼ ਿਨਕਾਲੇ ਦੇ ਅੰਤਮ ਆਦੇਸ਼� ਵਾਲੇ ਲੋਕ, 2009 ਦ ੇਪੈਰੋਲ ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ 

ਅਧੀਨ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਿਰਹਾਅ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ� ਹਨ।  
 
ਸਾਨੰੂ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਿਕ ਹਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਸਾਡ ੇਮੁਕੱਦਮੇ ਤਿਹਤ ਰਾਹਤ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੈ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਅਸ� ਆਸ ਕਰਦ ੇਹ� ਿਕ ਤੁਸ� 

ਸਾਡ ੇਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਸ�ਝ ਪਾਓ ਿਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤ� ਿਕਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਿਬਹਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਨਜ਼ਰਬੰਦ 

ਅਜ਼ੀਜ਼� ਲਈ ਿਨਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਥ ੇਖ਼ਤਮ ਨਹ� ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।  
 

6. ਜੇ ਮ� ਹੁਣ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੰਦਾ ਹ�, ਤ� ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਪੈਰੋਲ ਿਮਲੇਗੀ?  

 
ਿਦ ਿਨਊ ਓਰਲੀਨਜ਼ ICE ਫੀਲਡ ਦਫਤਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਿਜਵ� 

ਿਕ ਉਹਨ� ਦੇ ਆਪਣੇ 2009 ਪੈਰੋਲ ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਸੀ। ਹਾਲ�ਿਕ ਅਸ� ਆਸ ਕਰਦ ੇਹ� ਿਕ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 

ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਨੰੂ ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ, ਿਫਰ ਵੀ ਅਸ� ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹ� ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਿਕ ICE ਕੀ ਜਵਾਬ 

https://www.americanimmigrationcouncil.org/sites/default/files/practice_advisory/the_basics_of_motions_to_reopen_eoir-issued_removal_orders_practice_advisory.pdf
https://www.americanimmigrationcouncil.org/sites/default/files/practice_advisory/the_basics_of_motions_to_reopen_eoir-issued_removal_orders_practice_advisory.pdf


ਦੇਵੇਗਾ। ਚਾਹੇ ICE ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਅਸ� ਨਹ� ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਿਕ ਿਕੰਨ�  ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ 

ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਿਰਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।   
 

7. ਜੇਕਰ ਮ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤ� ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਨਵ� ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ�� ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?  

  
ਮੁਦਈ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਦ ਿਨਊ ਓਰਲੀਨਜ਼ ICE ਫੀਲਡ ਦਫਤਰ ਿਪਛਲੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਮੁੜ ਿਨਰਣੇ ਲਈ 

ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� ਿਬਲਕੁਲ ਨਹ� ਜਾਣਦੇ ਿਕ ICE ਇਸ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਕਰੇਗਾ, ਤੁਸ� ਪੈਰੋਲ ਲਈ 

ਬੇਨਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਮ�� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

   
8. ਮ� ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿਕਵ� ਕਰ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮ� ਿਕੱਥ ੇਜਾ ਸਕਦਾ ਹ�?  

  
ਅਸ� ਉਹਨ� ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਿਵਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆ ਂਆਪਣੇ-

ਆਪ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹਨ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਪੈਰੋਲ ਗਾਈਡ ਦੇਖੋ ਜ� ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ 

https://www.splcenter.org/ICEParoleToolkit 
ਿਜੱਥ ੇਤੁਸ� ਗਾਈਡ ਨੰੂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਵੈਿਬਨਾਰ ਦੇਖ ਸਕਦ ੇਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਹੋਰ ਮਦਦਗਾਰ ਸਰੋਤ ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡ ੇਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤ� ਤੁਸ� ਸਾਡ ੇਪੈਰੋਲ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 833-

907-1214 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤ� ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ (ਸ�ਟਰਲ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ), ਮੰਗਲਵਾਰ ਤ� ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ ਤੱਕ, ਛੁੱ ਟੀਆ ਂਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ 

ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਕ�ਿਕ ਸਾਡ ੇਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲ ਆ�ਦ ੇਹਨ, ਅਸ� ਤੁਹਾਡ ੇਸਬਰ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹ�। 
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ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਲਈ ਿਨਰਦੇਸ਼ 

 

ਚਰਣ 1. ਆਪਣਾ ਸਪ�ਸਰ ਲੱਭੋ। 

 

ਮੇਰਾ ਸਪ�ਸਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਤੁਹਾਡਾ ਸਪ�ਸਰ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੰੁਦਾ 

ਹੈ। ਇਹ ਿਵਅਕਤੀ ICE ਨੰੂ ਿਲਖਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਰੇਗਾ, ਿਕ: (1) ਇਹ ਿਹਰਾਸਤ ਛੱਡਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਰਿਹਣ ਲਈ ਘਰ ਦੇਵੇਗਾ 

(2) ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗਾ (3) ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਓਗ।ੇ 

ਕੀ ਮੇਰਾ ਸਪ�ਸਰ ਮੇਰਾ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਿਨਯਮ� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਦੇ ਸਪ�ਸਰ ਉਹਨ� ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ 

ਹੋਣ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਤਜਰਬਾ ਸਾਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇਕਰ ਸਪ�ਸਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਤ� ICE ਇਸ ਨੰੂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 

ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ ਨਹ� ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪ�ਸਰ ਬਣਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ, ਤ� ਿਹੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੋ। ਹੋਰ ਿਵਕਲਪ� 'ਤੇ ਿਧਆਨ 

ਿਦਓ, ਿਜਵ� ਿਕ ਤੁਹਾਡ ੇਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਸੰਸਥਾਵ�, ਪ�ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਜ� ਹਮਵਤਨ� ਨਾਲ ਇਕਜੱੁਟਤਾ। 

ਕੀ ਮੇਰੇ ਸਪ�ਸਰ ਨੰੂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਾਗਿਰਕ ਜ� ਸਥਾਈ ਿਨਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਕੋਈ ਿਲਖਤ ਿਨਯਮ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਿਕ ICE ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਅਿਜਹੇ ਿਕਸੇ ਪੈਰੋਲ ਨੰੂ 

ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਪ�ਸਰ ਯੂ.ਐਸ. ਦਾ ਨਾਗਿਰਕ ਜ� ਸਥਾਈ ਿਨਵਾਸੀ ਨਹ� ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਿਜਹਾ ਸਪ�ਸਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ 

ਜੋ ਨਾਗਿਰਕ ਜ� ਿਨਵਾਸੀ ਹੋਵੇ। 

ਚਰਣ 2. ਸਹਾਇਤਾ ਪੱਤਰ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਪ�ਸਰ ਨਾਲ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰੋ। 

 

ਸਹਾਇਤਾ ਪੱਤਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? 

ਸਹਾਇਤਾ ਪੱਤਰ ICE ਨੰੂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪ�ਸਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਘਰ ਦੇਣ, ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਿਦਆ ਂਦਾ 

ਸਨਮਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਿਕ ਜਦ� ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੇਸ ਪੂਰਾ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ ਤੁਸ� ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ 

ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਸੁਣਵਾਈਆਂ ਤੇ ਜਾਓਗ।ੇ 

ਮੇਰੇ ਸਪ�ਸਰ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪੱਤਰ ਿਵੱਚ ਕੀ ਿਲਿਖਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਤੁਹਾਡ ੇਸਪ�ਸਰ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪੱਤਰ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਿਦੱਤ ੇਤੱਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ: 

1. ਸਪ�ਸਰ ਬਾਰੇ ਡੇਟਾ 

 ਸਪ�ਸਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ 

 ਸਪ�ਸਰ ਦਾ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ 

 ਸਪ�ਸਰ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 

 ਸਪ�ਸਰ ਦੀ ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਸਿਥਤੀ (ਤਰਜੀਹੀ ਸਥਾਈ ਿਨਵਾਸੀ ਜ� ਯੂ.ਐਸ. ਦਾ ਨਾਗਿਰਕ) 

2. ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 



 ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ 

 ਤੁਹਾਡਾ ਏ ਨੰਬਰ 

 ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ 

 

  



 

3. ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਵਆਿਖਆ ਿਕ ਤੁਸ� ਅਤ ੇਤੁਹਾਡਾ ਸਪ�ਸਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਜਾਣਦੇ ਹੋ 

 ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਿਰਸ਼ਤਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ, ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ/ਬੱਚੇ, ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ/ਭੈਣ, ਦੋਸਤ ਜ� ਿਕਸੇ ਪ�ਵਾਸੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਸੰਸਥਾ ਰਾਹ� ਿਮਲੇ ਹੋ) 

 ਤੁਸ� ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਿਕੰਨ�  ਸਮ� ਤ� ਜਾਣਦ ੇਹੋ 

 ਵਾਿਕਆ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾ�ਦ ੇਹਨ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪ�ਸਰ ਤੁਹਾਡ ੇਚਿਰੱਤਰ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜ� ਤੁਹਾਡਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਿਕੰਨਾ ਕੁ 

ਕਰੀਬੀ ਹੈ 

4. ਸਪ�ਸਰ ਦ ੇਿਲਖਤੀ ਵਾਅਦੇ 

 ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਜ�ਦ ੇਹੋ, ਤ� ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਸਪ�ਸਰ ਨਾਲ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਪਤ ੇ‘ਤੇ ਰਹੋਗੇ 

 ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡ ੇਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਪ�ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਿਵੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ 

ਚਰਣ 3. ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਈ ਚੀਜ਼� ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ: ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ, ਇਹ ਿਕ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੈਰੋਲ ਿਦੰਦ ੇਹਨ ਤ� ਤੁਸ� 

ਬਚ ਕੇ ਨਹ� ਭੱਜੋਗ ੇਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਤੁਸ� ਸਮਾਜ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨਹ� ਹੋ। 

ਪਛਾਣ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਗਾਈਡ ਦੇ ਭਾਗ 

ਿਸਰਲੇਖ, “ਪੈਰੋਲ ਚੈਕਿਲਸਟ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋ ਪਛਾਣ ਨੰੂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ” ਿਵੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖੋ। 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਕ ਤੁਸ� ਸਮਾਜ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨਹ� ਹੋ। 

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੱੁਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਸਪ�ਸਰ ਵੱਲ�  ਆਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡ ੇਸਪ�ਸਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ: 

1. ਤੁਹਾਡ ੇਸਪ�ਸਰ ਦ ੇਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤ ੇਦਾ ਸਬਤੂ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤਸੁ� ਿਜਹੜ ੇਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਉਸ ਿਵੱਚ 

ਤੁਹਾਡ ੇਸਪ�ਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ�: 

 ਫ਼ੋਨ ਦਾ ਿਬੱਲ 

 ਿਬਜਲੀ ਦਾ ਿਬੱਲ 

 ਮੌਰਗੇਜ ਜ� ਲੀਜ਼ 

2. ਤੁਹਾਡ ੇਸਪ�ਸਰ ਦੀ ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਸਬਤੂ। ਉਦਾਹਰਣ�: 

 ਸਥਾਈ ਿਨਵਾਸੀ ਕਾਰਡ (ਗ�ੀਨ ਕਾਰਡ) ਦੀ ਕਾਪੀ 

 ਯੂ.ਐਸ. ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਕ ਤੁਸ� ਸਮਾਜ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨਹ� ਹੋ। 

ਕੀ ਤੁਹਾਡ ੇਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਿਧਕ ਿਰਕਾਰਡ ਹੈ? 

 ਨਹ�  ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤ� 'ਕੋਈ ਅਪਰਾਿਧਕ ਿਰਕਾਰਡ ਨਹ�' ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ 



 ਹ�  ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬਤੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਮਲੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਸ� ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ / 

ਜ� ਇਹ ਦੋਸ਼ ਤੁਹਾਡ ੇ'ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਰਾਜਨੀਿਤਕ ਕਾਰਨ� ਤ� ਪ�ੇਿਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਗਾਈਡ ਦੇ ਭਾਗ ਿਸਰਲੇਖ, 

“ਪੈਰੋਲ ਚੈਕਿਲਸਟ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਸ� ਸਮਾਜ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨਹ� ਹੋ” ਿਵੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦੀ ਸੂਚੀ 

ਦੇਖੋ। 

  



ਚਰਣ 4. ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਹੈ ਉਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ। 

ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋ ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਹੈ, ਉਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੰੂ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ 

ਕਰੋ। 

1. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ 

2. ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ 

ਅਨੁਵਾਦ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਨੰੂ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੜ�ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

ਚਰਣ 5. ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਅੰਿਤਮ ਵਾਰ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰ ਲਓ। 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਸ� ਸਭ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼� ਪੂਰੀਆ ਂਕੀਤੀਆ ਂਹਨ। ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਤੁਸ� ਸਾਰੇ ਚਰਣ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, 

ਇਸ ਗਾਈਡ ਦੇ ਭਾਗ, "ਪੈਰੋਲ ਚੈਕਿਲਸਟ" ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ। 

ਚਰਣ 6. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜ ਿਦਓ। 

ਤੁਸ� ਜ� ਤੁਹਾਡਾ ਸਪ�ਸਰ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੇਨਤੀਆ ਂਤੁਹਾਡ ੇICE ਿਨਰਵਾਸ ਅਿਧਕਾਰੀ ਵੱਲ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।  

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪ�ਸਰ ਇਸਨੰੂ ਡਾਕ ਰਾਹ� ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਸ ਨੰੂ ਅਿਜਹੀ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ ਜੋ ਿਸ਼ਪਮ�ਟ ਦੀ ਰਸੀਦ ਦੀ 

ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪ�ਸਰ ਇਸਨੰੂ ਈਮੇਲ ਰਾਹ� ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਤ� ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਬੇਨਤੀ ਸਬਿਮਸ਼ਨ ਦਾ 

ਸਬਤੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰ ਲੈਣ। 

ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹ� ਪ�ਦਾ ਿਕ ਅਰਜ਼ੀ ਕੌਣ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੰੂ ਭੇਜਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ 

ਇਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲ� ਿਵੱਚ ਰੱਖੋ। 

  

ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ 

ਮ�, ___________________________, ਇਹ ਿਬਆਨ ਿਦੰਦਾ ਹ� ਿਕ ਮ� ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ ਅਤੇ _______________ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹ� 

ਅਤੇ ਮ� ____________ ਤ� ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹ� ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਮ� ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਰੋਕਤ 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।  

ਦਸਤਖਤ: ____________________  

ਿਮਤੀ:  ____________________ 

 

Certificate of Translation 

I, ___________________________, hereby state that I am fluent in the English and 
_______________ languages, and am competent to translate from ____________ to English, and 
that I have translated the foregoing document fully and accurately to the best of my abilities.  

Signed: ____________________  

Dated:  ____________________ 

 



 

ਪੈਰੋਲ ਚੈਕਿਲਸਟ 
 

1. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ ੋਪਛਾਣ ਨੰੂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ  

� ਪਾਸਪੋਰਟ  

� ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲੀ ਯੋਗ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ� 

� ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜ� ਇੱਥੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਰਨ� ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਇੱਕ ਜ� ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ  

� ਨ� ਸ਼ਨਲ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ  

� ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲੀ, ਯੋਗ ਨ� ਸ਼ਨਲ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਜ�  

� ਤੁਹਾਡੇ ਨ� ਸ਼ਨਲ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜ� ਇੱਥੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਰਨ� ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਇੱਕ ਜ� ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ  

� ਜਨਮ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ 

� ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਲੀ ਜਨਮ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜ� ਇੱਥੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਰਨ� ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਇੱਕ ਜ� ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ  

� ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜ� ਇੱਥੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਰਨ� ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਇੱਕ ਜ� ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ  

� ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ (ਪੱਤਰ) ਜ ੋਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ  

� ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ, ਤੁਹਾਡਾ ਨ� -ਅੰਕ� ਦਾ ਏ-ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ 

� ਕਨੰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਿਨਵਾਸੀ (ਗ�ੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ) ਜ� ਯੂਐਸਏ (ਅਮਰੀਕਾ) ਦੇ ਨਾਗਿਰਕ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ� ਗ�ੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ  

� ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ 

� ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੱਿਸਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕਦ� ਤ� ਅਤੇ ਿਕੰਨ�  ਸਮ� ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਣਦਾ/ਜਾਣਦੀ ਹੈ  

2. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ ੋਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਸ� ਫਲਾਈਟ ਿਰਸਕ (ਭਗੌੜੇ) ਨਹ� ਹੋ  

� ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲ�  ਹਲਫਨਾਮਾ (ਪੱਤਰ)   

� ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ, ਤੁਹਾਡਾ ਨ� -ਅੰਕ� ਦਾ ਏ-ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ 

� ਿਵਅਕਤੀ/ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ 

� ਕਨੰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਿਨਵਾਸੀ (ਗ�ੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ) ਜ� ਯੂਐਸਏ (ਅਮਰੀਕਾ) ਦੇ ਨਾਗਿਰਕ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ� ਗ�ੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ  

� ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਦੱਸੇ ਗਏ ਪਤੇ 'ਤੇ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ/ਸੰਸਥਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ 

– ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਿਦੰਦੇ ਹਨ – ਜਦ� ਤੁਸ� ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ 

ਹੰੁਦੇ ਹੋ  

� ਿਵਅਕਤੀ/ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਿਬਜਲੀ ਜ� ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਦੇ ਿਬੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾਮ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪਤੇ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜ ੋਿਕ 

ਹਲਫਨਾਮੇ ਿਵੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ  

� ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਿਰਸ਼ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਇੱਕ-ਦੂਜ ੇਨੰੂ ਿਕੰਨ�  ਸਮ� ਤ� ਜਾਣਦੇ ਹੋ। 



� ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸ� ਜਾ ਕ ੇਰਹੋਗੇ (ਹੋਰ ਪਿਰਵਾਰ, ਦੋਸਤ ਆਿਦ) 

� ਕੁਝ ਵਾਿਕਆ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ ੋਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨ� ਿਤਕ ਚਿਰੱਤਰ ਨੰੂ 

ਦਰਸਾ�ਦੇ ਹਨ 

� ਸਪ�ਸਰਿਸ਼ਪ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸ� ਇਹ ਵੀ ਸਬਿਮਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ  

� ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ� ਹੋਰਨ� ਦੇ ਪੱਤਰ, ਜ ੋਉਹਨ� ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨੰੂ ਿਦਖਾ�ਦੇ ਹੋਣ। ਨ� ਟ: ਿਲਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਸੰਪਰਕ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਸਿਥਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ  

� ਿਕਸੇ ਕਨੰੂਨੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਜ� ਸਮਾਿਜਕ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ ੋਤੁਹਾਨੰੂ ਿਰਹਾਈ ਹੋਣ 'ਤੇ ਿਮਲਣਗੇ  

3. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ ੋਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤ� ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹ� ਹੈ  

� ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸ� ਰਿਹ ਚੁੱ ਕ ੇਹੋ, �ਥ� ਦਾ ਬੇਦਾਗ ਅਪਰਾਿਧਕ ਿਰਕਾਰਡ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ। 

� ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸ� ਰਿਹ ਚੁੱ ਕੇ ਹੋ, �ਥ� ਦੇ ਬੇਦਾਗ ਅਪਰਾਿਧਕ ਿਰਕਾਰਡ ਦੇ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦੀ ਕਾਪੀ। 

� ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਿਧਕ ਦੋਸ਼� ਤ� ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜ� ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ 

� ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸ� ਦੇ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਜ� ਹੋਰਨ� ਸਕਰਾਤਿਮਕ ਪ�ਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਬੂਤ (ਕੋਈ ਿਡਗਰੀ ਜ� ਿਸਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ, ਲੰਬੇ 

ਸਮ� ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਿਵਖੇ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ) 

� ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਦਾਗ ਅਪਰਾਿਧਕ ਿਰਕਾਰਡ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਲਫਨਾਮਾ 

� ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ, ਤੁਹਾਡਾ ਨ� -ਅੰਕ� ਦਾ ਏ-ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ 

� ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਖਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ 

� ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਲਫਨਾਮਾ  

� ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ, ਤੁਹਾਡਾ ਨ� -ਅੰਕ� ਦਾ ਏ-ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ 

� ਕਨੰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਿਨਵਾਸੀ (ਗ�ੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ) ਜ� ਯੂਐਸਏ (ਅਮਰੀਕਾ) ਦੇ ਨਾਗਿਰਕ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ� ਗ�ੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ  

� ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ 

� ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੱਿਸਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕਦ� ਤ� ਅਤੇ ਿਕੰਨ�  ਸਮ� ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਣਦਾ/ਜਾਣਦੀ ਹੈ  

� ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕ� ਮੰਨਦਾ/ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ  

ਸੁਝਾਅ 
 

1. ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਨਾਹ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹ� ਹੈ। ਹਾਲ�ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜਸ ਕਾਰਨ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਯੂਨਾਈਟੇਡ ਸਟੇਟਸ ਆਉਣਾ ਿਪਆ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਰੋਲ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਫੋਕਸ ਨਹ� ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੰੂ 1) 

ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ 2) ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਫਲਾਈਟ ਿਰਸਕ (ਭਗੌੜੇ) ਨਹ� ਹੋ ਅਤੇ 3) ਤੁਹਾਡੇ ਤ� 

ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹ� ਹੈ। ICE ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਇਹਨ� ਖਾਸ ਗੱਲ� 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇਵੇਗਾ। 

2. ਜ ੇਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤ� ਸਹਾਇਕ ਪੱਤਰ ਿਵੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰੋ ਿਕ ਸਰਕਾਰ 

ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਿਵਚ ਿਕਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ। 

3. ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਸਹਾਇਕ ਪੱਤਰ ਨੰੂ ਨ� ਟਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤ� ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਬ�ਕ ਜ� ਡਾਕਘਰ 

ਿਵੱਚ ਨ� ਟਰੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਪੱੁਛੋ। 



4. ਜ ੋਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਹਨ ਉਹਨ� ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਦੋਵ� ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਜਨਮ ਦੇ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਅਤੇ ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

5. ਤੁਸ� ਿਸਰਜਣਸ਼ੀਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ! ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਪੱਤਰ ਜ� ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਹਨ, ਜ ੋਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ 

ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਸ� ਭਗੌੜੇ ਜ� ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨਹ� ਹੋ, ਤ� ਤੁਸ� 

ਅਿਜਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

6. ਇਹ ਗੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ(ਵਾਲੇ) ਿਵਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਰੋਲ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਸਮਝਣ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ICE ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਇੰਟਰਿਵਊ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਿਵਚਲੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

7. ਤੁਸ� ਕਵਰ ਪੇਜ ਸਬਿਮਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਬੇਨਤੀ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ�  ਬੇਨਤੀ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੋਵੇਗੀ।  

8. ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇ ਹਲਫਨਾਿਮਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨ�  ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਮਲੇਗਾ ਿਜਸ ਤ� ਤੁਸ� ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ 

ਇਸ ਤਰ�� ਦਾ ਪੱਤਰ ਿਕਵ� ਿਦਸਦਾ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ ਇਹ ਿਸਰਫ ਨਮੂਨ�  ਹਨ। ਇਹਨ� ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਰੋਲ ਬੇਨਤੀ 

ਿਵੱਚ ICE ਕੋਲ ਸਬਿਮਟ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਪੱਤਰ ਨੰੂ ਸ਼ਬਦ-ਦਰ-ਸ਼ਬਦ ਕਾਪੀ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ 

ਇੱਕ ਿਨ�ਜੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਵੱਖਰਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  

 

 

 

 

 

  

ਸਿਹਯੋਗ ਦੇ ਨਮੂਨਾ ਪੱਤਰ 
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ� ਵਜ� ਹਨ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਜਮ�� ਨਹ� ਕਰਨ�  

ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ ਜ� ਪੱਤਰ� ਨੰੂ ਸ਼ਬਦ-ਦਰ-ਸ਼ਬਦ ਕਾਪੀ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 
ਸਿਹਯੋਗ ਦ ੇਪੱਤਰ� ਿਵੱਚ ਤਹੁਾਡੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਹਨ ਉਹਨ� ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਦੋਵ� ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। 

 
 



ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਨ#1 

**ਿਸਰਫ਼ ਨਮੂਨਾ। ਸਪੁਰਦ ਜਾਂ ਕਾਪੀ ਨਾ ਕਰ*ੋ* 

ਮੈਰੀ ਸਿਮੱਥ 

201 ਗ�ੀਨਬੁੱਕ ਸਿਪ�ੰਗਸ ਡਾ. 

ਓਰਲ� ਡੋ, FL 32789 12 ਜੂਨ, 2019 

 

ਸਿਤਕਾਰਯੋਗ ICE ਅਿਧਕਾਰੀ: 

ਮ�, ਮੈਰੀ ਸਿਮੱਥ ਨੇ ਿਨਮਰਤਾ ਸਿਹਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਟੈਰੀ ਮੈਨੁਅਲ ਬਾਈਲ, A#123-456-789 ਨੰੂ ਫਲੋਿਰਡਾ ਿਵੱਚ ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ 

ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੌਰਾਨ ਿਹਰਾਸਤ ਤ� ਿਰਹਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਮ� ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਿਰਕ ਹਾਂ। ਮ� ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ 13 ਸਾਲ ਤ� ਮੇਰ ੇਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਿਹਰ 
ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹੀ ਹਾਂ। 

ਮ� ਟੇਰੀ ਨੰੂ ਇਸ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਤ� ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ�ੇਮੀ ਟੇਰੀ ਦਾ ਕਿਜ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਇੱਕ ਦਜੇੂ ਨਾਲ ਿਮਲਵਾਇਆ। 
ਮ� ਟੇਰੀ ਨੰੂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਿਦਆਲੂ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ ਹੈ। ਜਦ� ਿਕ ਟੇਰੀ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਿਫਰ ਵੀ 

ਮ� ਹਰੇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। 

ਿਹਰਾਸਤ ਤ� ਿਰਹਾ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਟੇਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 201, ਗ�ੀਨਬੁੱਕ ਸਿਪ�ੰਗਸ ਡਾ. ਓਰਲ� ਡੋ, FL 32789 ਿਵਖੇ ਮੇਰ ੇਘਰ ਰਹੇਗਾ। ਮ� ਟੇਰੀ ਨੰੂ 

ਕੱਪੜੇ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਲਈ ਆਰਿਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮ� ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਾਂਗਾ ਿਕ ਉਸ ਕੋਲ 

ਭਿਵੱਖ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ।  

ਮ� ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਸਿਥਤੀ ਸਾਿਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਪ�ਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ�ਤੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮ� 
ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਪਤੇ ਨੰੂ ਸਾਿਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਬਜਲੀ ਦੇ ਿਬਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪ�ਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਵੱਤੀ ਿਰਕਾਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਪ�ਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਿਵਖਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਮ� ਟੇਰੀ ਦਾ ਆਰਿਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦ� ਤੱਕ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਜਦ� ਤੱਕ ਉਹ ਫਲੋਿਰਡਾ 

ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਣ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਲੜਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਦਆਲੂ ਿਕਰਪਾ ਿਦ�ਸ਼ਟੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਿਕਰਪਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪ�ਸ਼ਨ ਲਈ, ਿਸੱਧਾ ਮੇਰ ੇਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 

ਿਹਚਿਕਚਾਹਟ ਮਿਹਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਮ� ਘਰ� ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 9 AM EST ਤ� ਬਾਅਦ ਉਪਲਬਧ ਹਾਂ। ਤੁਸੀ ਂਮੈਨੰੂ 
(555) 123-4567 ਜਾਂ marysmith123@email.com ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮ� ਇਹ ਪੱਤਰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਫਲੋਿਰਡਾ 

ਡ�ਾਈਵਰ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ ਜਨਮ ਪ�ਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਦੀਆਂ ਪ�ਤੀਆਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 

ਹਨ, ਜੋ ਫਲੋਿਰਡਾ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਨੋਟਰੀ ਦਆੁਰਾ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਹਨ। 

ਸ਼ਭਿਚੰਤਕ, 

Mary Smith 

ਮੈਰੀ ਸਿਮੱਥ 
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*** ਫਾਰਮ ਪੱਤਰਾਂ ਤ� ਸਾਵਧਾਨ ਰਹ!ੋ *** 

ਸਮਰਥਨ ਪੱਤਰ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ! 
ਫਾਰਮ ਪੱਤਰਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। 

ਇਹ ਉਹ ਨਹੀ ਂਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀ ਂਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ! 
 

ਿਸਰਫ਼ ਨਮੂਨਾ। ਸਪੁਰਦ ਜਾਂ ਕਾਪੀ ਨਾ ਕਰੋ। 

 
ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਹਲਫੀਆ ਿਬਆਨ 

ਮ�, ਮੈਕਸ ਿਵਥਰਸ, ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਿਰਕ ਿਨਊ ਜਰਸੀ ਡ�ਾਈਵਰ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ M1111 12345 67810 ਨਾਲ ਪਛਾਿਣਆ ਜਾਂਦਾ 

ਹਾਂ,14 Brown Blvd., Trenton, NJ 08601 ਿਵਖੇ ਰਿਹੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਤਿਹਤ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਰਦਾ 

ਹਾਂ: 

ਮੇਰਾ ਜਨਮ1 ਦਸੰਬਰ, 1990 ਨੰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ 

2016ਤ� Education Inc ਿਵਖੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ 

ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਹੈ: 

ਇਹ ਹਲਫੀਆ ਿਬਆਨ ਅੱਗੇ ਿਦੱਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰਾਫ਼� ਿਨਸ਼ਪਾਿਦਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ: 

ਨਾਮ: ਮਾਰਿਟਨ ਿਹਨਾਜੋਸਾ  ਿਵਵਾਹਕ ਸਿਥਤੀ: ਕੁਆਰਾ 

ਪ�ਾਯੋਜਕ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤਾ: ਸਾਲਾ/ਜੀਜਾ 

ਜਨਮ ਿਮਤੀ: 01/02/1980 

ਪਤਾ: ਸਟੀਵਾਰਡ ਿਡਟ�ਸ਼ਨ ਸ�ਟਰ/146 CCA ਰੋੜ, ਲੰੁਪਿਕਨ GA 31815 

ਮ� ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਰਮੂ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ, ਿਜਸ ਦੀ ਤਰਫ਼� ਇਹ 

ਹਲਫੀਆ ਿਬਆਨ ਿਨਸ਼ਪਾਿਦਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਲਫੀਆ ਿਬਆਨ ਮੇਰ ੇਦਆੁਰਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ 
ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਿਜਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਖਰਚਾ ਨਹੀ ਂਬਣੇਗਾ। 

ਪ�ਾਯੋਜਕ ਦੀ ਸਹੁੰ ਜਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ 

ਮ� ਿਨਊ ਜਰਸੀ ਕਨੰੂਨ ਦੇ ਤਿਹਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਤਿਹਤ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਮੈਨੰੂ ਮੇਰ ੇਦਆੁਰਾ ਹਸਤਾਖਿਰਤ ਇਸ 
ਹਲਫੀਆ ਿਬਆਨ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਬਆਨ ਸੱਚ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹਨ। 

 

ਮੈਕਸ ਿਵਥਰਸ 08/07/2019 

ਮੈਕਸ ਿਵਥਰਸ 

ਸਟੇਟ ਔਫ਼ ਿਨਊ ਜਰਸੀ 
ਕਾਉਟਂੀ ਔਫ਼ ਮਰਸੀ 
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30 ਅਗਸਤ, 2019 
 
ਇਮੀਗ�ਸੇ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮ�ਟ 
ਪੀ.ਓ. ਬਾਕਸ 248 
ਲੰਪਿਕਨ, GA 31815 
 
ਿਪਆਰੇ ICE ਅਿਧਕਾਰੀ: 

ਮ�, , ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਿਰਕ, ਪਛਾਣ ਵਜ� ਿਨਊ ਜਰਸੀ ਦਾ ਡ�ਾਈਵਰ 
ਲਾਇਸ�ਸ #L , ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹ� ਿਕ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ (ਬ�ਦਰ-ਇਨ-ਲਾਅ), 
, ਨੰੂ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਿਰਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਹ ਿਨਊ ਜਰਸੀ ਿਵਖੇ ਸਿਥਤ ਸਾਡ ੇਘਰ ਿਵੱਚ 
ਮੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮ� ਭਰੋਸਾ ਿਦਵਾ�ਦਾ ਹ� ਿਕ ਉਹ ਪਬਿਲਕ ਚਾਰਜ ਨਹ� 
ਬਣੇਗਾ। ਮ� 
13 ਅਗਸਤ, 2018 ਤ� ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ� ਅਤੇ ਮ� ਉਹਨ� ਦੇ ਪਨਾਹ ਦੇ ਕਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨ� 
ਨੰੂ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਕਮਰਾ, ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਰਿਹਣ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਦੇਣ ਲਈ ਿਤਆਰ 
ਹ�। 

ਮੇਰਾ  ਦੀ ਭੈਣ,  ਨਾਲ ਿਤੰਨ ਸਾਲ� ਤ� ਿਰਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਅਸ� 14 ਮਈ, 2019 ਨੰੂ ਦਬੁਾਰਾ ਿਮਲੇ ਸੀ 
ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਨਊ ਜਰਸੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਹੈ,                   

ਆਪਣ ੇਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ, ਮ� ਪਨਾਹ ਦੇ ਕੇਸ ਿਵੱਚ ਉਹਨ� ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ 
ਪੂਰਾ ਸਿਹਯੋਗ ਿਦੰਦਾ ਹ�। ਅਸ� ਭਰੋਸਾ ਿਦਵਾ�ਦ ੇਹ� ਿਕ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣ ੇ 
ਸਾਰੇ ICE ਚੈਕ-ਇਨ ਅਤ ੇਸੁਣਵਾਈਆਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਮ� ਇਸ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਡ�ਾਈਵਰ ਲਾਇਸ�ਸ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ (ਯੂ.ਐਸ.) ਦੀ ਨਾਗਿਰਕਤਾ 
ਦਾ ਸਬਤੂ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਝ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤ� ਮੈਨੰੂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵਗੇੀ। 

ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਮ� ਜਲਦੀ ਤ� ਜਲਦੀ ਸਾਡ ੇਘਰ ਆਉਣ  
ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹ�। 

ਚੰਗਾ ਉਦਾਹਰਣ #2 

 



ਸ਼ੁਭਿਚੰਤਕ,  



 

  

ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਨ� ਿਟਸ 

ਤੁਸ� ਪਰਦੇਸੀ ਹੋ। 

ਇਹ ਨ� ਿਟਸ ਪਨਾਹ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦ ੇਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਜਵਾਬਦਾਤਾ ਨ�  ਜ਼ਲੁਮ ਜ� 
ਤਸੀਹੇ ਦਾ ਡਰ ਿਦਖਾਇਆ ਹੈ। 
 

ਪੈਰੋਲ ਲਾਸੂਟ ਦੇ ਸਾਰ ੇਕਲਾਸ 

ਮ�ਬਰ� ਨੰੂ ਹੇਠ� ਿਲਖ ੇਬਾਕਸ� 'ਤੇ 

ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ* 



 

 



 

  

ਪੈਰੋਲ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਮ�-ਤਿਹ ਕਰਨ ਦੀ ਨ� ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋ ਪਛਾਣ ਨੰੂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 

 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਸ� ਫਲਾਈਟ ਿਰਸਕ ਨਹ� ਹੋ 

 



 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਿਕ ਤੁਸ� ਸਮਾਜ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨਹ� ਹੋ 

 

ICE ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰੋਲ ਇੰਟਰਿਵਊ ਹੇਠ ਿਲਖੀ ਿਮਤੀ ਅਤ ੇਸਮ� 'ਤੇ ਤਿਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ: 
 

ਸਮ� - ਸਵੇਰ ਜ� ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਿਦਓ 

 
ਮਹੀਨਾ, ਿਦਨ, ਸਾਲ 

 

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼-ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਦਓ (ਜ� ਕਾਗਜ਼-ਪੱਤਰ ਇਕੱਠ�  ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮ� ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ) ਇਸ ਿਮਤੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਨਹ� 

 
 

ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਿਵਊ ਤ� ਬਾਅਦ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 7 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ICE ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰ ੇਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

ਪਨਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦ ੇ
 

ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ: 
 



ਨਮੂਨਾ ਪੈਰੋਲ ਇੰਟਰਿਵਊ ਦੇ ਸਵਾਲ 

 
1. ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਪ�ਸਰ ਹੈ? (ਹ� ਜ� ਨਹ�) ¿Usted tiene un patrocinador? Escriba nombre, 

dirección y teléfono de su patrocinador (Sí o No) 
 

2. ਉਨ� � ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਿਰਸ਼ਤਾ ਹੈ? (ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ) ¿Cuál es su relación familiar con su 

patrocinador? (Nombre, dirección, número de teléfono) 
 

 
3. ਕੀ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਸਪ�ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ? (ਹ� ਜ� ਨਹ�) ¿Usted vivirá con su patrocinador? (Sí o No) 

 
4. ਜੇਕਰ ਨਹ�, ਤ� ਤੁਸ� ਿਕੱਥੇ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦਾ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਕੀ ਿਰਸ਼ਤਾ ਹੈ? (ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ) Si no 

¿con quién vivirá en los Estados Unidos? ¿Y cuál es su relación con la persona con quien 
vivirá? (Nombre, dirección, número de teléfono) 

 
5. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰੀਬੀ ਯੂਨਾਈਟੇਡ ਸਟੇਟਸ (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ) ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ? ਦੱਸੋ: 

(ਮਾਤਾ, ਿਪਤਾ, ਬੱਚੇ; (USC) ਯੂ.ਐਸ. ਨਾਗਿਰਕ ਜ� (LPR) ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਥਾਈ ਿਨਵਾਸੀ) ¿Tiene familia 

cercana en los Estados Unidos? Descripción: (¿madres, padre, hijos? ¿Ciudadanos o 
residentes permanentes?) 
 

 
6. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੈਰੋਲ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਕੀ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ? Si le conceden 

libertad condicional, ¿puede usted o su familia pagar por su viaje a la dirección de su 
patrocinador? 

 
7. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ�� ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ/ਭੋਜਨ ਲਈ ਲੋੜ�ਦੇ ਫੰਡ/ਪੈਸੇ ਹਨ? (ਟੈਕਸੀ, ਬੱਸ ਦਾ ਿਕਰਾਇਆ 

ਜ� ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਿਟਕਟ) ¿Usted tiene suficientes fondos/dinero para pagar su transportación y su 

comida? (taxi, pasaje en autobús, pasaje en avión) 
 

 
8. ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਜ� ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਪ�ਸਰ ਹੈ? ਦੱਸੋ: (ਚਰਚ, ਪਨੁਰਵਾਸ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ) 

¿Usted tiene algún vínculo con alguna comunidad o una entidad no relacionada con el 
gobierno? Descripción: (Un iglesia o programa de rehabilitación) 

 
9. ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ? ਦੱਸੋ: (ਿਸਰਫ ਹ� ਜ� ਨ�ਹ ਿਵੱਚ ਜਵਾਬ ਿਦਓ) 

¿Usted tiene antecedentes penales, alguna condena criminal o arresto? Descripción: (Solo 
conteste Sí o No) 

 
10. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਛਾਣ ਦੇ ਯੋਗ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ? Tiene algún document 

de identificación emitido por algun gobierno? 
 

 
11. ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਛਾਣ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਕੀ ਸੰਬੰਧਤ ਿਵਅਕਤੀਆਂ 

ਦੁਆਰਾ ਤੀਜੀ-ਿਧਰ ਦੇ ਕੋਈ ਹਲਫਨਾਮੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜ ੋਆਪਣੇ-ਆਪ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤਾ 

ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਜ ੋਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਛਾਣ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ 



ਹਨ? ¿Si usted no tiene algun documento de identificación, tiene alguna persona que pueda 

establecer su identidad por medio de una declaración jurada? 
 

12. ਕੀ ਤੁਸ� ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ? Usted quiere añadir alguna otra información? 
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