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"ملتوی ايکشن" پر اوبامہ کی ہدايت ميرے ليے کيا مطلب ہے؟
صدر اوباما کی جون  2012 ،15کی ہدايت کے مطابق"ملتوی ايکشن" حيثيت جاری کيا جا رہا ہے جس سے ملک کے
احل نوجوانوں کو ڈپورٹ حونے سے روک ديا جاۓ گا۔ تاہم ،ملتوی کارروائی حاصل کرنے کا مطلب يہ نہيں کہ آپ
گرين کارڈ يا شہريت حاصل کر سکتے ہے.

اہليت کا کليہ
آپ ملتوی کارروائی کے ﻟئے کواﻟيفائی کر سکتے ہيں اگر
آپ:
•  15سے  30سال کی عمر کے درميان حيں؛
•  16سال کی عمر سے پحلے امريکا آۓ؛
• جون  2007،15سے مسلسل امريکا ميں ره رحيں
حيں؛
• جون  2007،15کو امريکا ميں تھے؛
• فی اﻟحال اسکول ميں ہيں ،ہائی اسکول سے
گريجويشن کر چکے حيں ،جی ايی ڈی کی ڈگری
حاصل ہے ،ايسوسيٹس يا بيچلر ڈيگری کے ساتھ
گريجويٹ کر چکے حيں ،يا کوسٹ گارڈ يا مسلح افواج
کے تجربے کار حيں ،اور
• بيک گراونڈ چيک پاس کر چکے ہيں؛

ليکن ٹھريے! آپ اہل نہيں ہوسکتے اگر آپ سنجيده
اميگريشن کی خالف ورزی کر جکے ھيں۔
آپ ايک وکيل سے مشوره کريں اگرآپ:
● ايک جرم کی سزا کاٹ چکے حيں ،ايسا جرم جس
کی سزا ايک سال جيل ہو۔
● کو کسی جرم جو اہم مسڈيمينر کہاليا جاۓ،يعنی ايسا
جرم جس ميں تشدد شامل ہو،دھمکيوں يا گھريلو تشدد
يا جنسی استحسال ،چوری يا فراڈ ،نشے ميں گاڑی
چالنا ،فرار ہونے پر گرفتاری ،غير قانونی بندوق کا
قبضہ يا استعمال،يا منشيات کی تقسيم يا قبضہ پہ سزا
ملی ہو ۔
● کو  3يا اس سے زياده معموﻟی جرائم کی سزا ملی
ہو۔
● قومی سالمتی يا عوام کی حفاظت کے ﻟئے ايک
خطره ہوں۔

نوٹ :ابھی درخواست نہ ديں۔  2012/7تک کوي درخواست کا عمل نحيں ہے۔

فوائد
ملتوی کارروائی آپ کو جالوطن کر دينے سے روکتا ہے اور آپ کو ورک پرمٹ کے ﻟئے درخواست کرنے کی اجازت
ديتا ہے۔ اس پر منحصر ہے کہ آپ کہاں رہتے ہيں ،اہل طاﻟب علم ڈرائيور الئسنس اور سوشل سيکورٹی نمبر کے ﻟئے
بھی درخواست دے سکتے ہيں۔

حدود اور خطرات
ملتوی کارروائی ايک ايسا راستہ نحيں جس سےايک گرين کارڈ ملے اور نہ ہی يہ شہريت حاصل کرنے کے ﻟئے ايک
راستہ ہے۔ شہريت کے ﻟئے ايک راستہ پيدا کرنے کے ﻟئے ،کانگريس کو ڈريم ايکٹ پاس کرنا پرے گا ،زير اﻟتواء ہے
کہ تارکين وطن کے ان نوجوانوں پر الگو ہوگی جو بچوں کے طور پر امريکہ آئے تھے ،يا قانون سازی يا اميگريشن
اصالحات کے باعص۔ ملتوی کارروائی دو سال کے ﻟئے دستياب ہے۔ دو سال کے آخر ميں ،آپ کو امريکی شہريت اور
اميگريشن سروسز کے ساتھ آپ کی درخواست کی تجديد کے ﻟئے درخواست کرنا الزمی ہے۔ يہاں تک کہ اگر آپ کی
اہليت کے معيار پر پورا اترتے ہيں ،ملتوی کارروائی کی ضمانت نہيں ہے اور کسی بھی وقت ختم کيا جا سکتا ہے۔ وہاں
کوئی اپيل کا عمل نحينہے۔اگر آپ اہليت کی بنيادی ضروريات پر پورا نہيں اترتے يا آپ نے سنگين اميگريشن کی خالف
ورزی کی ہے ،توحکومت آپ کو نکاﻟنے کی کارروائی شروع کر سکتی ہے۔
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دستاويزات جمع کرنا شروع کريں
اگر آپ کو ﻟگتا ہے کہ آپ اہل ہيں ،دستاويزات جو ثابت
کر سکيں ،جمع کرنا شروع کريں ) (1آپ کی شناخت
اور عمر (2) ،آپ  16سال کی عمر سے پہلے امريکہ
ميں داخل ہوے (3) ،آپ امريکا ميں جون 2012 ،15
سے پہلے کم از کم  5سال مسلسل رہے (4) ،آپ جون
 2012 ،15کو امريکہ ميں جسمانی طور پر موجود
تھے۔
آپ کو چاہيے کہ ايسے دستاويزات بھی جمع کريں کہ
آپ کے حق ميں اہم عوامل ہوں ،مثال کے طور
پرکميونٹی کے تعلقات ،سرگرمياں ،ايوارڈ۔
کسی بھی ممکنہ گھوٹاﻟوں اور دھوکہ دہی سے ہوشيار
رہيں!

اہل نوجوانوں کے خاندان کے اراکين ملتوی کارروائی
کے ﻟئے اہل نہيں ہيں جب تک خاندان کے ارکان اہليت
کے معيار پر خود پورا نہ اتريں۔

ايک وکيل کے ساتھ آپ کی درخواست اور /يا
مشاورت شروع کرنے کے لئے مندرجہ ذيل
دستاويزات شامل ہو سکتے ہيں:
آپ کے اصل ملک سے پاسپورٹ
پيدائش سرٹيفکيٹ
سفر دستاويزات
ماﻟی ريکارڈ
بينک کے بيانات
يوٹيلٹی بل
اسکول ريکارڈ
ڈپلومۂ سرٹيفکيٹ ،جی ايی ڈی کی ڈگری
رپورٹ کارڈ اور ٹرانسکرپٹس
ميڈيکل ريکارڈ
فوجی ريکارڈ )ذاتی ،صحت(
کسی بھی مجرمانہ گرفتاريوں کے
ريکارڈ يا عداﻟت ڈسپوزيشن کی نقول
کميونٹی کی حمايت کے خطوط ۔

درخواست فيس
فی اﻟحال ملتوی کارروائی کی درخواست کرنے کے ﻟئے فيس کی ضرورت نہيں ہے۔ ورک پرمٹ کی درخواست کے ﻟيے
 380ڈاﻟر فيس شامل حے۔ ايک ورک پرمٹ آئ  765کی فائلنگ ذريعے حاصل کی جا سکتی حے۔ آّءی  765فارم کی
کاپی حاصل کرنے کے ﻟيے اس وبسايٹ پر جايںwww.uscis.gov/i-765 :

مزيد معلومات کے لئے
اس ملتوی کارروائی کی ہدايت کے بارے ميں غير منافع بخش تنظيموں کی طرف سے بہت حقايق بيان ہيں۔ کس طرح يے
ہدايات آپ يا آپ کے خاندان پہ اثرہو گيں اس بارے ميں معلومات حاصل کريں! اکثروبيشتر پوچھے گئے سواالت AALDEF

کی ويب سايٹ سے موصول کريں:
http://aaldef.org/obamas-dream-act-directive-on-deferred-action----faqs.html

مفت قانونی مشوره اور مدد
 AALDEFمفت قانونی کلينک کا انعقاد نوجوان ﻟوگوں اور ان کے واﻟدين کو معلومات فراہم کرنے کے ﻟئے کيا جاتا ہے۔
 AALDEFايشيائی امريکی نوجوانوں کے ﻟئے ايک نوجوان گروپ کی ميزبانی کرتا ہے جس سے ايک محفوظ جگہ اور
ان کی حمايت کرنے کے ہمارے معاشرے ميں منظم طريکے سے ﻟيگلليزيشن کے ﻟيے اقدام اٹھاۓ جايں۔
اگر آپ قانونی کلينک ميں ملنے کا وقت طے کرنے ميں دﻟچسپی رکھتے ہيں يا نوجوانوں کے گروپ کے بارے ميں مزيد
جاننا چاہتے ہيں تو  AALDEFسے رابطا کريں 212-966-5932 :يا info@aaldef.org
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