ﻧﺳﺧﮫ  ۳٫۰ﺣﮑم دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده در ﻣورد ﻣﻣﻧوﻋﯾت ورود ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑﮫ ﺧﺎك آﻣرﯾﮑﺎ
آﻧﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾد
اﻣروز دﯾوان ﻋﺎﻟﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ،ﺑﺎ رأی ﻣواﻓﻖ  ۵ﺗن از ﻗﺿﺎت در ﻣﻘﺎﺑل  ۴رأی ﻣﺧﺎﻟف ،ﻓرﻣﺎن اﺟراﯾﯽ
ﺗراﻣپ در ﺧﺻوص ﻣﻣﻧوﻋﯾت ورود ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن اﻓراطﯽ را ﺗﺎﯾﯾد ﮐرد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺑﯾﺷﺗر از ھر زﻣﺎن
دﯾﮕری ﻻزم اﺳت ﮐﮫ از ﺣﻘوق ﺧود آﮔﺎه ﺷوﯾد .از  ۴دﺳﺎﻣﺑر  ۲۰۱۷ﻗﺎﻧون ﻣﻣﻧوﻋﯾت ورود ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ،اﺗﺑﺎع
ﮐﺷورھﺎی :اﯾران ،ﻟﯾﺑﯽ ،ﮐره ﺷﻣﺎﻟﯽ ،ﺳوﻣﺎﻟﯽ ،ﺳورﯾﮫ ،وﻧزوﺋﻼ و ﯾﻣن را در ﺑر ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .اﺗﺑﺎع اﯾن
ﮐﺷورھﺎ ھﻧﮕﺎم درﺧواﺳت وﯾزا ﺑرای ﭘﯾوﺳﺗن ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده ،ﺗﺣﺻﯾل در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ،درﻣﺎن ﻓوری ﭘزﺷﮑﯽ
ﯾﺎ ﺳﻔر ﺗورﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت ﻓراواﻧﯽ ﻣواﺟﮫ ﻣﯽﺷوﻧد.
در اﯾن راھﻧﻣﺎ ﻣﺎ درﺑﺎرهی وﺿﻌﯾت ﻓﻌﻠﯽ ﻗﺎﻧون ﻣﻣﻧوﻋﯾت ورود ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ،ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻗرار
ﻣﯽﮔﯾرﻧد ،ھﻣﭼﻧﯾن درﺑﺎرهی ﭘروﺳﮫی ﺑﮫ اﺻطﻼح ﻣﻌﺎﻓﯾت اطﻼﻋﺎﺗﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽدھﯾم .ﻟطﻔﺎ ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد
ﮐﮫ اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺑرﻣﺑﻧﺎی ﭼﺎﻟشھﺎی ﺣﻘوﻗﯽ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧﻧد .در ﺻورت ﺑروز ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻐﯾﯾر،
ﻣﺎ ﺷﻣﺎ را ﻣطﻠﻊ ﻣﯽﮐﻧﯾم.

ﺑرﻧﺎﻣﮫ زﻣﺎﻧﯽ
دﯾوان ﻋﺎﻟﯽ در  ۴دﺳﺎﻣﺑر ُ ۲۰۱۷ﺣﮑم ﻧﺳﺧﮫ ﺳوم ﻓرﻣﺎن ﻣﻣﻧوﻋﯾت ورود ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑﮫ ﺧﺎک آﻣرﯾﮑﺎ را ﺑﮫ
ﻣﻧظور اﺟراﯾﯽ ﺷدن ،ﺑﮫ ﺟرﯾﺎن اﻧداﺧت .در  ۲۶ژوﺋن  ۲۰۱۸دﯾوان ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺻدور ُﺣﮑﻣﯽ ،اﺟرای ﻗﺎﻧون
ﻣﻧﻊ ورود ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑﮫ ﺧﺎک آﻣرﯾﮑﺎ را ﺗﻣدﯾد ﮐرد.

ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر اﯾن ﻗﺎﻧون ﻗرار ﺧواھﻧد ﮔرﻓت؟
اﺗﺑﺎع ﻣﺷﺧﺻﯽ از ھﻔت ﮐﺷور  -اﯾران ،ﻟﯾﺑﯽ ،ﮐره ﺷﻣﺎﻟﯽ ،ﺳوﻣﺎﻟﯽ ،ﺳورﯾﮫ ،وﻧزوﺋﻼ و ﯾﻣن.
ﺷدن ﻗﺎﻧون،
ﻧﺳﺧﮫ  ۳٫۰ﻓرﻣﺎن ﻣﻣﻧوﻋﯾت ورود ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻓﻘط ﺷﺎﻣل اﺗﺑﺎﻋﯽ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ  (۱در ﺗﺎرﯾﺦ اﺟراﯾﯽ
ِ
ﺧﺎرج از ﺧﺎک اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑودهاﻧد (۲ ،وﯾزای ﻣﻌﺗﺑری در آن ﺗﺎرﯾﺦ ﻧداﺷﺗﮫاﻧد و  (۳ﻣﻌﺎﻓﯾﺗﯽ درﯾﺎﻓت
ﻧﮑردهاﻧد )در زﯾر ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷده(.
ﻧﺳﺧﮫ  ۳٫۰ﻓرﻣﺎن ﻣﻣﻧوﻋﯾت ورود ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑﮫ ﺧﺎک آﻣرﯾﮑﺎ ﺷﺎﻣل اﻓراد زﯾر ﻧﻣﯽﺷود:
• اﻓراد دارای اﻗﺎﻣت داﯾﻣﯽ و ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده )دارﻧدﮔﺎن ﮐﺎرت ﺳﺑز(؛
ت ورود ﻣﻠﺳﻣﺎﻧﺎن ﯾﺎ ﺑﻌد از آن ﺗﺎرﯾﺦ ،وارد اﻣرﯾﻛﺎ
• اﻓرادي ﻛﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ اﺟرای ﻓرﻣﺎن ﺟدﯾ ِد ﻣﻣﻧوﻋﯾ ِ
ﺷدهاﻧد ﯾﺎ ﺑﮫطور ﻣﺷروط وارد ﺷدهاﻧد؛
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•
•
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اﻓرادي ﻛﮫ داراي ﻣدرﮐﻲ ﻏﯾر از وﯾزا ﺑﺎﺷﻧد ﻛﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺟﺎزه ﻣﻲدھد ﺗﺎ ﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺳﻔر ﻛﻧﻧد.
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺟدﯾد ﯾﺎ ﺑﻌد از
اﻟﺑﺗﮫ درﺻورﺗﻲ ﻛﮫ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾن ﻣدرك ،در ﺗﺎرﯾﺦ اﺟرای ﻓرﻣﺎن ﻣﻣﻧوﻋﯾت
ِ
آن ﺑﺎﺷد؛
اﻓراد داراي ﺗﺎﺑﻌﯾت دوﮔﺎﻧﮫ ﻛﮫ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﭘورت ﻛﺷورھﺎﯾﻲ ﻏﯾر از ﻛﺷورھﺎي ﻣﻌﯾن ﺷده ﺳﻔر ﻣﻲﻛﻧﻧد؛
اﻓرادی ﮐﮫ در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﻧﺎھﻧده ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷدهاﻧد؛
ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎﻧﻲ ﻛﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷدهاﻧد؛ ﯾﺎ
ﺣﮑم ﻣﻣﺎﻧﻌت از اﺧراج ،آزادي ﻣﺷروط از ﭘﯾش داده ﺷده
اﻓرادي ﻛﮫ ﺑراﺳﺎس ﻣﻌﺎھده ﺿدﺷﻛﻧﺟﮫ،
ِ
ﯾﺎ ﻣﺣﺎﻓظت ،درﯾﺎﻓت ﻛردهاﻧد.
ﺑرﺧﻼف ﻓرﻣﺎنھﺎی ﭘﯾﺷﯾن ،اﯾن ﻓرﻣﺎن ھﯾﭻ اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ را ﺑرای »رواﺑط ﺧوﯾﺷﺎوﻧدی اﺻﯾل« ﻗﺎﺋل
ﻧﻣﯽﺷود )ﯾﻌﻧﯽ ﺧوﯾﺷﺎوﻧدان ﻧزدﯾﮏ از ﺟﻣﻠﮫ ﯾﮑﯽ از واﻟدﯾن ،ھﻣﺳر ،ﻓرزﻧد ،ﺧواھر ،ﺑرادر ،ﻧﺎﻣزد
و ﻏﯾره(.
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ﺟزﺋﯾﺎﺗﯽ درﺑﺎرهی ﮐﺷورھﺎی ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر اﯾن ﻓرﻣﺎن

اﯾران
 oوﯾزای ﺗﻣﺎم اﻓراد ﻣﮭﺎﺟر و ﻏﯾرﻣﮭﺎﺟر داراي ﺗﺎﺑﻌﯾت اﯾراﻧﻲ ،ﺑﮫ ﻏﯾر از دارﻧدﮔﺎن وﯾزاھﺎيJ ، F
ﯾﺎ  ،Mﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﺗﻌﻠﯾﻖ در ﻣﻲآﯾد.
 oدارﻧدﮔﺎن وﯾزاھﺎی  J ،Fﯾﺎ  Mاﺣﺗﻣﺎﻻ ﻣورد ﺑﺎزرﺳﻲ ﺷدﯾد و ﺑررﺳﻲ ﺳوءﺳﺎﺑﻘﮫ ﻗرار ﺧواھﻧد
ﮔرﻓت.
ﻟﯾﺑﯽ
 oھﻣﮫ وﯾزاھﺎی ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ و ﻏﯾرﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ ﺗﺟﺎری ) ،(B-1ﺗورﯾﺳﺗﯽ ) (B-2و ﺗورﯾﺳﺗﯽ/ﺗﺟﺎری )B-
 (B-2/1ﺑرای ﺷﮭروﻧدان ﻟﯾﺑﯾﺎﯾﯽ در وﺿﻌﯾت ﺗﻌﻠﯾﻖ ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد.
ﺳوﻣﺎﻟﯽ
 oوﯾزاي ﻣﮭﺎﺟرﺗﻲ ﺗﻣﺎم اﻓراد داراي ﺗﺎﺑﻌﯾت ﺳوﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻲﺷود.
ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﯾﺷﺗری ﻗرار ﺧواھﻧد ﮔرﻓت.
 oوﯾزاھﺎي ﻏﯾرﻣﮭﺎﺟرﺗﻲ ُﻣﺟﺎز ھﺳﺗﻧد اﻣﺎ در ﻣﻌرض
ِ
ﺳورﯾﮫ
 oوﯾزاي ﻣﮭﺎﺟرﺗﻲ و ﻏﯾرﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ ﺗﻣﺎم اﻓراد داراي ﺗﺎﺑﻌﯾت ﺳورﯾﮫ ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻲﺷود.
ﯾﻣن
 oھﻣﮫ وﯾزاھﺎی ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ و ﻏﯾرﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ ﺗﺟﺎری ) ،(B-1ﺗورﯾﺳﺗﯽ ) (B-2و ﺗورﯾﺳﺗﯽ/ﺗﺟﺎری
) (B-2/B-1ﺑرای ﺷﮭروﻧﺎدن ﯾﻣﻧﯽ در وﺿﻌﯾت ﺗﻌﻠﯾﻖ ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد.
ﮐره ﺷﻣﺎﻟﯽ
 oوﯾزاي ﻣﮭﺎﺟرﺗﻲ و ﻏﯾرﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ ﺗﻣﺎم اﻓراد داراي ﺗﺎﺑﻌﯾت ﮐره ﺷﻣﺎﻟﯽ ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻲﺷود.
وﻧزوﺋﻼ
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 oﺻدور وﯾزا ﺑرای ﻣﺳﺋوﻻن ﻧﮭﺎدھﺎي دوﻟﺗﻲ وﻧزوﺋﻼ ﻛﮫ در روﯾﮫھﺎي ﺑﺎزرﺳﻲ و ﺑررﺳﻲ ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ
دﺧﯾل ھﺳﺗﻧد و ﺧوﯾﺷﺎوﻧدان درﺟﮫ ﯾﮏ آﻧﮭﺎ ھﻣﭼون اﻓراد ﻏﯾرﻣﮭﺎﺟر ﮐﮫ دارای وﯾزای ﻛﺳب و ﻛﺎر
) ،(B-1ﺗورﯾﺳﺗﯽ ) ،(B-2ﮐﺳب و ﮐﺎر/ﺗورﯾﺳﺗﯽ ) (B-1/B-2ھﺳﺗﻧد ،ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﺗﻌﻠﯾﻖ در ﻣﯽآﯾد.
ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﯾﺷﺗری ﻗرار ﺧواھﻧد
ھﻣﭼﻧﯾن اﻓراد داراي ﺗﺎﺑﻌﯾت وﻧزوﺋﻼ ﻛﮫ وﯾزا دارﻧد ،در ﻣﻌرض
ِ
ﮔرﻓت.
 oاﻓراد وﻧزوﺋﻼﯾﯽ ﻛﮫ ﺑﺎ وﯾزاي دﯾﭘﻠﻣﺎﺗﯾك ﻣﺳﺎﻓرت ﻣﻲﻛﻧﻧد ،ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر اﯾن ﻓرﻣﺎن ﻗرار ﻧﻣﻲﮔﯾرﻧد.

ﻣوارد ﻣﻌﺎﻓﯾت در ﻧﺳﺧﮫی  ۳٫۰ﻓرﻣﺎن ﻣﻣﻧوﻋﯾت ورود ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن

ﺑﺎوﺟودﯾﮑﮫ در ﻓرﻣﺎن ﻣﻣﻧوﻋﯾت ورود ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﮔﻔﺗﮫ ﺷده ﮐﮫ ﺷﻣﺎ واﺟد ﺷراﯾط درﯾﺎﻓت وﯾزا ﻧﯾﺳﺗﯾد
اﻣﺎ »ﻣﻌﺎﻓﯾت« ﯾﮏ ﻧوع ﻣﺟوز ﺑرای اﺧذ وﯾزای اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﺳت .ﻧﺳﺧﮫی  ۳٫۰ﻓرﻣﺎن ﻣﻣﻧوﻋﯾت
ورود ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ اﺗﺑﺎع ﻣﻣﻧوع ﺷده ،ﻣﻧوط ﺑﮫ اﺛﺑﺎت ﻣوارد زﯾر ،ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺗﻘﺎﺿﺎی
ت ﻗﺎﻧون اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺟﺎزهی ﺻدور وﯾزا را ﻣﯽدھد:
ﻣﻌﺎﻓﯾت ﮐﻧﻧد ﺗﺎ درﺧواﺳ ِ
 (۱ﺟﻠوﮔﯾری از ورود ،ﺑﺎﻋث ﺳﺧﺗﯽ و آﺳﯾب ﺑﮫ ﺗﺑﻌﮫ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽﺷود؛
 (۲ورود آﻧﮭﺎ ﺗﮭدﯾدی ﺑرای اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ ﯾﺎ اﻣﻧﯾت ﻋﻣوﻣﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﻧﺧواھد ﺑود؛ و
 (۳ورود آﻧﮭﺎ در راﺳﺗﺎی ﻣﻧﻔﻌت ﻣﻠﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﺳت.
ﻗﺎﻧون ﺗﺻرﯾﺢ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﮐﺎرﻣﻧد ﮐﻧﺳوﻟﮕری ﯾﺎ اﻓﺳر اداره ﮔﻣرک و ﺣﻔﺎظت ﻣرزی ،ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺷراﯾ ِط
اﺧﺗﯾﺎر ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری دارد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻗﺎﻧون ﻣﺛﺎلھﺎی ﻣﺗﻌددی را
ھر ﻓرد در ﻣورد اﻋطﺎی ﻣﻌﺎﻓﯾت
ِ
ﻓﮭرﺳت ﮐرده ﮐﮫ در آن ﺑﮫ اﻓراد ﻣﻌﺎﻓﯾت اﻋطﺎ ﺷده اﺳت )ﺑﮫ طور ﻣﺛﺎل ﻧﯾﺎز ُﻣﺑرم ﺑﮫ ﻣراﻗﺑت درﻣﺎﻧﯽ،
ﭘﯾوﺳﺗن ﺑﮫ اﻋﺿﺎی ﻧزدﯾﮏ ﺧﺎﻧواده در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ،اﻟزام ﺷﻐﻠﯽ و ﻏﯾره(.
ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﭘروﺳﮫی ﻣﻌﺎﻓﯾت ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺑﮭم ﺑوده و ﺑﮫ ﺻورت ﻧﺎﻣﻧظم اﺟرا ﺷده اﺳت .دوﻟت دﺳﺗوراﻟﻌﻣل
دﻗﯾﻘﯽ در ﻣورد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﻌﺎﻓﯾت اراﺋﮫ ﻧﮑرده اﺳت .در اﯾﻧﺟﺎ ﭼﻧد ﻧﻣوﻧﮫ از روﻧدھﺎﯾﯽ ﮐﮫ دﯾدهاﯾم را
ﺑﺎزﮔو ﻣﯽﮐﻧﯾم:
• ھﯾﭻ ﻓرآﯾﻧ ِد رﺳﻣﯽای ﺑرای درﺧواﺳت ﻣﻌﺎﻓﯾت وﺟود ﻧدارد .ھﯾﭻ ﻓُرم آﻧﻼﯾﻧﯽ ﺑرای ﭘُر ﮐردن در
ﻣدرک اراﯾﮫ ﺷده ﺑﮫ ﮐﻧﺳوﻟﮕری ﮐﮫ ﻧﺷﺎندھﻧدهی دﻻﯾل ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽ ﺷﻣﺎ ﺑرای
دﺳﺗرس ﻧﯾﺳت .ھرﮔوﻧﮫ
ِ
ﻣﻌﺎﻓﯾت ﺑﺎﺷد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﯾﺎ رد ﺷود.
• ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﻧﺳوﻟﮕریھﺎ دو ﺣﺎﻟت زﯾر را ﺑﮫ اﺗﺑﺎع اطﻼع دادهاﻧد:
 (۱) oﮐﻧﺳوﻟﮕری درﺧواﺳت ﻣﻌﺎﻓﯾت آﻧﮭﺎ را ﺗﺣت ﻗﺎﻧون »ﻣﺎده  «(f)۲۱۲رد ﮐرده اﺳت:
رای ﺻﺎدر ﺷده ،ﺣﻖ ﻓرﺟﺎمﺧواھﯽ وﺟود ﻧدارد .ﺑﺳﯾﺎری از
▪ در اﯾن ﺣﺎﻟت ﺑرای
ِ
اﺗﺑﺎع درﺧواﺳتھﺎی ﻣﻌﺎﻓﯾتﺷﺎن را اراﺋﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد ،اﻣﺎ ﻣﺷﺧص ﻧﯾﺳت ﮐﮫ
درﺧواﺳتﺷﺎن ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷود.
 (۲) oﮐﻧﺳوﻟﮕری درﺧواﺳت آﻧﮭﺎ را ﺑرای ﻣﻌﺎﻓﯾت ﺑررﺳﯽ ﻣﯽﮐﻧد:
▪ در اﯾن ﺣﺎﻟت ،ﮐﻧﺳوﻟﮕری ﻣﯽﺗواﻧد از ﺷﻣﺎ درﺑﺎرهی ﺿواﺑط ﻓوقاﻟذﮐر ﻣدارﮐﯽ
درﺧواﺳت ﮐﻧد ﯾﺎ ﻧﮑﻧد؛ ﮐﻧﺳوﻟﮕری ﻣﯽﺗواﻧد ﻧﺎﻣﮫی ﮐﺗﺑﯽ اراﯾﮫ ﺷده در طول ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ
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ﯾﺎ اﯾﻣﯾل/ﭘﺳت ﺷده ﮐﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﭼرا ﺷﻣﺎ واﺟد ﺷراﯾط ﻓوق ھﺳﺗﯾد را ﻗﺑول ﮐﻧد ﯾﺎ
ﻧﮑﻧد؛ ﮐﻧﺳوﻟﮕری ﻣﯽﺗواﻧد ﭘروﻧدهی ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ واﺷﻧﮕﺗن دی.ﺳﯽ .ارﺟﺎع دھد ﯾﺎ ﻧدھد.
اﮔر ﺷﻣﺎ در آﯾﻧدهی ﻧزدﯾﮏ وﻗت ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ ﺳﻔﺎرت را دارﯾد ،ﻟطﻔﺎ ﻗﺑل از ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل راھﻧﻣﺎی
ﺣﻘوﻗﯽ درﺑﺎرهی ﭘروﺳﮫی ﻣﻌﺎﻓﯾت ﺑﺎﺷﯾد.
از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻓرﻣﺎن ﻣﻣﻧوﻋﯾت ورود ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑﮫ اﺟرا درآﻣده اﺳت ،ﺑﮫ ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ۱۵
ﻣﯽ  ۲۰۱۸ﻣﻌﺎﻓﯾت آﻧﮭﺎ ﻣﺣرز ﺷده ﺑود ،ﻣﻌﺎﻓﯾت اﻋطﺎ ﺷده اﺳت .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﭼﮕوﻧﮕﯽ رﺳﯾدﮔﯽ
ﺑﮫ ﭘروﻧدهھﺎی ﻣﻌﺎﻓﯾت ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺑﮭم اﺳت و ﮔﺎم ﺑﻌدی رﺳﯾدﮔﯽ زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود ﮐﮫ دوﻟت
دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺑﯾﺷﺗری ﺻﺎدر ﮐﻧد .اطﻼﻋﺎت ﭘﯾراﻣون ﻣﻌﺎﻓﯾت ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫﺳرﻋت ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧد ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن
ﮐﻣﮏ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﺎﺷﯾد )ﻣراﻗب ﮐﻼھﺑردارھﺎ ھم ﺑﺎﺷﯾد( و ﻟطﻔﺎ ﻣرﺗب ﺗﻐﯾﯾرات را ﭼﮏ ﮐﻧﯾد.
ﺑﮫ دﻧﺑﺎل
ِ

ﻧﺣوه درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﻗﺎﻧوﻧﯽ

ھر دو ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ اطﻼﻋﺎت و ﺧدﻣﺎت ﺣﻘوﻗﯽ را ﺑﮫ ﺻورت راﯾﮕﺎن در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﻣﺎ ﻗرار ﻣﯽدھﻧد.
ﺷﻣﺎ ﻣﻲﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎي ﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد اﮔر:
• ﺷﻣﺎ ﯾﺎ ﯾﻛﻲ از آﺷﻧﺎﯾﺎنﺗﺎن ،ﻣوﺿوعِ ﻓرﻣﺎن ﻣﻣﻧوﻋﯾت ورود ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑﮫ آﻣرﯾﻛﺎ ھﺳﺗﯾد و
ﻣﻲﺧواھﯾد ﻛﻣك ﯾﺎ ﻣﺷﺎوره ﻗﺎﻧوﻧﻲ راﯾﮕﺎن درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد؛
• اﻧﺟﻣن ﺷﻣﺎ ﻣﺎﯾل اﺳت درﺧواﺳت ﺟﻠﺳﮫ اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ »آﮔﺎھﻲ از ﺣﻘوق ﺧود« را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
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