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 "ਮੈਨ ੂੰ  ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ"  
ਸ਼ਰਣ, ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ, ਅਤ ੇਤਸੀਹੇ ਦ ੇਵਵਰ ੱ ਧ ਸੂੰ ਮੇਲਨ ਨਾਲ 

ਸਬੂੰ ਧਤ ਵਨਰਦੇਸ਼ਕਾ 
“I’m Afraid to Go Back” 

A Guide to Asylum, Withholding of Removal, and the Convention Against 
Torture (Punjabi) 

 

 

ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾ ਿ ੂੰ  ਫਲੋਰੈਂਸ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਐਡਂ ਨਰਨਿਉਜੀ ਰਾਇਟਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (Florence Immigrant & Refugee Rights 

Project) ਦੁਆਰਾ ਨਿਆਰ ਅਿੇ ਅਪ੍ਡੇਟ ਕੀਿਾ ਨਗ੍ਆ ਸੀ ਅਿੇ ਇਸਿ ੂੰ  ਐਰੀਜ਼ੋਿਾ ਨਿਚਲੇ ਆਿਾਸੀ ਨਿਰਾਸਿੀਆਂ, ਜੋ ਨਕ ਉਿਹ ਾਂ ਿ ੂੰ  
ਿਾਪ੍ਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਿਾਈ ਨਿਚ ਖੁਦ ਦੀ ਪ੍ਰਿੀਨਿਧਿਾ ਕਰ ਰਿੇ ਿਿ, ਲਈ ਨਲਿੱ ਨਖਆ ਨਗ੍ਆ ਸੀ। ਇਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾ ਕਿ ੂੰ ਿੀ 
ਸਲਾਿ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਿ ੂੰ ਿੀ ਿਕੀਲ ਦੇ ਨਿਕਲਪ੍ ਿਜੋਂ ਿਰਿਣ ਲਈ ਿਿੀਂ ਿੈ। ਫਲੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਕਿ ੂੰ ਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦਾ ਇਕ ਗ੍ੈਰ 
ਮੁਿਾਿਾਕਾਰੀ ਸੂੰਗ੍ਠਿ ਿੈ ਅਿੇ ਇਿ ਐਰੀਜ਼ੋਿਾ ਨਿਚਲੇ ਆਿਾਸੀ ਨਿਰਾਸਿੀਆਂ ਕੋਲੋਂ  ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਪੈ੍ਸੇ ਿਿੀਂ ਲੈਂਦਾ ਿੈ। 
ਇਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾ ਕਾਪ੍ੀਰਾਇਟ ਿਾਲ ਸੁਰਿੱ ਨਖਅਿ ਕੀਿੀ ਗ੍ਈ ਿੈ ਪ੍ਰ ਇਸਿ ੂੰ  ਦੇਸ਼ ਭਰ ਨਿਚ ਜ਼ਰ ਰਿਮੂੰਦ ਆਿਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਾਇਿਾ 
ਲਈ ਖੁਿੱ ਲੇ ਰ ਪ੍ ਨਿਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਿੇ ਿੂੰ ਨਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਿਾਂ ਡਾਉਿਲੋਡ ਕਰਿ 
ਲਈ ਸਾਡੀ ਿੈਬਸਾਈਟ ਉੱਪ੍ਰ ਉਪ੍ਲਬਧ ਿਿ: www.firrp.org। ਅਸੀਂ ਨਿਮਰਿਾ ਸਨਿਿ ਕਨਿੂੰਦੇ ਿਾਂ ਨਕ ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਇਸ 
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾ ਨਿਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿ ੂੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿ ਨਿਚ ਿਰਿ ਰਿੇ ਿੋ ਿਾਂ ਿੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਕਰੇਨਡਟ ਫਲੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਿ ੂੰ  
ਨਦਓ। 
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1. ਜਾਣ ਪਛਾਣ :ਸ਼ਰਣ ,ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ,ਅਤ ੇਤਸੀਹ ੇਦ ੇਵਵਰ ੁੱਧ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀ 

ਹੈ? 

(Introduction: What are Asylum, Withholding of Removal, and the 
Convention Against Torture?) 

 
ਸੂੰਯੁਕਿ ਰਾਜ ਿੇ ਉਿਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿ ੂੰ ਿ ਬਣਾਏ ਿਿ ਜੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੇ 
ਮ ਲ ਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਿੋਂ ਡਰਦੇ ਿਿ ਨਕਉਂਨਕ ਉਿਹ ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਿਹ ਾਂ ਿ ੂੰ  ਿੁਕਸਾਿ ਪ੍ਿੁੂੰਚਾ 
ਸਕਦੀ ਿੈ। ਇਿਹ ਾਂ ਕਿ ੂੰ ਿਾਂ ਿ ੂੰ  ਇਿ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ  

 ਸ਼ਰਣ 

 ਿਾਪ੍ਸ ਭੇਜਣ ਿੇ ਰੋਕ 

• ਿਸੀਿੇ ਦ ੇਨਿਰੁਿੱ ਧ ਸੂੰ ਮਲੇਿ, ਜਾਂ ਸੂੰ ਖੇਪ੍ ਨਿਚ "ਸੀ ਏ ਟੀ (CAT)"। 

 

ਇਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਇਿਹ ਾਂ ਕਿ ੂੰ ਿਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਿਗੇ੍ੀ ਅਿੇ ਦਿੱ ਸੇਗ੍ੀ ਨਕ 

ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਦੇਸ਼ ਿਾਪ੍ਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਿੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਿੁਸੀਂ ਇਿਹ ਾਂ ਦੀ ਿਰਿੋਂ ਨਕਿੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। 
ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰ ੇਿੀ ਗ੍ਿੱਲ ਕਰਾਂਗੇ੍ ਨਕ ਅਰਜ਼ੀ ਨਕਸ ਿਰਹਾਂ ਨਦਿੱ ਿੀ ਜਾਿੇ ਅਿੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬ ਿ 

ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਨਕਸ ਿਰਹਾਂ ਦੇ ਸਬ ਿ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਿ ਪ੍ਿੇਗ੍ੀ।  

 

ਓ. "ਸ਼ਰਣ" ਕੀ ਹੈ? 

(What is “Asylum?”) 
 

"ਸ਼ਰਣ" ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਮ ਲ ਦੇਸ਼ ਿਾਪ੍ਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਿ ੂੰ  ਰੋਕਣ ਅਿ ੇਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਿਰੀਕਾ ਿੈ। ਜੇ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  "ਸ਼ਰਣ" 
ਪ੍ਰਾਪ੍ਿ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਿਾਂ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਬਾਅਦ ਨਿਚ ਯ .ਐੱਸ. ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਰਿਾਇਸ਼ੀ ਿੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿੀ ਨਮਲ ਸਕੇਗ੍ਾ। ਜੇ ਿੁਸੀਂ 
ਆਪ੍ਣੇ ਜੀਿਿ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਬਿੱਚਆੇਂ ਿ ੂੰ  ਆਪ੍ਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਿਚ ਸ਼ਾਨਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦ ੇ ਿੋ, ਿਾਂ ਉਿਹ ਾਂ ਕਲੋ ਿੀ ਿੁਿਾਡੇ ਰਾਿੀਂ 
ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਅਿ ੇਸਥਾਈ ਨਰਿਾਇਸ਼ੀ ਬਣਿ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿੋਿੇਗ੍ਾ। "ਸ਼ਰਣ" ਪ੍ਰਾਪ੍ਿ ਕਰਿ ਦ ੇਕੇਸ ਿ ੂੰ  ਨਜਿੱ ਿਣ ਲਈ, ਤ ਹਾਨ ੂੰ  
ਇਹ ਵਦਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਵਕ ਤ ਹਾਡੇ ਮ ਲ ਦੇਸ਼ ਵਵਚ 
ਸਰਕਾਰ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਨ ਕਸਾਨ ਪਹ ੂੰ ਚਾਵੇਗੀ।   

ਖਿੱਬੇ ਪ੍ਾਸ ੇ ਨਦਿੱ ਿੇ ਗ੍ਏ ਚਾਰਟ ਿ ੂੰ  ਦੇਖ।ੋ ਲਾਲ 

ਨਿਿੱ ਸਾ ਿੁਕਸਾਿ ਿੋਣ ਦੀ ਉਸ ਸੂੰ ਭਾਿਿਾ ਿ ੂੰ  
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਿੈ ਜੋ  " ਸ਼ਰਣ "ਦ ੇ ਕੇਸਾਂ ਨਿਚ 

ਚਾਿੀਦਾ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ :10 % ਦ ਜ ੇਸ਼ਬਦਾਂ ਨਿਚ ,

ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਇਿ ਨਦਖਾਉਣਾ ਪ੍ਿੇਗ੍ਾ ਨਕ ਇਸ ਗ੍ਿੱਲ 

ਦੀ ਬਿਿੁ ਸੂੰ ਭਾਿਿਾ ਿੈ ਨਕ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਿੁਕਸਾਿ 

ਪ੍ਿੁੂੰਚੇਗ੍ਾ ,ਪ੍ਰ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਇਿ ਨਦਖਾਉਣ ਦੀ 
ਜ਼ਰ ਰਿ ਿਿੀਂ ਿੈ ਨਕ ਇਿ ਜ਼ਰ ਰ ਿੋਏਗ੍ਾ  
 

ਸ਼ਰਣ, 
ਿੁਕਸਾਿ ਦੀ
ਸੂੰ ਭਾਿਿਾ, 
10, 10%

ਸ਼ਰਣ, ਿੁਕਸਾਿ ਿਾ
ਿੋਣ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਿਿਾ, 

90, 90%

ਸ਼ਰਣ

ਿੁਕਸਾਿ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਿਿਾ

ਿੁਕਸਾਿ ਿਾ ਿੋਣ ਦੀ
ਸੂੰ ਭਾਿਿਾ
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"ਸ਼ਰਣ "ਦੇ ਲਈ ਕੇਸ ਵਜੱਤਣ ਲਈ ਇਹ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਹਨ: 

(These are the other important requirements to win a case for 
“Asylum:”) 

 
 

 ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਜ਼ਰ ਰ ਵਦਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ 

ਉਹ ਨ ਕਸਾਨ ਵਜਸਦਾ ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮ ਲ ਦੇਸ਼ ਵਵਚ 

ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ,ਉਹ ਬਹ ਤ 

ਗੂੰ ਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਦ ੇ ਿੁਕਸਾਿ ਲਈ ਕਿ ੂੰ ਿੀ ਸ਼ਬਦ 

"ਅਨਿਆਚਾਰ "ਿੈ। ਗ੍ੂੰਭੀਰ ਿੁਕਸਾਿ ਨਿਚ ਕੁਿੱ ਟਣਾ ,ਅਗ੍ਿਾ 
ਕਰਿਾ ,ਧਮਕੀ ਦਣੇਾ ,ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਣੇਾ ,ਜਾਂ ਪ੍ਨਰਿਾਰ ਨਿਚ ਉਿ 

ਮੈਂਬਰ ਨਜਿਹ ਾਂ ਿ ੂੰ  ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਿਾਲ ਿੁਕਸਾਿ ਪ੍ਿੁੂੰਚਾਇਆ 

ਨਗ੍ਆ ਸੀ। ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਦ ੇਿੁਕਸਾਿ ਦਾ ਸਬ ਿ ਦੇਣਾ 
ਪ੍ਿੇਗ੍ਾ। 

 

 ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਵਦਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵਕ ਸਰਕਾਰ 

ਖ ਦ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਰਕਾਰ ਕਾਬ  ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਵਜਨਹ ਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਬ  ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ ,ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਨ ਕਸਾਨ ਪਹ ੂੰ ਚਾਉਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਚ ,

ਪੁ੍ਨਲਸ ,ਫੌਜ ,ਜਾਂ ਕਈੋ ਿੀ ਅਨਧਕਾਰੀ ਜੋ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਆਪ੍ਣੀ ਿੌਕਰੀ ਦੇ ਨਿਿੱ ਸ ੇਿਿੱ ਜੋਂ ਿੁਕਸਾਿ ਪ੍ਿੁੂੰਚਾਉਂਦਾ ਿੈ ,

ਸ਼ਾਨਮਲ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਿੁਸੀਂ ਇਿ ਿੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦ ੇ ਿੋ ਨਕ ਸਰਕਾਰ ਿਿੁਾਿ ੂੰ  ਿੁਕਸਾਿ ਪ੍ਿੁੂੰਚਾਉਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਿੋਂ 
ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਸੁਰਿੱ ਨਖਆ ਿਿੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਉਿਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਿੋਂ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਸੁਰਿੱ ਨਖਆ ਿਿੀਂ ਦੇਿੇਗ੍ੀ। ਉਦਾਿਰਣ ਦੇ ਿੌਰ ਿੇ ,
ਿੁਸੀਂ ਇਿ ਨਦਖਾ ਸਕਦੇ ਿੋ ਨਕ ਿਸੁੀਂ ਿੁਕਸਾਿ ਦੇ ਬਾਰ ੇਪੁ੍ਨਲਸ ਿ ੂੰ  ਸ ਨਚਿ ਕੀਿਾ ਪ੍ਰ ਪੁ੍ਨਲਸ ਿੇ ਿੁਿਾਡੀ ਮਦਦ 

ਕਰਿ ਲਈ ਕੁਝ ਿਿੀਂ ਕੀਿਾ। 

 

 ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਜ਼ਰ ਰ ਵਦਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਲੋਕ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਤ ਹਾਡੀ ਨਸਲ ,ਧਰਮ ,ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ,
ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਾਏ ,ਜਾਂ ਵਕਸੇ  " ਖ਼ਾਸ ਸਮਾਵਜਕ ਸਮ ਹ "ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਨ ਕਸਾਨ ਪਹ ੂੰ ਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਉਦਾਿਰਣ ਦੇ ਿੌਰ ਿੇ ,ਇਿ ਕਾਫੀ ਿਿੀਂ ਿੈ ਨਕ ਨਕਸ ੇਪੁ੍ਨਲਸ ਅਨਧਕਾਰੀ ਿੇ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਚੋਟ ਪ੍ਿੁੂੰਚਾਈ। ਿਿੁਾਿ ੂੰ  ਇਿ 

ਨਦਖਾਉਣਾ ਪ੍ਿੇਗ੍ਾ ਨਕ ਪੁ੍ਨਲਸ ਅਨਧਕਾਰੀ ਿੇ ਿੁਿਾਡੀ ਨਸਲ ,ਧਰਮ ,ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ,ਰਾਜਨੀਵਤਕ ਰਾਏ ,ਜਾਂ 
ਵਕਸੇ  " ਖ਼ਾਸ ਰਾਜਨੀਵਤਕ ਸਮ ਹ "ਦੀ ਮੈਂਬਰਵਸ਼ਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਵਜਹਾ ਕੀਤਾ।  

 
 

ਆਉ ਥੜੋੀ ਦੇਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਤ ਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ,"ਖ਼ਾਸ 

ਸਮਾਵਜਕ ਸਮ ਹ ਕੀ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹੈ?" ਿੁਿਾਡੇ ਮ ਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਿਚ ਪ੍ਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨਕਸ ੇ

ਸਮ ਿ ਿ ੂੰ  ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਿ ੂੰ ਿੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਿਰਿੋਂ ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਸਮ ਿ ਦੇ 
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ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਿਚ ਕੁਝ ਗ੍ਿੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਿੋਣੀਆਂ ਚਾਿੀਦੀਆਂ ਿਿ ,ਨਜਿਹ ਾਂ ਿ ੂੰ  ਉਿ ਬਦਲ ਿਾ ਸਕਦੇ ਿੋਣ।  
 

 ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਵਦਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵਕ ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮ ਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਕਸੇ ਦ ਸਰ ੇ ਵਹੱਸੇ ,ਵਜੱਥੇ ਵਕ ਤ ਸੀਂ 
ਸ ਰੱਵਖਅਤ ਹੋਵੋਗੇ ,ਵਵਚ ਸਥਾਨਅੂੰ ਤਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਜਿੱਜ ਇਿ ਜਾਣਿਾ ਚਾਿੇਗ੍ਾ ਨਕ ਕੀ ਿੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ 
ਮ ਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਕਸ ੇ ਿੋਰ ਨਿਿੱ ਸ ੇ ,ਨਜਿੱ ਥੇ ਿੁਸੀਂ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਿੁਕਸਾਿ ਪ੍ਿੁੂੰਚਾਉਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਿੋਂ ਸੁਰਿੱ ਨਖਅਿ ਿੋਣਾ ਸੀ 
ਸਥਾਿਅੂੰ ਿਰਣ ਕਰ ਸਕਦ ੇਸੀ। ਉਿਿਾਂ ਕਾਰਿਾਂ ਬਾਰ ੇਸਚੋੋ ਨਜਿਹ ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਿ ਿਜੋਂ ਿੁਸੀਂ ਸਥਾਿਅੂੰ ਿਰਣ ਿਿੀਂ 
ਕਰ ਸਕੇ ,ਇਿਹ ਾਂ ਨਿਚ ਖਰਚਾ ,ਿਿੁਾਡਾ ਪ੍ਨਰਿਾਰ ਨਕਿੱ ਥੇ ਰਨਿ ਨਰਿਾ ਿੈ ,ਅਿੇ ਕੀ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਿਿੀਂ ਥਾਂ ਿ ੇਿੌਕਰੀ 
ਨਮਲ ਸਕਦੀ ਿੈ ,ਸ਼ਾਨਮਲ ਿਿ। 

 

 ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਸੂੰਯ ਕਤ ਰਾਜ ਵਵਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ  " ਸ਼ਰਣ "ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਜ਼ਰ ਰ ਦੇ ਦੇਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿੁਸੀਂ ਇਿ ਿੀ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਿੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ ਨਕ ਸੂੰਯੁਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਿੋਣ 

ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਿੁਿਾਡੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਅਸੂੰਭਿ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਿੁਸੀਂ ਬੀਮਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਿੁਿਾਡੇ ਮ ਲ ਦੇਸ਼ 

ਦੇ ਿਾਲਾਿ ਿੁਣੇ ਨਜਿੇ ਬਦਲੇ ਿਿ। 

 

 ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਜ਼ਰ ਰ ਵਦਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਅਤੀਤ ਵਵਚ ਤ ਹਾਡ ੇਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਵਜਆ 
ਵਗਆ। ਜੇ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਅਿੀਿ ਨਿਚ ਿਾਪ੍ਸ ਭੇਨਜਆ ਨਗ੍ਆ ਿੈ ਿਾਂ ਿੁਸੀਂ "ਸ਼ਰਣ" ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਿੀਂ ਦੇ 
ਸਕੋਗੇ੍। (ਯਾਦ ਰਿੱ ਖੋ, ਇਿੱਛਾ ਿਾਲ ਿਾਪ੍ਸ ਜਾਣਾ, ਦੇਸ਼ ਿੋਂ ਿਾਪ੍ਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਿੋਂ ਿਿੱ ਖਰਾ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ।) 

 

 ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਜ਼ਰ ਰ ਵਦਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤ ਸੀਂ ਵਕਸੇ ਗੂੰ ਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਵਵਚ ਵਲਪਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋ। 
ਕੁਝ ਖਾਸ ਿਰਹਾਂ ਦੇ ਅਪ੍ਰਾਧਾਂ ਨਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਨਿਰਾਏ ਗ੍ਏ ਿੋਣ ਿੇ ਿਿੁਾਡੀ  " ਸ਼ਰਣ "ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਉਲਝਣਾਂ 
ਪੈ੍ਦਾ ਿੋ ਸਕਦੀਆਂ ਿਿ ਜਾਂ ਿੁਿਾਡ ੇਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਅਸੂੰਭਿ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ।  

 

ਅ. "ਵਾਪਸ ਭੇਜ ੇਜਾਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ" ਕੀ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹੈ? 

(What is “Withholding of Removal?”) 
 
 

ਿਾਪ੍ਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਿੇ ਰੋਕ ਲਗ੍ਾਉਣਾ  " ਸ਼ਰਣ "ਲੈਣ ਦੀ ਿਰਹਾਂ ਿੀ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਨਫਰ ਿੀ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਜਿੱਜ ਿ ੂੰ  ਇਿ ਨਦਖਾਉਣਾ ਪ੍ਿੇਗ੍ਾ 
ਨਕ ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਮ ਲ ਦੇਸ਼ ਿਾਪ੍ਸ ਜਾਂਦੇ ਿੋ ਿਾਂ ,ਉੱਪ੍ਰ ਦਿੱ ਸ ੇਗ੍ਏ ਪ੍ੂੰਜ ਕਾਰਣਾਂ ਨਿਚੋਂ ਨਕਸ ੇਇਿੱਕ ਦੇ ਕਾਰਿ ਿਜੋਂ ਿੁਸੀਂ 
ਨਕਸ ੇਗ੍ੂੰਭੀਰ ਿੁਕਸਾਿ ਦੇ ਿੋਣ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮ ਿੇ ਿੋ। ਇਿਹ ਾਂ ਨਿਚ ਿਿੱਡਾ ਅੂੰਿਰ ਿੁਕਸਾਿ ਿੋਣ ਦਾ ਜ਼ੋਖਮ ਿੈ ,ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਇਿ 

ਨਦਖਾਉਣਾ ਪ੍ਿੇਗ੍ਾ ਨਕ  " ਸ਼ਰਣ "ਿਾਲੋਂ  ਇਸ ਕੇਸ ਨਿਚ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਨਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ੋਖਮ ਿੈ। ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਇਿ ਨਦਖਾਉਣਾ ਪ੍ਿੇਗ੍ਾ ਕੀ 
ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਮ ਲ ਦੇਸ਼ ਨਿਚ ਿੁਕਸਾਿੇ ਜਾਣ ਦੀ  " ਵਜ਼ਆਦਾ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ"। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘੱਟੋ 
ਘੱਟ  51 % ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਵਕ ਸਰਕਾਰ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਨ ਕਸਾਨ ਪਹ ੂੰ ਚਾਏਗੀ।  
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 ਖਿੱਬੇ ਪ੍ਾਸ ੇ ਨਦਿੱ ਿੇ ਚਾਰਟ ਿਿੱਲ ਦਖੋੇ। ਲਾਲ ਰੂੰਗ੍ 

ਦਾ ਖੇਿਰ ਿੁਕਸਾਿ ਿੋਣ ਦੇ ਉਸ ਜ਼ੋਖਮ ਿ ੂੰ  
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਿੈ ਜੋ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਜਿੱਜ ਿ ੂੰ  ਨਦਖਾਉਣਾ 
ਪ੍ਿੇਗ੍ਾ। ਇਿੱਥੇ ਨਦਿੱ ਿਾ ਨਗ੍ਆ ਲਾਲ ਖੇਿਰ  " ਸ਼ਰਣ "

ਦੇ ਲਈ ਨਦਿੱ ਿੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ  -- 51 % 

ਿਾਲੋਂ  ਨਕਿੇ ਨਜ਼ਆਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਿਲਬ ਿੈ 

ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਜਿੱਜ ਿ ੂੰ  ਨਦਖਾਉਣਾ ਪ੍ਿਗੇ੍ਾ ਨਕ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  
ਿੁਿਾਡੇ ਮ ਲ ਦੇਸ਼ ਨਿਚ ਿੁਕਸਾਿ ਪ੍ਿੁੂੰਚਾਏ ਜਾਣ 

ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਿਿਾ ਿੈ। 

 

"ਿਾਪ੍ਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਿੇ ਰੋਕ ਲਗ੍ਾਉਣ "ਦੀਆ ਂਕੁਝ ਸ਼ਰਿਾਂ  " ਸ਼ਰਣ "ਲਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਸ਼ਰਿਾਂ ਦੇ ਿਰਹਾਂ ਿੀ ਿਿ। 

 

 ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਜ਼ਰ ਰ ਵਦਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤ ਹਾਡੇ ਮ ਲ ਦੇਸ਼ ਵਵਚ ਸਰਕਾਰ ਦ ਆਰਾ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਨ ਕਸਾਨ 

ਪਹ ੂੰ ਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਦ ਰਿੱ ਖੋ ,"ਿਾਪ੍ਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਿੇ ਰੋਕ ਲਗ੍ਾਉਣ ਲਈ "ਇਸ ਗ੍ਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਖਮ  " ਨਜ਼ਆਦਾ 
ਸੂੰ ਭਾਿਿਾ ਿਾਲਾ "ਜਾਂ  51 % ਸੂੰ ਭਾਿਿਾ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। 

 

 ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਜ਼ਰ ਰ ਵਦਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਨ ਕਸਾਨ ਵਜਸਦਾ ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮ ਲ ਦਸ਼ੇ ਵਵਚ 

ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ,ਉਹ ਬਹ ਤ ਗੂੰ ਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਦੇ ਿੁਕਸਾਿ ਲਈ ਕਿ ੂੰ ਿੀ 
ਸ਼ਬਦ  " ਅਨਿਆਚਾਰ "ਿੈ। ਗ੍ੂੰਭੀਰ ਿੁਕਸਾਿ ਨਿਚ ,ਕੁਨਟਆ ਜਾਣਾ ,ਜੇਲਹ ਨਿਚ ਪ੍ਾ ਦੇਣਾ ,ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ ,ਜਾਂ 
ਕਿਲ ਕਰ ਨਦਿੱ ਿਾ ਜਾਣਾ ,ਜਾਂ ਪ੍ਨਰਿਾਰ ਨਿਚ ਅਨਜਿੇ ਮੈਂਬਰ ਿੋਣਾ ਨਜਿਹ ਾਂ ਿ ੂੰ  ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਿੁਕਸਾਿ ਪ੍ਿੁੂੰਚਾਇਆ 

ਨਗ੍ਆ ਸੀ। ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਦੇ ਿੁਕਸਾਿ ਦਾ ਸਬ ਿ ਦਣੇਾ ਪ੍ਿੇਗ੍ਾ। 

 

 ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਜ਼ਰ ਰ ਵਦਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸਰਕਾਰ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਤ ਹਾਡੀ ਨਸਲ ,ਧਰਮ ,ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ,
ਰਾਜਨੀਵਤਕ ਰਾਏ ,ਜਾਂ ਵਕਸੇ  " ਖ਼ਾਸ ਰਾਜਨੀਵਤਕ ਸਮ ਹ "ਦੀ ਮੈਂਬਰਵਸ਼ਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨ ਕਸਾਨ ਪਹ ੂੰ ਚਾ ਰਹੀ 
ਹੈ। ਉਦਾਿਰਣ ਦੇ ਿੌਰ ਿੇ ਇਕ ਿਾਰ ਨਫਰ ਿੋਂ ਇਿ ਦਿੱ ਨਸਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਕ ,ਇਿ ਕਾਿੀ ਿਿੀਂ ਿੈ ਨਕ ਨਕਸ ੇਪੁ੍ਨਲਸ 

ਅਨਧਕਾਰੀ ਿੇ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਮਾਨਰਆ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਇਿ ਨਦਖਾਉਣਾ ਪ੍ਿੇਗ੍ਾ ਨਕ ਪੁ੍ਨਲਸ ਅਨਧਕਾਰੀ ਿੇ ਿੁਿਾਡੀ ਨਸਲ ,

ਧਰਮ ,ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ,ਰਾਜਨੀਵਤਕ ਰਾਏ ,ਜਾਂ ਵਕਸੇ  " ਖ਼ਾਸ ਰਾਜਨੀਵਤਕ ਸਮ ਹ "ਦੀ ਮੈਂਬਰਵਸ਼ਪ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਅਵਜਹਾ ਕੀਤਾ।  
 

ਿੈਸੇ  " ਸ਼ਰਣ "ਅਿੇ  " ਿਾਪ੍ਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਿੇ ਰੋਕ ਲਗ੍ਾਉਣਾ "ਦੇ ਨਿਚਕਾਰ ਵੱਡੇ ਅੂੰ ਤਰ ਿਿ। 

 

ਤ ਸੀਂ "ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ" ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਈ ਵਰਹਾਇਸ਼ 
(ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ) ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। "ਿਾਪ੍ਸ ਭਜੇੇ ਜਾਣ 

ਿਾਪ੍ਸ ਭੇਜਣ ਿੇ
ਰੋਕ, ਿੁਕਸਾਿ
ਿਾ ਿੋਣ ਦੀ 
ਸੂੰ ਭਾਿਿਾ, …

ਿਾਪ੍ਸ 
ਭੇਜਣ ਿੇ 
ਰੋਕ, 

ਿੁਕਸਾਿ…

"ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਤੇ ਰੋਕ"

ਿੁਕਸਾਿ ਿਾ ਿੋਣ 
ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਿਿਾ
ਿੁਕਸਾਿ ਦਾ ਜ਼ੋਖਮ
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ਿੇ ਰੋਕ ਲਗ੍ਾਉਣ" ਦ ੇਕੇਸ ਿ ੂੰ  ਨਜਿੱ ਿਣ ਦਾ ਮਿਲਬ ਕਿੇਲ ਇਿ ਿੈ ਨਕ ਯ .ਐੱਸ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਿੁਿਾਡੇ ਮ ਲ 
ਦੇਸ਼ ਿਾਨਪ੍ਸ ਿਿੀਂ ਭੇਜੇਗ੍ੀ। ਜੇ ਕਈੋ ਿੋਰ ਦੇਸ਼ ਿੋਇਆ ਜੋ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਿ ਲਈ ਨਿਆਰ ਿੈ ਿਾਂ, ਆਈ ਸੀ 
ਈ (ICE) ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਉੱਥੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਿੈ। 

 

 ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਵਰਵਾਰ ਲਈ  " ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰਕੋ ਲਗਾਉਣ "ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 
ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦ।ੇ ਜੇ ਿੁਸੀਂ  " ਿਾਪ੍ਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਿੇ ਰੋਕ ਲਗ੍ਾਉਣ "ਦਾ ਕੇਸ ਨਜਿੱ ਿ ਜਾਂਦੇ ਿੋ ,ਿੁਿਾਡੇ ਪ੍ਨਰਿਾਰ ਦੇ 
ਮੈਂਬਰਾਂ ਿ ੂੰ  ਇਿ ਰੁਿਬਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਿ ਿਿੀਂ ਿੋਏਗ੍ਾ।  

 

ਜ ੇਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਸੂੰਯ ਕਤ ਰਾਜ ਵਵਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਦਾ 
ਸਮਾਂ ਹੋ ਵਗਆ ਹੈ ,ਤਾਂ ਵੀ ਤ ਸੀਂ  " ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ "ਲਈ 

ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦ ੇ ਹੋ। ਇਿ  " ਸ਼ਰਣ "ਪ੍ਰਾਪ੍ਿ ਕਰਿ ਿਾਲੋਂ  ਅਲਿੱ ਗ੍ ਿੈ ਨਜਿੱ ਥੇ 
ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਇਿ ਨਦਖਾਉਣਾ ਪ੍ੈਂਦਾ ਿੈ ਨਕ ਿੁਸੀਂ ਯ .ਐੱਸ .ਨਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਿੋਣ ਦੇ ਇਕ 

ਸਾਲ ਦੇ ਅੂੰਦਰ-ਅੂੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨਦਿੱ ਿੀ ਿੈ। 

 
 
 

 ਜ ੇਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਪਵਹਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵਮਲ ਚ ੱ ਕਾ ਹੈ ਤ ਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ  " ਵਾਵਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੇ 

ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ "ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

 

 ਕ ਝ ਹਾਲਤਾਂ ਵਵਚ ,ਜ ੇਤ ਹਾਡਾ ਅਪਰਾਵਧਕ ਵਪਛੋਕੜ ਹੋਏ ਤ ਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ" ਵਾਪਸ ਭੇਜ ੇਜਾਣ ਤੇ ਰੋਕ 

ਲਗਾਉਣ "ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਬਿੁਿ ਗ੍ੂੰਭੀਰ ਅਪ੍ਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਨਿਰਾਏ ਜਾਣਾ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਅਰਜ਼ੀ 
ਦੇਣ ਿੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਿੈ।  

 

ਇ. "ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਵਵਰ ੱ ਧ ਸੂੰ ਮੇਲਨ" ਜਾਂ "ਸੀ ਏ ਟੀ (CAT)" ਕੀ ਹੈ? 

(What is the “Convention Against Torture,” or “CAT?”) 
 

"ਿਸੀਿੇ ਦੇ ਨਿਰੁਿੱ ਧ ਸੂੰ ਮੇਲਿ" ਜਾਂ "ਸੀ ਏ ਟੀ (CAT)" ਨਜਿੱ ਿਣ ਲਈ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਇਿ ਜ਼ਰ ਰ ਨਦਖਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਨਕ 
ਇਸ ਗ੍ਿੱਲ ਦੀ ਨਜ਼ਆਦਾ ਸੂੰ ਭਾਿਿਾ ਿੈ ਨਕ ਿਿੁਾਡ ੇਮ ਲ ਦਸ਼ੇ ਨਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤ ਹਾਡ ੇ ਤੇ ਤਸੀਹਾ ਦਵੇਗੇੀ ਜਾਂ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਮਾਰ 
ਦੇਵੇਗੀ। 
 

ਕੁਝ ਿਾਲਿਾਂ ਨਿਚ, ਇਕ "ਸੀ ਏ ਟੀ (CAT)" ਕੇਸ "ਸ਼ਰਣ" ਦ ੇਕਸੇ ਅਿੇ "ਿਾਪ੍ਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਿੇ ਰੋਕ ਲਗ੍ਾਉਣ" ਦ ੇ
ਕੇਸ ਦੀ ਿਰਹਾਂ ਿੀ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ: 

 ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਜ਼ਰ ਰ ਵਦਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸਰਕਾਰ ਤ ਹਾਡੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਮਾਰ 

ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਜ ੇਕਈੋ ਹੋਰ ਤ ਹਾਡੇ ਤੇ ਤਸੀਹ ੇਦੇਣ ਜਾਂ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 

ਨ ੂੰ  ਅਣਦੇਵਖਆ ਕਰੇਗੀ। ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਇਿ ਨਦਖਾਉਣਾ ਪ੍ਿੇਗ੍ਾ ਨਕ ਉਿ ਨਿਅਕਿੀ ਜੋ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਿੁਕਸਾਿ ਪ੍ਿੁੂੰਚਾਏਗ੍ਾ 
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ਉਿ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਿੌਕਰ ਿੈ  - ਕੋਈ ਅਨਜਿਾ ਜੋ ਪੁ੍ਨਲਸ ,ਫੌਜ ਨਿਚ ਿੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਿੈ ਜਾਂ ਨਕਸ ੇਅਨਧਕਾਰੀ ਦੇ 
ਿੌਰ ਿੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਨਰਿਾ ਿੈ। ਿੁਸੀਂ ਇਿ ਿੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦ ੇਿੋ ਨਕ ਜੇ ਲੋਕ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਿੁਕਸਾਿ ਪ੍ਿੁੂੰਚਾਉਣਾ ਚਾਿੁਣਗੇ੍ 

ਿਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਿ ੂੰ  ਅਣਦੇਨਖਆ ਕਰੇਗ੍ੀ। 

 

• "ਿਾਪ੍ਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਿ ੇਰੋਕ ਲਗ੍ਾਉਣ" ਦੀ ਿਰਹਾਂ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਿਸ਼ਿੱਦਦ ਕੀਿੇ ਜਾਣ ਦੀ 51% ਸੂੰ ਭਾਿਿਾ ਿ ੂੰ  
ਨਦਖਾਉਣਾ ਪ੍ਿੇਗ੍ਾ, ਜਾਂ ਇਿ ਨਦਖਾਉਣਾ ਪ੍ਿੇਗ੍ਾ ਨਕ ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਿੋਣ ਦੀ "ਨਜ਼ਆਦਾ ਸੂੰ ਭਾਿਿਾ ਿੈ"। 

 

• ਅਪ੍ਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਨਿਰਾਏ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗ੍ਿੱਲ ਿ ੂੰ  ਪ੍ਰਭਾਨਿਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ ਨਕ ਿੁਸੀਂ "ਸੀ ਏ ਟੀ (CAT)" 

ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਜੇ ਿਿੁਾਡਾ ਗ੍ੂੰ ਭੀਰ ਅਪ੍ਰਾਧਾਂ ਿਾਲਾ ਨਪ੍ਛੋਕੜ ਨਰਿਾ ਿੈ, ਿਾਂ ਿੁਸੀਂ ਕਿੇਲ "ਸੀ ਏ 
ਟੀ (CAT)" ਦੇ ਇਕ ਨਿਿੱ ਸ ੇਨਜਸਿ ੂੰ  "ਿਾਪ੍ਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਿ ੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ੍ ਪ੍ਾਉਣਾ"ਕਨਿੂੰ ਦ ੇਿਿ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦ ੇ
ਿੋ। 
 

"ਸੀ ਏ ਟੀ (CAT)" ਦਾ ਕੇਸ "ਸ਼ਰਣ" ਅਿੇ "ਿਾਪ੍ਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਿ ੇਰੋਕ ਲਗ੍ਾਉਣ" ਿੋਂ ਥੜੋਾ ਨਜਿਾ ਿਿੱ ਖਰਾ 
ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ: 

 

 ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਵਦਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵਕ ਕੇਵਲ ਨ ਕਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ,ਤ ਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤਸੀਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਸ਼ਿੱ ਦਦ ਦਾ 
ਮਿਲਬ ਿੈ ਨਕਸ ੇਦਆੁਰਾ ਿੁਿਾਡੇ ਿੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਬਰਦਸਿੀ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਕਸ ੇ

ਦੁਆਰਾ ਨਭਆਿਕ ਮਾਿਨਸਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਦਰਦ ਦੀ ਿਰਿੋਂ ਕਰਿੀ।  
 

 "ਿਾਪ੍ਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਿ ੇਰੋਕ ਲਗ੍ਾਉਣ" ਦੀ ਿਰਹਾਂ, "ਸੀ ਏ ਟੀ 
(CAT)" ਕੇਸ ਿ ੂੰ  ਨਜਿੱ ਿਣ ਦਾ ਇਿ ਮਿਲਬ ਿਿੀਂ ਿੈ ਨਕ ਿਿੁਾਿ ੂੰ  ਸਥਾਈ 
ਨਰਿਾਇਸ਼ ਨਮਲ ਜਾਿੇਗ੍ੀ। ਇਿ ਕੇਿਲ ਇਸ ਗ੍ਿੱਲ ਦੀ ਗ੍ਰੂੰਟੀ ਿੈ ਨਕ 
ਆਈ ਸੀ ਈ (ICE) ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਿੁਿਾਡੇ ਮ ਲ ਦੇਸ਼ ਿਾਪ੍ਸ ਿਿੀਂ ਭਜੇੇਗ੍ੀ। ਜੇ 
ਕੋਈ ਅਨਜਿਾ ਦੇਸ਼ ਿੈ ਜੋ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਸਿੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿੇਗ੍ਾ, ਿਾਂ ਆਈ ਸੀ 
ਈ (ICE) ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਉੱਥ ੇਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਿੀ ਿੈ 
ਨਕ ਜੇ ਸੀ ਏ ਟੀ (CAT) ਦੇ ਅਧੀਿ "ਿਾਪ੍ਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਿ ੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ੍ 
ਪ੍ਾਉਣਾ" ਦੇ ਨਦਿੱ ਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਅਿੇ ਿੁਿਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਾਲਾਿ ਬਦਲਦ ੇ

ਿਿ ਿਾਂ ਬਾਅਦ ਨਿਚ ਆਈ ਸੀ ਈ (ICE) ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਿਾਨਪ੍ਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ। 
 

 ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਵਦਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਤ ਹਾਡੀ ਨਸਲ ,ਧਰਮ ,ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ,ਜਾਂ 
ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਾਏ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸਮਾਵਜਕ ਸਮ ਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਸੀਹਾ ਵਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਇਿ ਸਾਨਬਿ 

ਕਰਿਾ ਪ੍ਿੇਗ੍ਾ ਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਧਕਾਰੀ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਿਸੀਿਾ ਦਿੇੇਗ੍ਾ ,ਪ੍ਰ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਇਿ ਨਦਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿਿੀਂ ਿੈ 

ਨਕ ਉਿ ਨਿਅਕਿੀ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਿਸੀਿਾ ਨਕਉਂ ਦਿੇੇਗ੍ਾ। 
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2. ਮੈਂ  " ਸ਼ਰਣ", "ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ", ਜਾਂ  " ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਵਵਰ ੱ ਧ ਸੂੰ ਮੇਲਨ "ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 
ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ 
(How Can I Apply for “Asylum,” “Withholding of Removal,” or the 
“Convention Against Torture?”) 

 

ਓ .ਤ ਹਾਡੀ ਪਵਹਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸ ਣਵਾਈ 

(Your first court hearings) 
 

 

ਸਭ ਿੋਂ ਪ੍ਨਿਲਾਂ ,ਆਉ ਅਪ੍ਰਿਾਸੀ ਅਦਾਲਿ ਦੀਆਂ ਮੁਢਿੱ ਲੀਆਂ ਗ੍ਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰ ੇਗ੍ਿੱਲ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਅਦਾਲਿ ਦੇ ਬਾਰ ੇ

ਦੁਨਿਧਾ ਨਿਚ ਿੋ ਿਾਂ ਿੁਸੀਂ ਇਕਿੱ ਲੇ ਿਿੀਂ ਿੋ !ਆਿਾਸ ਦਾ ਕਿ ੂੰ ਿ ਗੁ੍ੂੰ ਝਲਦਾਰ ਿੈ ,ਇਿ ਿਕੀਲਾਂ ਲਈ ਿੀ ਗੁ੍ੂੰ ਝਲਦਾਰ ਿੈ। ਆਉ 

ਪ੍ਿਾ ਲਗ੍ਾਈਏ ਨਕ ਕੌਣ ਅਦਾਲਿ ਜਾ ਨਰਿਾ ਿੈ ਅਿੇ ਿੁਿਾਡੀ ਪ੍ਨਿਲੀ ਸੁਣਿਾਈ ਿੇ ਕੀ ਿੋਣ ਜਾ ਨਰਿਾ ਿੈ।  
 

 

ਜਿੱਜ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅਗ੍ਲੇ ਨਿਿੱ ਸੇ ਨਿਚ ਬੈਠਾ ਿੋਏਗ੍ਾ ਅਿੇ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਪ੍ਰਸ਼ਿ ਪੁ੍ਿੱ ਛੇਗ੍ਾ। 
ਉਿ ਖਿੱਬੇ ਪ੍ਾਸ ੇਨਦਖ ਰਿੇ ਨਿਅਕਿੀ ਿਾਂਗ੍ ਨਿਆਰ ਿੋਇਆ ਿੋਿੇਗ੍ਾ। ਜਿੱਜ 

ਿੁਿਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੂੰ ਧ ਨਿਚ ਨਿਰਣਾ ਲੈ ਨਰਿਾ ਿੋਿੇਗ੍ਾ ,ਇਸ ਲਈ ਸਨਿਕਾਰ 

ਰਿੱਖਣਾ ,ਨਿਮਰਿਾ ਰਿੱਖਣੀ ਅਿੇ ਨਿਆਰ ਰਨਿਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿੈ।  
 
 

 ਸਰਕਾਰੀ ਿਕੀਲ। ਜਦੋਂ ਿੁਸੀਂ ਅਦਾਲਿ ਜਾਿੋਗੇ੍ ਿਾਂ ਆਈ ਸੀ ਈ 
(ICE) ਦੀ ਪ੍ਰਿੀਨਿਧਿਾ ਕਰਦਾ ਇਕ ਿਕੀਲ ਉੱਥੇ ਿੋਿੇਗ੍ਾ। ਉਸਿ ੂੰ  ਸਰਕਾਰੀ ਿਕੀਲ ਕਨਿੂੰਦੇ ਿਿ। ਉਸਦਾ ਕੂੰ ਮ 

ਆਿਾਸ ਸਬੂੰ ਧੀ ਕਿ ੂੰ ਿਾਂ ਿ ੂੰ  ਲਾਗ੍  ਕਰਿਾਉਣਾ ਿੈ ,ਇਸ ਦੇ ਿਿੀਜੇ ਿਜੋਂ ਿੁਿਾਡੇ ਨਿਰੁਿੱ ਧ ਦੇਸ਼ ਿਾਪ੍ਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ 
ਆਦੇਸ਼ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ।  

 

 ਇਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ। ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਅੂੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਿਿੀਂ ਬੋਲਦੇ ਿੋ ਿਾਂ ਨਚੂੰ ਿਾ ਿਾ ਕਰੋ-ਉੱਥੇ ਇਕ ਅਿੁਿਾਦਕ ਨਿਅਕਿੀਗ੍ਿ 

ਰ ਪ੍ ਨਿਚ ਜਾਂ ਿੋਿ ਿੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਿੋਿੇਗ੍ਾ। ਬਿੱ ਸ ਇਿ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ ਨਕ ਿੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਗ੍ਿੱਲ ਕਨਿੂੰਦ ੇਿੋ ਅਿੇ 
ਆਈ.ਜੇ .ਿ ੂੰ  ਇਿ ਦਿੱ ਸ ਨਦੂੰ ਦ ੇਿੋ ਨਕ ਿੁਸੀਂ ਅੂੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਜਾਂ ਸਮਝ ਿਿੀਂ ਸਕਦ ੇਅਿ ੇਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਇਕ ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਦੀ 
ਜ਼ਰ ਰਿ ਪ੍ਿੇਗ੍ੀ। 

 

ਜਦੋਂ ਿੁਸੀਂ ਅਦਾਲਿ ਜਾਂਦੇ ਿੋ ,ਿਾਂ ਜਿੱਜ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਪੁ੍ਿੱ ਛੇਗ੍ਾ ਨਕ ਕੀ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਿਕੀਲ ਲਿੱ ਭਣ ਲਈ 

ਸਮਾਂ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਪ੍ਰ ਇਿ ਨਧਆਿ ਰਿੱ ਖੋ ,ਨਕ ਅਪ੍ਰਿਾਸ ਦੀ ਅਦਾਲਿ ਨਿਚ ਕੇਸ ਲੜਿ 

ਿਾਲੇ ਜਿਿਕ ਿਕੀਲ ਜਾਂ ਿਕਰੀਬਿ ਮੁਿਿ ਨਿਚ ਕੂੰ ਮ ਕਰਿ ਿਾਲੇ ਿਕੀਲ ਿਿੀਂ ਿੁੂੰ ਦੇ 
ਿਿ। ਇਸ ਕਰਕ ੇ ,ਅਸਲ ਨਿਚ ਜਿੱਜ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਇਿ ਪੁ੍ਿੱ ਛੇਗ੍ਾ ਕੀ ਿਸੁੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਖੁਦ ਦੇ 
ਖਰਚ ਿੇ ਨਕਸ ੇਿਕੀਲ ਿ ੂੰ  ਕਰਿਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ ਿੋ।  
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ਇਸ ਦੇ ਅਿੱ ਗੇ੍ ,ਜਿੱਜ ਿੁਿਾਡੀ ਿਾਇਲ ਿ ੂੰ  ਦੇਖੇਗ੍ਾ ਅਿੇ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਪੁ੍ਿੱ ਛੇਗ੍ਾ ਨਕ ਕੀ 
ਿੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਿੁਿਾਡੇ ਨਿਰੁਿੱ ਧ ਲਿੱ ਗੇ੍ ਦੋਸ਼ਾਂ ਿ ੂੰ  ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਿੋ ਜਾਂ ਇਿਹ ਾਂ ਿੋਂ 
ਇਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਿੋ। ਇਸਦਾ ਮਿਲਬ ਿੈ ਜਿੱਜ ਇਿ ਜਾਣਿਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ ਨਕ 

ਕੀ ਿੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਿ ੂੰ  ਿੁਿਾਡੇ ਨਿਰੁਿੱ ਧ ਲਿੱ ਗੇ੍ ਦੋਸ਼ਾਂ ਿ ੂੰ  ਸਾਨਬਿ ਕਰਿ ਲਈ ਦਬਾ 
ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਿੁੂੰਦੇ ਿੋ ?ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਿਕੀਲ ਕਨਿੂੰਦਾ ਿੈ ਨਕ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ,ਿੁਿਾਡੇ ਿ ੇ

ਲਿੱ ਗੇ੍ ਅਪ੍ਰਾਨਧਕ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਨਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਿ ਿੁਿਾਡੇ 
ਦੇਸ਼ ਿਾਪ੍ਸ ਭੇਨਜਆ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ,ਿਾਂ ਉਸ ਿ ੂੰ  ਦੋਸ਼ਾਂ ਿ ੂੰ  ਸਾਨਬਿ ਕਰਿ ਲਈ ਕਨਿਣਾ ਇਕ ਮਿਿੱਿਿਪ੍ ਰਿ ਕਦਮ ਿੋ 

ਸਕਦਾ ਿੈ।  
 

ਇਸ ਬਾਰ ੇਿੋਰ ਜਾਣਿ ਲਈ ਨਕ ਆਪ੍ਣੇ ਨਿਰੁਿੱ ਧ ਲਿੱ ਗੇ੍ ਦੋਸ਼ਾਂ ਿੋਂ ਇਿਕਾਰ ਨਕਸ ਿਰਹਾਂ ਕੀਿਾ ਜਾਿੇ ,ਇਸ ਨਿਸ਼ੇ ਿੇ ਨਿਆਰ 

ਕੀਿੀ ਗ੍ਈ ਫਲੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾ ਿ ੂੰ  ਪ੍ੜਹੋ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਿਰਹਾਂ ਦੇ ਅਪ੍ਰਾਨਧਕ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਿਚ ਦੋਸ਼ੀ 
ਠਨਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਿੁਿਾਡ ੇਲਈ "ਸ਼ਰਣ", "ਿਾਪ੍ਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਿ ੇਰੋਕ ਲਗ੍ਾਉਣਾ", ਅਿੇ "ਸੀ ਏ ਟੀ (CAT)" ਲਈ 
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਅਸੂੰ ਭਿ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਇਸ ਲਈ ਇਿ ਬਿੁਿ ਮਿਿੱਿਿਪ੍ ਰਿ ਿੈ ਨਕ ਆਪ੍ਣੇ ਅਪ੍ਰਾਨਧਕ ਨਪ੍ਛੋਕੜ ਬਾਰ ੇ

ਕੁਝ ਿੀ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਿ ਿੋਂ ਪ੍ਨਿਲਾਂ ਨਧਆਿ ਰਿੱ ਨਖਆ ਜਾਿੇ। 

 

ਅ. "ਸ਼ਰਣ", "ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ", ਅਤ ੇ"ਸੀ ਏ ਟੀ (CAT)" ਦੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ 
(Eligibility for “Asylum,” “Withholding of Removal,” and “CAT”) 
 

ਜੇ ਜਿੱਜ ਇਿ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੀ ਿੈ ਨਕ ਿੁਿਾਡੇ ਨਿਰੁਿੱ ਧ ਲਿੱ ਗੇ੍ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਿਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿੀ ਿਿ ,ਿਾਂ ਉਿ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਪੁ੍ਿੱ ਛੇਗ੍ੀ ਨਕ ਕੀ ਿੁਸੀਂ 
ਆਪ੍ਣੇ ਦੇਸ਼ ਿਾਪ੍ਸ ਜਾਣ ਿੋਂ ਡਰਦੇ ਿੋ। ਇਹ ਬਹ ਤ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਹੈ ਵਕ ਤ ਸੀਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਦੱਸਦ ੇ ਹੋ ਵਕ ਤ ਸੀਂ ਘਰ 
ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ। ਜ ੇ ਤ ਸੀਂ ਅਵਜਹਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦ ੇ ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ "ਸ਼ਰਣ", "ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਕ 
ਲਗਾਉਣਾ", ਜਾਂ "ਸੀ ਏ ਟੀ (CAT)" ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਖ ੂੰ ਝ ਸਕਦ ੇਹੋ। 
 

ਜਿੱਜ ਇਿ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਿ ਪੁ੍ਿੱ ਛੇਗ੍ਾ ਨਕ ਿੁਸੀਂ "ਸ਼ਰਣ", "ਿਾਪ੍ਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਿੇ ਰੋਕ ਲਗ੍ਾਉਣਾ", ਅਿੇ "ਸੀ 
ਏ ਟੀ (CAT)" ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਿਾਂ ਪ੍ ਰੀਆਂ ਕਰਦ ੇਿੋ। ਇਸ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ.ਜੇ. ਿੁਿਾਿ ੂੰ  I-589 ਿਾਰਮ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪ੍ੀ 
ਦੇਿੇਗ੍ਾ ਜੋ ਿੁਿਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਿਰਿੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਿਸੁੀਂ "ਸ਼ਰਣ", "ਿਾਪ੍ਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਿੇ ਰੋਕ ਲਗ੍ਾਉਣਾ", 

ਅਿ ੇ"ਸੀ ਏ ਟੀ (CAT)" ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ੇਿਾਰਮ ਿ ੂੰ  ਿਰਿੋਗ੍।ੇ 
 

ਯਾਦ ਰਿੱ ਖੋ ,ਜਿੱਜ ਦੇ ਕੇਿਲ ਇਿ ਕਨਿਣ ਿਾਲ ਨਕ ਿੁਸੀਂ "ਸ਼ਰਣ", "ਿਾਪ੍ਸ ਭਜੇੇ ਜਾਣ ਿ ੇਰੋਕ ਲਗ੍ਾਉਣਾ", ਅਿ ੇ"ਸੀ ਏ ਟੀ 
(CAT)"ਲਈ ਪ੍ਾਿਰਿਾ ਰਖਦ ੇਿੋ, ਦਾ ਮਿਲਬ ਇਿ ਿਿੀਂ ਿੈ ਨਕ ਿਸੁੀਂ ਆਪ੍ਣਾ ਕੇਸ ਨਜਿੱ ਿ ਗ੍ਏ ਿੋ !ਇਸਦਾ ਮਿਲਬ ਇਿ 

ਿੈ ਨਕ ਿੁਸੀਂ ਮਢੁਿੱ ਲੀਆਂ ਸ਼ਰਿਾਂ ਿ ੂੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰ ਨਲਆ ਿੈ ਅਿ ੇਇਿ ਨਦਖਾਉਣ ਲਈ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਕਾਫੀ ਮੌਕਾ ਨਦੂੰ ਦਾ ਿੈ ਨਕ ਜੇ ਿੁਸੀਂ 
ਆਪ੍ਣੇ ਮ ਲ ਦੇਸ਼ ਿਾਪ੍ਸ ਜਾਂਦ ੇਿੋ ਿਾਂ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਿੁਕਸਾਿ ਪ੍ਿੁੂੰਚਾਇਆ ਜਾਿੇਗ੍ਾ।  
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ਇ .ਅਰਜ਼ੀ ਨ ੂੰ  ਭਰਨਾ ਅਤ ੇਜਮਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ 
(Filling out and turning in the application) 
 

 

ਿੁਿਾਡੀ ਅੂੰ ਨਿਮ ਸੁਣਿਾਈ ਿੋਂ ਪ੍ਨਿਲਾਂ, ਿੁਸੀਂ "ਸ਼ਰਣ", "ਿਾਪ੍ਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਿ ੇ
ਰੋਕ ਲਗ੍ਾਉਣਾ", ਅਿੇ "ਸੀ ਏ ਟੀ (CAT)" ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮਹਾਂ 
ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਿੋਰ "ਮਾਸਟਰ ਕੈਲੂੰ ਡਰ" ਸਣੁਿਾਈ ਲਈ ਅਦਾਲਿ 
ਿਾਪ੍ਸ ਆਉਗੇ੍। ਇਿ ਮਿਿੱਿਿਪ੍ ਰਿ ਿੈ ਨਕ ਿੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਿ ੂੰ  ਪ੍ ਰਾ ਭਰਦੇ ਿੋ ਿਾਂ 
ਜੋ ਜਿੱਜ ਇਸ ਿ ੂੰ  ਸਿੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਅਿੇ ਿੁਿਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਆਪ੍ਣੇ ਸਾਰੇ ਸਬ ਿਾਂ 
ਿ ੂੰ  ਪੇ੍ਸ਼ ਕਰਿ ਲਈ ਇਕ ਅੂੰ ਨਿਮ ਸੁਣਿਾਈ ਨਿਰਧਾਰਿ ਕਰ ਦੇਣ। ਤ ਸੀਂ 

ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨ ੂੰ  ਟਾਇਪ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਜਾਂ ਇਸਨ ੂੰ  ਭਰਨ ਲਈ ਪੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਪਨੈਵਸਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਨਾ ਕਰ!ੋ 

 

ਇਸ ਪੈ੍ਕਟ ਦੇ ਅੂੰਿ ਨਿਚ ਇਸ ਬਾਰ ੇ ਿੋਰ ਨਿਸਨਿਰਿ ਸੈਕਸ਼ਿ ਿੈ ਨਕ ਆਪ੍ਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿ ੂੰ  ਨਕਸ ਿਰਹਾਂ ਭਨਰਆ ਜਾਿੇ। ਜੇ 

ਿੁਿਾਡ ੇਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਿਿੱ ਨਸਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਿ ਿਿ ਿਾਂ ਉਿਹ ਾਂ ਿ ੂੰ  ਦੇਖ।ੋ ਜ ੇਤ ਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰ ਵਲਆ ਹੈ ,ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ 

ਵਤੂੰ ਨ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਵਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉ। ਮ ਲ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤ ੇਇਕ ਕਾਪੀ ਜੱਜ 

ਨ ੂੰ  ਵਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦ ਜੀ ਕਾਪੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨ ੂੰ  ਵਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤ ੇਇਕ ਕਾਪੀ ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 

ਰੱਖੋਗੇ। ਇਿ ਮਿਿੱਿਿਪ੍ ਰਿ ਿੈ ,ਇਸਲਈ ਇਸ ਿ ੂੰ  ਿਾ ਭੁਿੱ ਲੋ! 

 

ਇਕ ਿਾਰ ਜਦੋਂ ਿੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮਹਾਂ ਕਰਿਾ ਨਦੂੰ ਦੇ ਿੋ ,ਿਾਂ ਜਿੱਜ ਅੂੰ ਨਿਮ ਸੁਣਿਾਈ ਲਈ ਇਕ ਿਾਰੀਖ਼ ਦੇਿੇਗ੍ਾ। ਇਸ 

ਸੁਣਿਾਈ ਿੇ ,ਿੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸਿੀਆ ਂਦੇ ਸਮ ਿ ਦੇ ਨਬਿਾਂ ਪੇ੍ਸ਼ ਿੋਿੋਗੇ੍। ਸੁਣਿਾਈ ਕੁਝ ਘੂੰਟੇ ਚਿੱ ਲੇਗ੍ੀ। ਇਿ ਸੁਣਿਾਈ ਿੁਿਾਡੇ 
ਲਈ ਆਪ੍ਣਾ ਕੇਸ ਜਿੱਜ ਕੋਲ ਪੇ੍ਸ਼ ਕਰਿ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿੋਿੇਗ੍ੀ। 

 

3. "ਸ਼ਰਣ", "ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ", ਅਤੇ "ਸੀ ਏ ਟੀ (CAT)" ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੇਸ 
ਵਤਆਰ ਕਰਨਾ। 

(Building Your Case for “Asylum,” “Withholding of Removal,” and 
“CAT.”) 

 

"ਸ਼ਰਣ", "ਿਾਪ੍ਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਿੇ ਰੋਕ ਲਗ੍ਾਉਣਾ", ਅਿੇ "ਸੀ ਏ ਟੀ (CAT)" ਦੇ ਲਈ ਆਪ੍ਣਾ ਕੇਸ ਨਿਆਰ ਕਰਿਾ 
ਕਾਫੀ ਿਿੱ ਦ ਿਿੱ ਕ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਿਰਹਾਂ ਿੈ। ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਸਿੀ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ,ਇਕ ਚੂੰਗ੍ੀ ਯੋਜਿਾ ,ਅਿੇ ਇਕ ਮਜਬ ਿ ਆਧਾਰ ਦੀ 
ਜ਼ਰ ਰਿ ਪ੍ਿੇਗ੍ੀ। ਇਿ ਭਾਗ੍ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਿ ੂੰ  ਪ੍ਰਾਪ੍ਿ ਕਰਿ ਅਿੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸਮਾਿ ਿ ੂੰ  ਿਰਿੀਬ ਨਿਚ ਰਿੱਖਣ ,ਅਿੇ 
ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਿ ਨਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗ੍ਾ। 

 

 

ਮੇਰੇ ਟ ਲਬਾਕਸ ਵਵਚ ਕੀ ਹੈ? 
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(What’s in My Toolbox?) 
 

 

ਤ ਹਾਡੀ “ਘੋਸ਼ਣਾ” 
(Your “Declaration”) 
 

ਆਉ ਿੁਿਾਡੀ "ਘੋਸ਼ਣਾ" ਦੇ ਬਾਰੇ ਗ੍ਿੱਲ ਕਰਕ ੇਸ਼ੁਰੁਆਿ ਕਰੀਏ। ਘੋਸ਼ਣਾ ਿੁਿਾਡੀ ਕਿਾਣੀ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ, ਜੋ ਜਿੱ ਜ ਿ ੂੰ  ਇਿ 
ਦਿੱ ਸਦੀ ਿੈ ਨਕ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਦਸ਼ੇ ਿਾਪ੍ਸ ਜਾਣ ਿੋਂ ਡਰ ਨਕਉਂ ਲਿੱ ਗ੍ਦਾ ਿੈ। ਇਕ ਨਲਖਿੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਿੁਿਾਿ ੂੰ , ਿੁਿਾਡੇ ਮ ਲ 
ਦੇਸ਼ ਨਿਚ ਨਕ ਿਾਪ੍ਨਰਆ ਅਿੇ ਿਿੁਾਿ ੂੰ  ਿਾਪ੍ਸ ਜਾਣ ਿੋਂ ਡਰ ਨਕਉਂ ਲਿੱ ਗ੍ਦਾ ਿੈ, ਦ ੇਬਾਰ ੇਪ੍ ਰੀ ਕਿਾਣੀ ਦਿੱ ਸਣ ਦਾ ਮਕੌਾ 
ਨਦੂੰ ਦੀ ਿੈ। ਅਦਾਲਿ ਨਿਚ ਜਿੱਜ ਿਿੁਾਿ ੂੰ  ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਿ ਪੁ੍ਿੱ ਛ ਸਕਦਾ ਿੈ ਜਾਂ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਇਿ ਮਨਿਸ ਸ ਿੋਏ ਨਕ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  
ਿਰ ਗ੍ਿੱਲ ਕਨਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਿੀਂ ਨਮਨਲਆ। ਇਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ,ਿੁਿਾਡੇ ਲਈ ਨਬਿਾਂ ਨਕਸ ੇਰੁਕਾਿਟ ਦੇ ਆਪ੍ਣੀ ਗ੍ਿੱਲ ਕਨਿਣ ਦਾ 
ਮੌਕਾ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ।  
 

 ਮੇਰੀ  " ਘੋਸ਼ਣਾ "ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ?

ਿੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਿ ੂੰ  ਕਾਗ੍ਜ਼ ਿੇ ਿਿੱਥੀਂ ਨਲਿੱ ਖ ਸਕਦ ੇਿੋ ਜਾਂ ਿੁਸੀਂ 
ਇਸ ਿ ੂੰ  ਟਾਇਪ੍ ਕਰ ਸਕਦ ੇ ਿੋ ਜਾਂ ਨਪ੍ਰੂੰ ਟ ਕਰ ਸਕਦ ੇ ਿੋ। ਇਿ 
ਇੂੰ ਿੀ ਿਿੱ ਡੀ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਨਕ ਇਸ ਨਿਚ ਿੁਿਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰ ੇ
ਸਾਰੀ ਮਿਿੱਿਿਪ੍ ਰਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜ ਦ ਿੋਏ। ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਖਾਲੀ 
ਕਾਗ੍ਜ਼ ਿਰਿਦ ੇਿੋ, ਿਾਂ ਆਪ੍ਣਾ ਿਾਮ, A-ਿੂੰ ਬਰ, ਿਾਰੀਖ਼ ਿਰ 
ਸਿੇ ਿੇ ਨਲਿੱ ਖੋ ਅਿੇ ਿਰ ਸਿ ੇਿੇ ਆਪ੍ਣ ੇਦਸਿਖ਼ਿ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ 
ਨਸਖਰ ਿੇ  " ਘੋਸ਼ਣਾ "ਿੀ ਨਲਿੱ ਖੋ। ਿਿੁਾਿ ੂੰ  ਇਸ ਿ ੂੰ  ਆਪ੍ਣੀ I- 589 ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅੂੰਿ ਨਿਚ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 

 

 ਤ ਹਾਡੀ  " ਘੋਸ਼ਣਾ "ਵਵਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

 

 ਸੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪ੍ਣੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਿਚ ਨਲਖੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਸਭ ਿੋਂ ਮਿਿੱਿਿਪ੍ ਰਿ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਚ ਿੈ। ਜੇ 
ਿੁਸੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਿਚ ਝ ਠ ਨਲਿੱ ਖਦੇ ਿੋ, ਿਾਂ ਇਸ ਗ੍ਿੱਲ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਿਿਾ ਿੈ ਨਕ ਜਿੱ ਜ ਇਸ ਗ੍ਿੱਲ ਦਾ ਪ੍ਿਾ ਲਗ੍ਾ ਲਿੇਗ੍ਾ 
ਅਿੇ ਿੁਿਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿ ੂੰ  ਰਿੱ ਦ ਕਰ ਦੇਿੇਗ੍ਾ। ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਿੇਰਿ ੇਯਾਦ ਿਿੀਂ ਰਿੱ ਖ ਸਕਦ,ੇ "ਿਾਂ" ਮੇਰੀ ਯਾਦਾਸ਼ਿ ਦ ੇ
ਅਿੁਸਾਰ" ਜਾਂ "ਇਿ ਲਗ੍ਭਗ੍ ਇਸ ਸਮੇਂ ਿਾਪ੍ਨਰਆ..." ਨਜਿੇ ਿਾਕਾਂ ਿ ੂੰ  ਿਰਿੋ। 
 

 ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣਾ "ਸ਼ਰਣ", "ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ", ਅਤ ੇ"ਸੀ ਏ ਟੀ (CAT)" ਦਾ ਕੇਸ ਵਕਉਂ 
ਵਜੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਵਪੱਛ ੇਦੇ ਕਾਰਨ। ਜਿੱਜ ਿ ੂੰ  ਇਿ ਸਮਝਾਉਣਾ ਿਿੁਾਡਾ ਕੂੰ ਮ ਿੈ ਨਕ ਿਿੁਾਿ ੂੰ  ਆਪ੍ਣ ੇਮ ਲ 
ਦੇਸ਼ ਿਾਪ੍ਸ ਜਾਣ ਿੋਂ ਡਰ ਨਕਉਂ ਲਿੱ ਗ੍ਦਾ ਿੈ ਅਿੇ ਉਸਿ ੂੰ  ਿੁਿਾਡੀ "ਸ਼ਰਣ", "ਿਾਪ੍ਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਿੇ ਰੋਕ 
ਲਗ੍ਾਉਣਾ", ਅਿੇ "ਸੀ ਏ ਟੀ (CAT)" ਦੀ ਿੁਿਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿ ੂੰ  ਮੂੰ ਜ਼ ਰੀ ਨਕਉਂ ਦਣੇੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਿੋਂ 
ਪ੍ਨਿਲਾਂ ਨਕ ਿੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਲਿੱ ਖਣੀ ਸ਼ੁਰ  ਕਰੋ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਿਰ ਨਕਸਮ ਦੇ ਕੇਸ ਦ ੇ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰਿਾਂ ਿ ੂੰ  
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ਸਮਝਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਯਾਦ ਰਿੱ ਖੋ, ਿੁਸੀਂ ਿਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਪੈ੍ਕਟ ਦ ੇਅਖ਼ੀਰ ਨਿਚ ਨਦਿੱ ਿੀ "ਆਪ੍ਣੇ ਦਾਅਿੇ ਬਾਰ ੇ
ਸੋਚਣਾ" ਿਰਕਸ਼ੀਟ ਿ ੂੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਨਿਚਾਰਾਂ ਿ ੂੰ  ਿਰਿੀਬ ਦੇਣ ਲਈ ਿਰਿ ਸਕਦ ੇਿੋ। 

 

 ਵਜੂੰ ਨੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵੇਰਵੇ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕਣ। ਜਿੱਜ ਿੇ ਇਿ ਸਮਝਣਾ ਿੈ ਨਕ ਿਿੁਾਿ ੂੰ  ਕੀ ਡਰ ਿੈ ਨਕ ਿਿੁਾਿ ੂੰ  ਕੀ ਿੋ 
ਸਕਦਾ ਿੈ। ਿੇਰਿਾ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਿਰਿੋਂ ਕਰੋ। ਜਿੱ ਜ ਿ ੂੰ  ਿੁਿਾਡੇ ਬਾਰ ਕੁਝ ਿੀ ਿਿੀਂ ਪ੍ਿਾ ਿੈ ਅਿੇ ਸੂੰ ਭਿ 
ਿੈ ਨਕ ਉਿ ਕਦੇ ਿੀ ਿੁਿਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਿਿੀਂ ਨਗ੍ਆ ਿੈ। ਜਦੋਂ ਿੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਨਜ਼ੂੰ ਦਗ੍ੀ ਦੀ ਨਕਸ ੇਮਿਿੱਿਿਪ੍ ਰਿ ਘਟਿਾ 
ਬਾਰ ੇਦਿੱ ਸਦੇ ਿੋ - ਉਦਾਿਰਣ ਦ ੇਿੌਰ ਿ,ੇ ਉਿ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਧਮਕੀ ਨਦਿੱ ਿੀ ਗ੍ਈ ਸੀ, ਨਿਰਾਸਿ ਨਿਚ 
ਰਿੱ ਨਖਆ ਨਗ੍ਆ ਸੀ, ਿਸੀਿਾ ਨਦਿੱ ਿਾ ਨਗ੍ਆ ਸੀ ਜਾਂ ਚੋਟ ਪ੍ਿੁੂੰ ਚਾਈ ਗ੍ਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਕਸ ੇਿੇ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਡਰਾਇਆ ਸੀ 
- ਿੁਸੀਂ ਜਿੱ ਜ ਿ ੂੰ  ਜੋ ਖੁਦ ਦੇਨਖਆ, ਸੁੂੰ ਨਘਆ ਅਿੇ ਸੁਨਣਆ ਓਿੀ ਮਨਿਸ ਸ ਕਰਿਾਉਣਾ, ਨਦਖਾਉਣਾ, ਸੁੂੰ ਘਾਉਣਾ 
ਅਿੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦ ੇਿੋ। 

 

ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾ ਦੇ ਅੂੰ ਿ ਨਿਚ, ਿੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਿ ੂੰ  ਨਿਆਰ ਕਰਿ ਨਿਚ ਿੁਿਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਇਕ ਛਟੋੀ ਨਜਿੀ 
ਿਰਕਸ਼ੀਟ ਦੇਖੋਗੇ੍। ਇਸਿੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ੍ਣੀ ਨਬਿਿਰੀਿ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਅਿੇ ਆਪ੍ਣੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਿ ੂੰ  ਨਲਿੱ ਖਣ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। 
 

 ਸਹਾਇਕ ਸਬ ਤ 

 

ਜਿੱਜ ਿ ੂੰ  ਇਿ ਨਦਖਾਉਣ ਲਈ ਨਕ ਜੋ ਿੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਿ ੇਘੋਸ਼ਣਾ ਨਿਚ ਕਨਿ ਰਿੇ ਿੋ ਉਿ ਸਿੱ ਚ ਿੈ, ਿੋਰ ਸਬ ਿ 
ਇਕਿੱ ਠੇ ਕਰਿਾ ਬਿਿੁ ਮਿਿੱਿਿਪ੍ ਰਿ ਿੈ। ਿਰ ਨਿਅਕਿੀ ਜੋ "ਸ਼ਰਣ", "ਿਾਪ੍ਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਿ ੇਰੋਕ ਲਗ੍ਾਉਣਾ", ਅਿ ੇ"ਸੀ 
ਏ ਟੀ (CAT)" ਦੀ ਮੂੰ ਗ੍ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਉਸਦਾ ਕੇਸ ਿਿੱ ਖਰਾ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ, ਇਸ ਕਰਕ ੇਜੋ ਸਬ ਿ ਿੁਸੀਂ ਲਿੱ ਭ ਰਿੇ ਿੋਿਗੇੋ੍ ਿਿੁਾਡ ੇ
ਖੁਦ ਦੇ ਕੇਸ ਉੱਪ੍ਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਿਿ। 

 

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਾਂ ਨਕ ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸਿ ਨਿਚ ਿੋਿ ੋਅਿ ੇਦਸਿਾਿਜ਼ੇ ਦ ਜ ੇ

ਦੇਸ਼ ਨਿਚ ਿੋਣ ਿਾਂ ਸਬ ਿ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕਰਿਾ ਬਿੁਿ ਮੁਸ਼ਨਕਲ ਕੂੰ ਮ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ। 
ਆਪ੍ਣ ੇਨਕਸ ੇਨਿਸਿਾਸ਼ ਪ੍ਾਿਰ ਦਸੋਿ ਜਾਂ ਪ੍ਨਰਿਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਿ ੂੰ  ਿਿੁਾਡੇ 
ਲਈ ਦਸਿਾਿੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੂੰਿਜ਼ਾਮ ਕਰਿ ਲਈ ਕਹ।ੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ 
ਇੂੰ ਤੇਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਸਬ ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  
ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਮ ਲ ਕਾਪੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ 

ਲਈ ਕਹ।ੋ  
 

ਪੇ੍ਸ਼ਗ੍ੀ ਿੌਰ ਿ ੇਨਿਆਰੀ ਕਰਿੀ ਅਿੇ ਨਜਿੇਂ ਿੀ ਿੁਸੀਂ ਸ਼ਰਣ", "ਿਾਪ੍ਸ 
ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਿ ੇਰੋਕ ਲਗ੍ਾਉਣਾ", ਅਿੇ "ਸੀ ਏ ਟੀ (CAT)" ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 

ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲੈਂਦ ੇਿੋ ਸਬ ਿ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕਰਿੇ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਿਾ ਿੀ ਮਿਿੱਿਿਪ੍ ਰਿ ਿੈ। ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਿੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਸਾਰੇ 
ਜ਼ਰ ਰੀ ਦਸਿਾਿੇਜ਼ਾਂ ਿ ੂੰ  ਲਿੱ ਭਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਨਮਲ ਜਾਿੇਗ੍ਾ। 
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ਿੇਠਾਂ ਉਿਹ ਾਂ ਕੁਝ ਦਸਿਾਿੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਿਰਣਾਂ ਨਦਿੱ ਿੀਆਂ ਗ੍ਈਆ ਂਿਿ ਜੋ ਿੁਿਾਡੇ ਲਈ ਮਦਦਗ੍ਾਰ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਿ। ਯਾਦ 

ਰਿੱ ਖੋ ,ਿੁਸੀਂ ਨਕਸ ਿਰਹਾਂ ਦੇ ਸਬ ਿ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕਰੋਗੇ੍ ,ਇਿ ਿੁਿਾਡੇ ਨਿਅਕਿੀਗ੍ਿ ਕੇਸ ਉੱਪ੍ਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਿੈ।  
 

 ਪ ਵਲਸ ਵਰਪੋਰਟਾਂ (ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਨਕਸ ੇਘਟਿਾ ਬਾਰੇ ਪੁ੍ਨਲਸ ਿ ੂੰ  ਦਿੱ ਨਸਆ ਿੈ) 
 ਵਚਵਕਤਸਕ ਵਰਕਾਰਡ (ਜੇ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਸਿੱ ਟ ਲਿੱ ਗ੍ੀ ਸੀ ਅਿ ੇਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਿਸਪ੍ਿਾਲ ਜਾਂ ਕਲੀਨਿਕ ਨਿਚ ਦਾਖ਼ਲ 

ਕਰਿਾਇਆ ਨਗ੍ਆ ਸੀ) 
 ਜਨਮ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਪਰਮਾਣ ਪੱਤਰ (ਜੇ ਿੁਿਾਡ ੇਪ੍ਨਰਿਾਰ ਨਿਚੋਂ ਕਈੋ ਉਿਹ ਾਂ ਨਿਅਕਿੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਰਆ 

ਨਗ੍ਆ ਸੀ ਨਜਿਹ ਾਂ ਿੋਂ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਡਰ ਲਿੱ ਗ੍ਦਾ ਿੈ) 
 ਉਿਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਆੁਰਾ ਨਲਖੇ ਗ੍ਏ ਪੱਤਰ ਜੋ ਿੁਿਾਡੇ ਇਸ ਦਾਅਿੇ ਦਾ ਸਮਰਥਿ ਕਰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਨਕਉਂ ਿੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ 

ਦੇਸ਼ ਿਾਪ੍ਸ ਿਿੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਿੁੂੰਦੇ। ਕੀ ਿੁਿਾਡੇ ਪ੍ਨਰਿਾਰ ਨਿਚੋਂ ਨਕਸ ੇਿੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਧਮਕੀ ਨਦੂੰ ਦੇ ਿੋਏ 

ਜਾਂ ਕੁਿੱ ਟਦੇ ਿੋਏ ਦੇਨਖਆ ਿੈ ?ਜੇ ਅਨਜਿਾ ਿੈ ਿਾਂ ਉਸ ਨਿਅਕਿੀ ਦਆੁਰਾ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਨਲਿੱ ਨਖਆ ਨਗ੍ਆ ਪ੍ਿੱਿਰ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  
ਆਪ੍ਣੇ ਦਾਅਿ ੇਿ ੂੰ  ਸਾਬਿ ਕਰਿ ਨਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗ੍ਾ। 

 ਤਸਵੀਰਾਂ ,ਜੋ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਆਪ੍ਣੀ ਕਿਾਣੀ ਿ ੂੰ  ਸਾਬਿ ਕਰਿ ਨਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਿਿ (ਉਦਾਿਰਣ ਦ ੇਿੌਰ ਿ,ੇ 

ਿੁਿਾਡੀਆਂ ਉਿਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਿਸਿੀਰਾਂ ਨਜਿਹ ਾਂ ਿ ੂੰ  ਮਾਰ ਨਦਿੱ ਿਾ ਨਗ੍ਆ ਿੈ, ਜਾਂ ਉਿਹ ਾਂ ਸਮ ਿਾਂ ਜਾਂ ਗ੍ਿੀਨਿਧੀਆਂ 
ਜੋ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਖਿਰ ੇਨਿਚ ਪ੍ਾਉਂਦੀਆਂ ਿਿ ਨਿਚ ਭਾਗ੍ ਲੈਂਨਦਆਂ ਦੀਆਂ ਿਸਿੀਰਾਂ)। ਇਿ ਯਾਦ ਰਿੱ ਖੋ ਨਕ, ਿੁਿਾਿ ੂੰ  
ਇਿ ਸਾਬਿ ਕਰਿ ਦ ੇਸਮਰਿੱਥ ਿੋਣਾ ਪ੍ਿੇਗ੍ਾ ਨਕ ਿਸਿੀਰਾਂ ਨਿਚ ਲੋਕ ਕੌਣ ਿਿ।  

 ਉਿ ਮੁਿੱ ਦੇ ਨਜਿਹ ਾਂ ਿੋਂ ਿੁਸੀਂ ਿੁਿਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਿਾਪ੍ਸ ਜਾਣ ਿੋਂ ਡਰਦੇ ਿੋ ਜਾਂ ਉਿ ਲੋਕ ਨਜਿਹ ਾਂ ਿ ੂੰ  ਿੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿੋ ਉਿਹ ਾਂ 
ਿਾਲ ਿਾਪ੍ਰੀਆਂ ਘਟਿਾਿਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਲੇਖ 

• ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਿ ੇਅੂੰ ਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿੁਿੱ ਖੀ ਅਨਧਕਾਰ ਸੂੰ ਗ੍ਠਿ (ਨਜਿੇਂ ਨਿਊਮਿ ਰਾਇਟਸ ਿਾਚ ਜਾਂ ਐਮਿੈਸਟੀ 
ਇੂੰ ਟਰਿੈਸ਼ਿਲ) ਿੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਿ ਵਰਪਰੋਟਾਂ 

 

ਯਾਦ ਰਿੱ ਖੋ, ਿੁਿਾਡ ੇਦਆੁਰਾ ਜਮਹਾਂ ਕਰਿਾਏ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਸਿਾਿੇਜ਼ ਅੂੰ ਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਨਿਚ ਿੋਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਿ। ਜੇ ਿੁਸੀਂ 
ਦਸਿਾਿੇਜ਼ਾਂ ਿ ੂੰ  ਨਕਸ ੇ ਿੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਿ ਕਰਦੇ ਿੋ ਿਾਂ ਿਸੁੀਂ ਇਿਹ ਾਂ ਦਾ ਅਿੁਿਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਬਿੱ ਸ ਆਪ੍ਣ ੇ
ਅਿੁਿਾਦ ਿ ੂੰ  ਮ ਲ ਪ੍ਿੱ ਿਰ ਦ ੇਿਾਲ ਪ੍ਾਓ ਅਿ ੇ"ਅਿੁਿਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪ੍ਿੱਿਰ" ਜੋ ਨਕ ਇਸ ਪੈ੍ਕਟ ਦੇ ਅੂੰ ਿ ਿੇ ਿੈ, ਦੀ 
ਦਸਿਖ਼ਿ ਕੀਿੀ ਕਾਪ੍ੀ ਿਿੱ ਥੀ ਕਰੋ। 
 

ਜਦੋਂ ਿੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਸਾਰੇ ਸਬ ਿ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕਰ ਲਿੋ ,ਿਾਂ ਇਸ ਪੈ੍ਕਟ ਦੇ ਅੂੰਿ ਿੇ ,ਆਪ੍ਣੇ ਸਾਰੇ ਸਬ ਿਾਂ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪ੍ੂੰ ਿੇ ਿੇ 
"ਸੇਿਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪ੍ਿੱਿਰ "ਦੀ ਦਸਿਖ਼ਿ ਕੀਿੀ ਅਿੇ ਿਾਰੀਖ਼ ਨਲਖੀ ਿੋਈ ਕਾਪ੍ੀ ਿਿੱ ਥੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ੍ਣੇ ਸਾਰੇ 

ਸਬ ਿਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਾਪ੍ੀਆਂ ਨਿਆਰ ਕਰੋ।  
 

ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਿਰਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮ ਲ ਕਾਪ੍ੀ ਜਿੱ ਜ ਕੋਲ ਜਾਿੇਗ੍ੀ, ਇਕ ਕਾਪ੍ੀ ਸਰਕਾਰੀ 
ਿਕੀਲ ਕੋਲ ਜਾਿੇਗ੍ੀ ਅਿੇ ਇਕ ਕਾਪ੍ੀ ਿੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਲਈ ਆਪ੍ਣ ੇਕੋਲ ਰਿੱ ਖੋਗੇ੍। ਜੇ 
ਿੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਅੂੰ ਨਿਮ ਅਦਾਲਿੀ ਿਾਰੀਖ਼ ਿੋਂ ਪ੍ਨਿਲਾਂ ਅਦਾਲਿ ਿ ੂੰ  ਦਸਿਾਿੇਜ਼ ਜਮਹਾਂ 
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ਕਰਿਾਉਣ ੇਚਾਿੁੂੰ ਦੇ ਿੋ, ਿਾਂ ਨਸਖਰ ਿ ੇਆਪ੍ਣਾ ਿਾਮ ਅਿ ੇA- ਿੂੰ ਬਰ ਨਲਿੱ ਖ ਕੇ ਇਕ ਕਿਰ ਸ਼ੀਟ ਪ੍ਾਓ। ਇਸ ਿੋਂ ਬਾਅਦ 
ਪੈ੍ਕਟਾਂ ਿ ੂੰ  ਨਲਫਾਨਫਆਂ ਨਿਚ ਪ੍ਾ ਨਦਓ। ਇਕ "ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਿ ਜਿੱ ਜ" ਅਿੇ ਦ ਜੀ "ਆਈ ਸੀ ਈ (ICE) ਨਲਟੀਗੇ੍ਸ਼ਿ" ਿ ੂੰ  
ਸੂੰ ਬੋਨਧਿ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਨਿਰਾਸਿੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਮਲੇ ਿ ੂੰ  ਇਿ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿੋ ਨਕ ਇਿਹ ਾਂ ਿ ੂੰ  ਨਡਲੀਿਰ 
ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਜਾਂ ਨਫਰ ਇਿਹ ਾਂ ਿ ੂੰ  ਨਿਰਾਸਿੀ ਕੇਂਦਰ ਦ ੇਉਿਹ ਾਂ ਡਾਕ ਬਕਨਸਆਂ ਨਿਚ ਪ੍ਾਓ ਨਜਿਹ ਾਂ ਿ ੂੰ  ਅਦਾਲਿ ਅਿ ੇ
ਆਈ ਸੀ ਈ (ICE) ਕੋਲ ਭੇਨਜਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 
 

4. ਆਪਣਾ ਵਬਆਨ ਵਤਆਰ ਕਰਨਾ 
(Preparing Your Testimony) 

 

ਿੁਿਾਡੀ ਅੂੰ ਨਿਮ ਸਣੁਿਾਈ ਿੇ ,ਿਿੁਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਜ ਿ ੂੰ  ਇਿ ਦਿੱ ਸਣ ਦਾ 
ਮੌਕਾ ਿੋਿੇਗ੍ਾ ਨਕ ਿੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਮ ਲ ਦੇਸ਼ ਿਾਪ੍ਸ ਜਾਣ ਿੋਂ ਡਰਦੇ ਨਕਉਂ 

ਿੋ ਅਿੇ ਿੁਸੀਂ ਇਿ ਨਕਉਂ ਸਚੋਦੇ ਿੋ ਨਕ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਸੂੰਯੁਕਿ ਰਾਜ ਨਿਚ 

ਰਨਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਆਪ੍ਣੀ ਸਣੁਿਾਈ ਿੋਂ ਿਿਨਿਆਂ ਪ੍ਨਿਲੇ ਆਪ੍ਣੇ 
ਨਬਆਿ ਦਾ ਅਨਭਆਸ ਕਰਿਾ ਮਿਿੱਿਿਪ੍ ਰਿ ਿੈ ਿਾਂ ਜੋ ਿੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣਾ 
ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਿ ਕਰ ਸਕੋ !ਆਪ੍ਣਾ ਨਬਆਿ ਨਦੂੰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਿਹ ਾਂ ਗ੍ਿੱਲਾਂ ਿ ੂੰ  
ਨਧਆਿ ਨਿਚ ਰਿੱ ਖੋ। 

 

 ਵਤਆਰ ਰਹੋ। ਉਿਹ ਾਂ ਖਾਸ ਕਾਰਣਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸ ਚੀ ਬਣਾਉ 

ਨਜਿਹ ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਿ ਿੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਮ ਲ ਦੇਸ਼ ਿਾਪ੍ਸ ਜਾਣ ਿੋਂ ਡਰਦ ੇ ਿੋ।  " ਮੈਂ ਸਚੋਦਾ/ਸਚੋਦੀ ਿਾਂ ਨਕ ਕੋਈ ਮਿੈ ੂੰ  
ਿੁਕਸਾਿ ਪ੍ਿੁੂੰਚਾਏਗ੍ਾ "ਜਾਂ  " ਮੈਂ ਿਾਪ੍ਸ ਿਿੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ/ਚਾਿੁੂੰ ਦੀ "ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਦੇ ਿਾਕਾਂ ਦੀ ਿਰਿੋਂ ਿਾ ਕਰੋ। 
ਜੋ ਿੁਕਸਾਿ ਿੁਸੀਂ ਅਿੀਿ ਨਿਚ ਝਿੱ ਨਲਆ ਿੈ ਅਿੇ ਉਿ ਿੁਕਸਾਿ ਨਜਸਦਾ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਡਰ ਲਿੱ ਗ੍ਦਾ ਿੈ ,ਜਿੱਜ ਿ ੂੰ  ਇਸ 

ਦੀਆਂ ਉਦਾਿਰਣਾਂ ਨਦਓ। ਿੁਸੀਂ ਉਸਿ ੂੰ  ਨਜੂੰ ਿਾ ਨਜ਼ਆਦਾ ਿੋ ਸਕੇ ਦਿੱਸ।ੋ ਕਈ ਿਾਰ ਅਜਿਬੀਆਂ ਦੇ ਿਾਲ ਆਪ੍ਣ ੇ

ਨਿਅਕਿੀਗ੍ਿ ਿਜਰਬ ੇਬਾਰ ੇਗ੍ਿੱਲ ਕਰਿਾ ਮੁਸ਼ਨਕਲ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਿਸੈ ੇਇਿ ਮਿਿੱਿਿਪ੍ ਰਿ ਿੈ ਨਕ ਜਿੱਜ ਨਜੂੰ ਿਾ 
ਨਜ਼ਆਦਾ ਸੂੰਭਿ ਿੋ ਸਕੇ ਿੁਿਾਡੇ ਕੇਸ ਬਾਰ ੇਜਾਣਦਾ ਿੈ  --- ਚਾਿੇ ਇਸ ਬਾਰ ੇਗ੍ਿੱਲ ਕਰਿਾ ਡਰਾਉਣਾ ,ਬੇਇਜ਼ਿੀ 
ਕਰਿ ਿਾਲਾ ,ਜਾਂ ਦਰਦਾਇਕ ਿੋਏ।  

 

 ਆਪਣੇ ਵਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ।ੋ ਜਿੱਜ ਿਰ ਰੋਜ਼ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਿ ੂੰ  ਨਮਲਦ ੇਿਿ। 
ਿੁਸੀਂ ਗ੍ੂੰਭੀਰਿਾ ਿਾਲ ਬੋਲਨਦਆ ਂਆਪ੍ਣਾ ਨਬਆਿ ਦੇ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਉਿਹ ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 
ਉਦਾਿਰਣਾਂ ਬਾਰ ੇਸਚੋੋ ਨਜਿਹ ਾਂ ਿੋਂ ਿੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਮ ਲ ਦੇਸ਼ ਨਿਚ ਡਰਦੇ ਿੋ। ਉਿਹ ਾਂ 
ਉਦਾਿਰਣਾਂ ਿ ੂੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਨਕਸ ੇਦੋਸਿ ਜਾਂ ਪ੍ਨਰਿਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਿ ੂੰ  ਦਿੱ ਸਣ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ 

ਕਰੋ ਅਿੇ ਇਿਹ ਾਂ ਿ ੂੰ  ਕਾਗ੍ਜ਼ ਉੱਪ੍ਰ ਨਲਿੱ ਖ ਲਿੋ ,ਿਾਂ ਜੋ ਿੁਸੀਂ ਇਿਹ ਾਂ ਿ ੂੰ  ਭੁਿੱ ਲੋ ਿਾ। ਜੇ 

ਿੁਸੀਂ ਅਦਾਲਿ ਨਿਚ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦ ੇਿੋ ਜਾਂ ਭਾਿਿਾਿਮਕ ਿੋ ਜਾਂਦੇ ਿੋ ਿਾਂ ਨਚੂੰ ਿਾ ਿਾ ਕਰੋ  - ਇਿ ਬਿੁਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 
ਿਾਲ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਛੁਿੱ ਟੀ ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ ਿੋ ਿਾਂ ਜਿੱਜ ਿ ੂੰ  ਦਿੱ ਸ।ੋ 
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 ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹੋ। ਿੁਿਾਡਾ ਕੂੰ ਮ ਜਿੱਜ ਿ ੂੰ  ਿੁਿਾਡ ੇਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਾਲਾਿਾਂ ਦੇ ਬਾਰ ੇਦਿੱ ਸਣਾ ਿੈ। ਜੇ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਅਪ੍ਰਾਨਧਕ 

ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਨਿਰਾਇਆ ਨਗ੍ਆ ਿੈ ਅਿੇ ਜਿੱਜ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਇਿਹ ਾਂ ਦੇ ਬਾਰ ੇਪੁ੍ਿੱ ਛਦੀ ਿੈ ਿਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਿੋਇਆ ਿੈ 

ਜਿੱਜ ਿ ੂੰ  ਉਸ ਬਾਰ ੇਦਿੱ ਸੋ। ਝ ਠ ਬਲੋਣ ਿਾਲ ਕੇਿਲ ਕੂੰ ਮ ਿੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਿੋਿੇਗ੍ਾ ,ਅਿੇ ਜਿੱਜ ਅਿੇ ਸਰਕਾਰੀ ਿਕੀਲ 

ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਿਾ ਲਗ੍ਾਉਣ ਦੇ ਿਰੀਕ ੇਿੁੂੰ ਦੇ ਿਿ ਨਕ ਿਸੁੀਂ ਝ ਠ ਬੋਲ ਰਿੇ ਿੋ। ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਮੁੜ ਿਸੇਬੇ 
ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਣੇੀਆਂ ਨਜਿੇਂ ਨਕ NA ਜਾਂ AA ਨਿਚ ਗ੍ਏ ਿੋ ,ਿਾਂ ਇਿ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉ ਨਕ ਿੁਸੀਂ ਜਿੱਜ ਿ ੂੰ  ਇਿਹ ਾਂ ਬਾਰ ੇ

ਦਿੱ ਸਦੇ ਿੋ। ਜਿੱਜ ਿ ੂੰ  ਇਿ ਿੀ ਦਿੱ ਸ ੋ ਨਕ ਭਿੱ ਨਿਖ ਨਿਚ ਿੁਸੀਂ ਨਕਸ ੇਿਰਹਾਂ ਦੇ ਅਪ੍ਰਾਨਧਕ ਸਮਿੱ ਨਸਆ ਿੋਂ ਨਕਸ ਿਰਹਾਂ 
ਬਚੋਗੇ੍।  

 

 ਆਪਣੇ ਪਵਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਦਾਲਤ ਵਵਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹ।ੋ ਜੇ ਿੁਿਾਡਾ ਕੋਈ ਅਨਜਿਾ 
ਪ੍ਨਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਿੈ ਜੋ ਇਿ ਸੋਚਦਾ ਿੈ ਨਕ ਿੁਿਾਡੇ ਮ ਲ ਦੇਸ਼ ਨਿਚ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਿੁਕਸਾਿ 

ਪ੍ਿੁੂੰਚਾਇਆ ਜਾਿੇਗ੍ਾ ,ਜਾਂ ਕਈੋ ਿੋਰ ਗ੍ਿਾਿ ਿੈ ਜੋ ਿੁਿਾਡ ੇਕੇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਿ ਕਰਦਾ ਿੈ ,ਿਾਂ 
ਉਸ ਨਿਅਕਿੀ ਿ ੂੰ  ਅਦਾਲਿ ਨਿਚ ਗ੍ਿਾਿੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿੋ। ਇਿ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉ ਨਕ ਉਿ 

ਜਿੱਜ ਿ ੂੰ  ਇਿ ਦਿੱ ਸਦੀ ਿੈ ਨਕ ਉਿ ਇਿ ਨਕਉਂ ਸੋਚਦੀ ਿੈ ਨਕ ਿੁਿਾਡੇ ਮ ਲ ਦੇਸ਼ ਨਿਚ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  
ਿੁਕਸਾਿ ਪ੍ਿੁੂੰਚਾਇਆ ਜਾਿੇਗ੍ਾ। ਿੁਿਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਨਦਿੱ ਿੇ ਗ੍ਏ ਨਬਆਿ ਦੀ ਿਰਹਾਂ ,ਇਿ 

ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉ ਨਕ ਿੁਿਾਡਾ ਗ੍ਿਾਿ ਜਿੱਜ ਿ ੂੰ  ਇਸ ਬਾਰ ੇਬਿੁਿ ਖਾਸ ਉਦਾਿਰਣਾਂ ਨਦੂੰ ਦਾ ਿੈ 

ਨਕ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਿੁਿਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਚ ਨਕਸ ਿਰਹਾਂ ਅਿੇ ਨਕਉਂ ਿੁਕਸਾਿ ਪ੍ਿੁੂੰਚਾਇਆ ਜਾਿੇਗ੍ਾ।  
 

 ਜੱਜ ਦੇ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਦਓ। ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਜਿੱਜ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਕੁਝ ਖਾਸ ਪ੍ਰਸ਼ਿ ਪੁ੍ਿੱ ਛਣਾ ਚਾਿੇ। ਜਿੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਿ ਿ ੂੰ  
ਸੁਣੋ ਅਿੇ ਿੁਿਾਡੇ ਿੋਂ ਨਜੂੰ ਿਾ ਸੂੰਭਿ ਿੋ ਸਕੇ ਇਸ ਦਾ ਓਿਾ ਿਧੀਆ ਉੱਿਰ ਨਦਓ। ਯਾਦ ਰਿੱ ਖੋ ,ਜਦੋਂ ਜਿੱਜ ਬੋਲ ਨਰਿਾ 
ਿੋਏ ,ਿੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਮਰਿਾ ਰਿੱ ਖੋ। ਜਿੱਜ ਿ ੂੰ  " ਮਾਿਯੋਗ੍", "ਮੈਡਮ", ਜਾਂ  " ਸਰ "ਦੇ ਿਾਲ ਸੂੰਬੋਨਧਿ ਿੋਿ।ੋ 

 

5. ਸਬ ਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਂਚਣਾ :ਜੱਜ ਦਾ ਵਨਰਣਾ 
(Weighing the Evidence: The Judge’s Decision) 

 

ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਨਿਚ ਜਿੱਜ ਿੁਿਾਡੀ ਸੁਣਿਾਈ ਦੇ ਅੂੰਿ ਨਿਚ ਆਪ੍ਣਾ ਅੂੰ ਨਿਮ 

ਨਿਰਣਾ ਦੇਿੇਗ੍ਾ। ਉਿ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਦਿੱਸੇਗ੍ੀ ਨਕ ਉਿ ਿੁਿਾਡੇ ਕੇਸ ਿ ੂੰ  ਮੂੰਜ਼ ਰ ਜਾਂ 
ਅਸਿੀਕਾਰ ਨਕਉਂ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ। ਜੇ ਜੱਜ ਤ ਹਾਡੇ ਕੇਸ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰ 

ਵਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਤ ਸੀਂ ਇਸ ਵਨਰਣੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ੂੰ ਦ ੇਹੋ ,ਤਾਂ 
ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਜੱਜ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵਗੇਾ ਵਕ ਤ ਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ੂੰ ਦ ੇਹੋ। 

ਉਹ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਕ ਝ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਵੇਗੀ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  30 ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਪੀਲਜ਼ ਨ ੂੰ  ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ 
ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤ ਸੀਂ ਫਲੋਰੈਂਸ ਪਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੇਸ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ 

ਸਬੂੰ ਧੀ ਵਨਰਦੇਸ਼ਕਾ ਦਖੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
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"ਸ਼ਰਣ", "ਿਾਪ੍ਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਿੇ ਰੋਕ ਲਗ੍ਾਉਣਾ", ਅਿ ੇ"ਸੀ ਏ ਟੀ (CAT)" ਦੇ ਬਹ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨਿਚ, ਜਿੱਜ 
ਿੁਿਾਡੀ ਅੂੰ ਨਿਮ ਸੁਣਿਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਨਲਖਿੀ ਨਿਰਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਿੇਗ੍ਾ। ਜੇ ਅਨਜਿਾ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ ਿਾਂ ਿੁਸੀਂ 
ਸੁਣਿਾਈ ਦੇ ਕੁਝ ਿਿਿ ੇਬਾਅਦ ਨਿਰਾਸਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਡਾਕ ਦੇ ਰਾਿੀਂ ਨਿਰਣਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਿ ਕਰੋਗ੍ੇ। ਨਿਰਣਾ ਉਿਹ ਾਂ 
ਕਾਰਿਾਂ ਬਾਰੇ ਦੀ ਨਿਆਨਖਆ ਿੀ ਕਰੇਗ੍ਾ ਨਜਿਹ ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਜਿੱ ਜ ਿੁਿਾਡੇ ਕੇਸ ਿ ੂੰ  ਸਿੀਕਾਰ ਜਾਂ ਅਸਿੀਕਾਰ 
ਕਰ ਨਰਿਾ ਿੈ। 
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6. ਅੂੰ ਵਤਮ ਵਵਚਾਰ 

(Final Thoughts) 
 

"ਸ਼ਰਣ", "ਿਾਪ੍ਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਿੇ ਰੋਕ ਲਗ੍ਾਉਣਾ", ਅਿ ੇ"ਸੀ ਏ ਟੀ (CAT)" ਦੇ ਕੇਸ ਗ੍ੁੂੰ ਝਲਦਾਰ ਿੁੂੰ ਦ ੇਿਿ। 
ਜਿੱ ਜ ਿ ੂੰ  ਆਪ੍ਣਾ ਕੇਸ ਪੇ੍ਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਡਰੇ ਮਨਿਸ ਸ ਕਰਿਾ ਸਧਾਰਿ ਗ੍ਿੱ ਲ ਿੈ, ਖਾਸ ਿੌਰ ਿੇ 
ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਜਿੱ ਜ ਿ ੂੰ  ਉਿਹ ਾਂ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸ ਰਿੇ ਿੋਿੋ ਜੋ ਿੁਿਾਡੇ ਿਾਲ ਿਾਪ੍ਰੀਆਂ ਿਿ ਜਾਂ ਿੁਿਾਡ ੇ
ਿਾਲ ਿਾਪ੍ਰ ਸਕਦੀਆਂ ਿਿ। ਨਜਸ ਿਰਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪ੍ਰ ਗ੍ਿੱਲ ਕੀਿੀ ਿੈ, ਆਪ੍ਣੇ ਕੇਸ ਿ ੂੰ  ਮਜ਼ਬ ਿ ਕਰਿ ਲਈ 
ਪ੍ਨਿਲਾਂ ਿੀ ਸਬ ਿ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕਰਿੇ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਨਦਓ। ਆਪ੍ਣੇ ਮ ਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ਸਬ ਿ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕਰਿ ਨਿਚ ਮਦਦ 
ਿਾਸਿ ੇਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਨਰਿਾਰ ਅਿੇ ਦੋਸਿਾਂ ਿ ੂੰ  ਕਿੋ। ਆਪ੍ਣੇ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਕਿ ੂੰ ਿੀ ਜ਼ਰ ਰਿਾਂ ਬਾਰੇ ਨਧਆਿ ਿਾਲ 
ਸੋਚੋ। ਆਪ੍ਣੇ ਨਬਆਿ ਦਾ ਅਨਭਆਸ ਕਰੋ ਅਿ ੇ ਨਜੂੰ ਿਾ ਨਜ਼ਆਦਾ ਸੂੰ ਭਿ ਿੋ ਸਕੇ ਜਿੱ ਜ ਿ ੂੰ  ਸੋਚਣ ਲਈ ਸਬ ਿ 
ਨਦਓ। ਅਸੀਂ ਿੁਿਾਡੇ ਕੇਸ ਲਈ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਸ਼ੁਿੱ ਭ ਕਾਮਿਾਿਾਂ ਨਦੂੰ ਦ ੇਿਾਂ! 
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ਨੱਥੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼  1 : ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨ ੂੰ  ਭਰਨਾ 
Appendix 1. Filling Out Your Application 

 

ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ I-589 ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸਿਾਲ ਹਨ: 

I-589 
 

ਭਾਗ  – ਓ (Part A) 

 

ਸੂੰਯ ਕਤ ਰਾਜ ਵਵਚ ਡਾਕ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪਤਾ (Mailing address in the United States) 

 ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਰਾਸਿ ਨਿਚ ਿੋ ਿਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਡਾਕ ਦੇ ਪ੍ਿ ੇਲਈ ਨਿਰਾਸਿੀ ਕੇਂਦਰ ਦ ੇਪ੍ਿੇ ਦੀ ਿਰਿੋਂ 
ਕਰੋ।  

 

ਮੌਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ (Present nationality) 

 ਿੁਿਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਿਾ ਅਿ ੇਿਾਗ੍ਨਰਕਿਾ ਆਮ ਿੌਰ ਿੇ ਇਕ ਸਮਾਿ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਿ ,ਪ੍ਰ ਜੇ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਲਿੱ ਗ੍ਦਾ ਿੈ 

ਿੁਿਾਡੇ ਲਈ ਇਿ ਠੀਕ ਿਿੀਂ ਿੈ ਿਾਂ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਿਚ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।  
 

ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਅਤ ੇਨਾਗਵਰਕਤਾ (Nationality and citizenship at birth) 

 ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਨਕਸ ੇਿੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਿਚ ਸਥਾਈ ਿੌਰ ਿੇ ਚਲੇ ਗ੍ਏ ਿੋ ਅਿੇ ਿਾਗ੍ਨਰਕਿਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਿ ਕਰ ਲਈ ਿੈ ,ਿਾਂ 
ਿੁਿਾਡੀ ਜਿਮ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਿਾ ਿੁਿਾਡੀ ਿੁਣ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਿਾ ਿਾਲੋਂ ਿਿੱ ਖਰੀ ਿੋਿੇਗ੍ੀ।  

 

ਤ ਹਾਡਾ ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਾ (Your Ethnic or Tribal Group) 

 ਕੀ ਿੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਮ ਲ ਦੇਸ਼ ਨਿਚ ਨਕਸ ੇਖਾਸ ਸਨਭਆਚਾਰਕ ਸਮ ਿ ਿਾਲ ਸਬੂੰ ਧ ਰਿੱ ਖਦ ੇਿੋ? ਉਦਾਿਰਣ ਦ ੇਿੌਰ 
ਿੇ, ਇਰਾਿ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸੀਰੀਅਿ (Assyrian) ਿੋ ਸਕਦ ੇਿਿ ਜਾਂ ਗੁ੍ਆਟੇਮਾਲਾ ਦ ੇਲੋਕ ਕੀਸ਼ (Quiche) ਿੋ 
ਸਕਦ ੇਿਿ। 

 

ਤ ਹਾਡਾ ਧਰਮ (Your religion) 

 ਕੀ ਿੁਸੀਂ ਨਕਸ ੇਧਰਮ ਿ ੂੰ  ਮੂੰ ਿਦੇ ਿੋ? ਜੇ ਅਨਜਿਾ ਿੈ ਿਾਂ ਇਸਿ ੂੰ  ਉਸ ਬਕਸੇ ਨਿਚ ਨਲਿੱ ਖੋ ਜੋ ਿੁਿਾਡੀ ਧਾਰਨਮਕ 
ਪ੍ਛਾਣ ਬਾਰ ੇਪੁ੍ਿੱ ਛਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਪ੍ਰਸ਼ਿ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਿੁਿਾਡੇ ਮੁਿੱ ਖ ਧਰਮ (ਨਜਿੇਂ ਨਕ ਯਿ ਦੀ, ਬੋਧੀ, ਮੁਸਨਲਮ, ਆਨਦ।) 
ਅਿੇ ਿੁਿਾਡੇ ਧਰਮ ਿਾਲ ਸਬੂੰ ਨਧਿ ਨਕਸ ਖਾਸ ਨਿਿੱ ਸ ੇਨਜਿੇਂ (ਓਰਥਡੋੋਕਸ, ਜਾਂ ਕੋਪ੍ਨਟਕ ਨਕਰਸ਼ਚੀਅਿ)ਦੋਿਾਂ ਦੇ 
ਬਾਰ ੇਪੁ੍ਿੱ ਛੇਗ੍ਾ। 

 

ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸ ਣਵਾਈਆਂ (Removal proceedings) 

 ਿੁਸੀਂ ਿੁਣ ਿਾਪ੍ਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸਣੁਿਾਈਆ ਂ ਨਿਚ ਿੋ ,ਇਿਹ ਾਂ ਿ ੂੰ  ਦੇਸ਼ ਿੋਂ ਕਿੱ ਢੇ ਜਾਣ ਦੀਆ ਂਸੁਣਿਾਈਆਂ ਿੀ 
ਕਨਿੂੰਦੇ ਿਿ। ਉਸ ਬਕਸੇ ਿੇ ਸਿੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਿ ਲਗ੍ਾਉ ਜੋ ਿਾਂ ਕਨਿੂੰਦਾ ਿੈ। ਜੇ ਿੁਣ ਿੋਂ ਪ੍ਨਿਲਾਂ ਿੁਸੀਂ ਿਾਪ੍ਸ ਭੇਜੇ 

ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸਣੁਿਾਈਆਂ ਨਿਚ ਰਿੇ ਿੋ ,ਿਾਂ ਉਿਹ ਾਂ ਿ ੂੰ  ਿੀ ਸ ਚੀਬਿੱ ਧ ਕਰੋ।  
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ਤ ਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਵਚੋਂ ਵਨਕਲਣ ਅਤੇ ਯ .ਐੱਸ .ਵਵਚ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਮੌਕਾ। 

(Your most recent departure from your country and entry into the 
U.S) 
 

 ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਨਬਿਾਂ ਆਨਗ੍ਆ ਜਾਂ ਗੈ੍ਰ ਕਿ ੂੰ ਿੀ ਰ ਪ੍ ਨਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਿੋਏ ਿੋ ਿਾਂ "ਜਾਂਚ ਿਿੀਂ" ਨਲਿੱ ਖੋ ਅਿ ੇਨਜਿੱ ਥੇ ਇਿ 
"I-94 ਿੂੰ ਬਰ" ਬਾਰੇ ਪੁ੍ਿੱ ਛਦਾ ਿੈ ਉੱਥੇ "N/A" ਨਲਿੱ ਖੋ। ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਉਿਹ ਾਂ ਿੋਰ ਸਨਮਆਂ ਿ ੂੰ  ਿੀ ਸ ਚੀਬਿੱ ਧ ਕਰਿਾ 
ਪ੍ਿੇਗ੍ਾ ਜਦੋਂ ਿੁਸੀਂ ਯ .ਐੱਸ. ਨਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਿੋਏ ਸੀ, ਉਦਾਿਰਣ ਦੇ ਿੌਰ ਿੇ ਜਦੋਂ ਿੁਸੀਂ ਿੋਰ ਦਸ਼ੇਾਂ ਦੀਆ ਂ
ਯਾਿਰਾਿਾਂ ਕੀਿੀਆਂ ਸਿ। ਜੇ ਿਿੁਾਿ ੂੰ  ਸਟੀਕ ਿਾਰੀਖ਼ਾਂ ਯਾਦ ਿਿੀਂ ਿਿ ਿਾਂ, "ਿਕਰੀਬਿ" ਨਲਿੱ ਖ ਨਦਓ ਿਾਂ ਜੋ 
ਜਿੱ ਜ ਿ ੂੰ  ਇਿ ਪ੍ਿਾ ਲਿੱ ਗ੍ ਸਕੇ ਨਕ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਯਕੀਿ ਿਾਲ ਿਿੀਂ ਪ੍ਿਾ। 

 

ਤ ਸੀਂ ਵਕਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਬੋਲਦ ੇਹੋ (Which language you speak 

best) 
 ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਬੋਲਦੇ ਿੋ ,ਿਾਂ ਉਸਿ ੂੰ  ਸ ਚੀਬਿੱ ਧ ਕਰੋ ਨਜਸਿ ੂੰ  ਿੁਸੀਂ ਸਭ ਿੋਂ ਿਧੀਆ ਬਲੋ ਅਿੇ ਸਮਝ 

ਸਕਦ ੇਿੋ। ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਿੋ ਿਾਂ ਉਸਿ ੂੰ  ਿੀ ਿੋਟ ਕਰੋ। ਅੂੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਿ ੂੰ  ਕੇਿਲ 

ਿਾਂ ਿੀ ਨਲਿੱ ਖੋ ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਜਿੱਜ ਿਾਲ ਅੂੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਨਿਚ ਗ੍ਿੱਲ ਕਰਿ ਲਈ  100 % ਆਸਾਿੀ ਮਨਿਸ ਸ ਕਰਦ ੇਿੋ।  
 

ਮਾਵਪਆਂ ਦਾ ਵਟਕਾਣਾ (Parents’ location) 

 ਜੇ ਿੁਿਾਡੇ ਮਾਿਾ ਨਪ੍ਿਾ ਨਿਚੋਂ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋਿੇਂ ਨਮਰਿਕ ਿਿ ,ਿਾਂ ਿੀ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਉਿਹ ਾਂ ਿ ੂੰ  ਸ ਚੀਬਿੱ ਧ ਕਰਿਾ ਪ੍ਿਗੇ੍ਾ। 
"ਨਟਕਾਣੇ "ਿਾਲੇ ਨਿਿੱ ਸੇ ਨਿਚ  " ਨਮਰਿਕ "ਨਲਿੱ ਖੋ।  

 

ਭਾਗ ਅ (Part B) 

 

ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਅਤ ੇਬੱਵਚਆਂ ਦੇ ਨਾਮ (Spouse and children’s names) 

 ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਨਿਆਿੇ ਿੋਏ ਿੋ ਅਿ/ੇਜਾਂ ਿੁਿਾਡੇ ਬਿੱ ਚ ੇਿਿ ਕਿੇਲ ਿਾਂ ਿੀ ਇਸ ਨਿਿੱ ਸ ੇਿ ੂੰ  ਭਰੋ। ਜੇ ਿਾਰਮ ਿੇ ਿੁਿਾਡ ੇ
ਸਾਰੇ ਬਿੱ ਨਚਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਣ ਲਈ ਪ੍ ਰੀ ਥਾਂ ਿਿੀਂ ਿੈ, ਿਾਂ ਿੁਸੀਂ "ਅਿੁਪ੍ ਰਕ ਿਾਰਮ A" ਿ ੂੰ  ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਪ੍ਛਲੇ 
ਪ੍ਾਸ ੇਜਾਂ ਿੁਿਾਡੇ ਿਾਮ, A ਿੂੰ ਬਰ ਅਿੇ ਦਸਿਖ਼ਿ ਦੇ ਿਾਲ ਇਕ ਖਾਲੀ ਕਾਗ੍ਜ਼ ਿ ੂੰ  ਿਰਿ ਸਕਦੇ ਿੋ। 
 

 ਜੇ ਿੁਿਾਡਾ ਜੀਿਿ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਬਿੱ ਚੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਿਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਨਮਲ ਿਿੀਂ ਕੀਿ ੇਗ੍ਏ ਨਕਉਂਨਕ ਉਿਹ ਾਂ 
ਕੋਲ ਪ੍ਨਿਲਾਂ ਿੋਂ ਿੀ ਕਿ ੂੰ ਿੀ ਰੁਿਬਾ (ਭਾਿ ਉਿ ਅਮਰੀਕੀ ਿਾਗ੍ਨਰਕ ਿਿ ਜਾਂ ਕਿ ੂੰ ਿੀ ਰ ਪ੍ ਨਿਚ 
ਸਥਾਈ ਨਰਿਾਇਸ਼ੀ ਿਿ) ਿੈ, ਿਾਂ "ਿੋਰ ਕਾਰਿ" ਿੇ ਨਿਸ਼ਾਿ ਲਗ੍ਾਉ ਅਿ ੇਬਕਸੇ ਨਿਚ ਿਰਣਿ ਕਰੋ। 

 

ਭਾਗ  – ਈ (Part C) 

ਇਿ ਿੁਿਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਭ ਿੋਂ ਮਿਿੱਿਿਪ੍ ਰਿ ਨਿਿੱ ਸਾ ਿੈ। ਇਸ ਭਾਗ੍ ਿ ੂੰ  ਭਰਿ ਿੋਂ ਪ੍ਨਿਲਾਂ, ਿੁਸੀਂ ਇਸ ਪੈ੍ਕਟ 
ਦੇ "ਆਪ੍ਣੇ ਦਾਅਿੇ ਬਾਰੇ ਸਚੋਣਾ" ਿਾਲੇ ਭਾਗ੍ ਨਿਚ ਨਲਖ ੇਪ੍ਰਸ਼ਿਾਂ ਦ ੇਉੱਿਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਿੋਗੇ੍। ਇਿ ਿੀ ਿੈ ਨਕ 
ਿੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਕਿਾਣੀ ਿ ੂੰ  ਿਿੱ ਖਰੇ ਿੌਰ ਿੇ ਇਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦ ੇਿੌਰ ਿੇ ਨਲਿੱ ਖਣਾ ਚਾਿੋ। 
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ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਇਕ ਿਿੱ ਖਰੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਲਿੱ ਖਦੇ ਿੋ ,ਿਾਂ ਭਾਗ੍-ਈ ਨਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਿਾਂ ਦੇ ਉੱਿਰ ਸੂੰ ਖੇਪ੍ ਨਿਚ ਨਲਿੱ ਖੋ ਅਿੇ  " ਨਕਰਪ੍ਾ 
ਕਰਕ ੇਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇਖ ੋ"ਿ ੂੰ  ਨਲਿੱ ਖੋ ਿਾਂ ਜੋ ਜਿੱਜ ਿ ੂੰ  ਇਿ ਪ੍ਿਾ ਲਿੱ ਗ੍ ਸਕੇ ਨਕ ਿੁਿਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਿਾਣੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਿਚ ਿੈ। 

 

ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਡਰ (Fear of Return) 

 ਇਿ ਦਿੱ ਸ ੋਨਕ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਆਪ੍ਣ ੇਮ ਲ ਦੇਸ਼ ਿਾਪ੍ਸ ਜਾਣ ਿੋਂ ਡਰ ਨਕਉਂ ਲਿੱ ਗ੍ਦਾ ਿੈ। ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਿਸਲ, 

ਧਰਮ, ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਿਾ, ਰਾਜਿੀਿਕ ਰਾਏ ਜਾਂ ਸਮਾਨਜਕ ਸਮ ਿ ਦ ੇਕਾਰਿ ਡਰਦੇ ਿੋ ਿਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਣਾ 
ਯਾਦ ਰਿੱ ਖੋ। 
 

ਤ ਹਾਡੇ ਮ ਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਯ .ਐੱਸ .ਵਵਚ ਹੋਈਆ ਂਵਗਰਫਤਾਰੀਆਂ  

(Arrests in your home country and the US) 
 ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਿੁਿਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਿੁਿਾਡੇ ਮ ਲ ਦੇਸ਼ ਨਿਚ ਸਾਿਮਣਾ ਕੀਿੀਆਂ ਗ੍ਈਆਂ (ਿੁਿਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਸਾਿਮਣਾ ਕੀਿਾ 

ਨਗ੍ਆ ਬੁਰਾ ਨਿਿਿਾਰ ਜਾਂ ਦੁਰਨਿਿਾਰ), ਅਿੇ ਿਾਲ ਿੀ ਿਾਲ ਯ .ਐਸ. ਨਿਚ ਿੁਿਾਡਾ ਕੋਈ ਿੀ ਅਪ੍ਰਾਨਧਕ 

ਨਪ੍ਛੋਕੜ ,ਦੋਿੇਂ ਿਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਸਮਿੱ ਨਸਆਿਾਂ ਿ ੂੰ  ਸ਼ਾਨਮਲ ਕਰਿਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।  
 

ਵਾਪਸੀ ਸਬੂੰ ਧੀ ਤ ਹਾਡਾ ਡਰ (Your fear of return) 

 ਖਾਸ ਿੌਰ ਿੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰੋ ਨਜਸ ਿੋਂ ਿੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਿੋ ਅਿ ੇਜੇ ਿੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਮ ਲ ਦੇਸ਼ 

ਿਾਪ੍ਸ ਜਾਂਦੇ ਿੋ ਿਾਂ ਿੁਿਾਡੇ ਿਾਲ ਕੀ ਿੋਏਗ੍ਾ।  
 

ਦ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਵਚ ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਰ ਤਬਾ (Legal status in another country) 

 ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਨਕਸ ੇਿੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਿਚ ਸਥਾਈ ਨਰਿਊਜ਼ੀ ਦਾ ਰੁਿਬਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਿ ਕਰ ਨਲਆ ਿੈ ,ਿਾਂ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਇਸ 

ਗ੍ਿੱਲ ਿ ੂੰ  ਇਿੱਥੇ ਸ ਚੀਬਿੱ ਧ ਕਰਿਾ ਪ੍ਿੇਗ੍ਾ।  
 

ਭਾਗ  – ਸ (Part D) 

 ਇਿ ਪ੍ਰਸ਼ਿ "ਸ਼ਰਣ", "ਿਾਪ੍ਸ ਭਜੇੇ ਜਾਣ ਿੇ ਰੋਕ" ਅਿੇ "ਸੀ ਏ ਟੀ (CAT)" ਦੇ ਲਈ ਿੁਿਾਡੀ ਯੋਗ੍ਿਾ ਦ ੇ
ਸਬੂੰ ਧ ਨਿਚ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੂੰ ਗ੍ ਕਰਦੇ ਿਿ। ਇਿਹ ਾਂ ਸਾਨਰਆ ਂਦਾ ਪ੍ ਰੀ ਿਰਹਾਂ ਜਿਾਬ ਦੇਿ।ੋ 

 

ਭਾਗ  – ਹ (Part E) 

 ਇਿ ਉਿ ਨਿਿੱ ਸਾ ਿੈ ਨਜਿੱ ਥੇ ਿੁਸੀਂ ਦਸਿਖ਼ਿ ਕਰਦੇ ਿੋ ਅਿੇ ਇਿ ਸਿੁੂੰ  ਚੁਕਦੇ ਿੋ ਨਕ ਿੁਿਾਡ ੇਦਆੁਰਾ ਨਲਖੀ ਗ੍ਈ 

ਿਰ ਗ੍ਿੱਲ ਸਿੀ ਅਿੇ ਸਿੱਚ ਿੈ। ਯਾਦ ਰਿੱ ਖੋ ,ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਝ ਠਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਕਈੋ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮਹਾਂ ਕਰਿਾ ਰਿੇ ਿੋ ,ਿਾਂ ਿੁਸੀਂ 
ਿਾਪ੍ਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦ ੇਸਬੂੰ ਧ ਨਿਚ ਕੋਈ ਰਾਿਿ ਪ੍ਰਾਪ੍ਿ ਕਰਿ ਦ ੇਯਗੋ੍ ਿਿੀਂ ਿੋਿੋਗੇ੍।  

 

ਭਾਗ  – ਕ (Part F) 

 ਇਸ ਭਾਗ੍ ਿ ੂੰ  ਕਿੇਲ ਿਾਂ ਭਰੋ ਜੇ ਨਕਸ ੇਿੋਰ ਿੇ ਅਰਜ਼ੀ ਭਰਿ ਨਿਚ ਿੁਿਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਿੀ ਿੈ।  
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ਭਾਗ  – ਖ (Part G) 

 ਇਸ ਨਿਿੱ ਸ ੇਿ ੂੰ  ਜਿੱਜ ਦੇ ਸਾਿਮਣੇ ਪ੍ ਰਾ ਕੀਿਾ ਜਾਿੇਗ੍ਾ। 
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ਨੱਥੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼  2 : ਆਪਣ ੇਦਾਅਵ ੇਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ 
(Appendix 2: Thinking About Your Claim) 

 

ਮੈਨ ੂੰ  ਸ਼ਰਣ ,ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ,ਜਾਂ ਤਸੀਹ ੇਦੇ ਵਵਰ ੱ ਧ ਸੂੰ ਮੇਲਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਵਕਉਂ ਹੈ ,ਇਸ ਦੇ ਵਪੱਛ ੇ

ਦੇ ਕਾਰਨ: 

(The Reasons Why I am Seeking Asylum, Withholding, or Convention 
Against Torture:) 
 

ਮੈਂ ਆਪ੍ਣਾ ਮ ਲ ਦੇਸ਼ ਨਕਉਂ ਛਿੱ ਨਡਆ ?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  
 

ਮੈਿ ੂੰ  ਨਕਸ ਿੋਂ ਡਰ ਲਿੱ ਗ੍ਦਾ ਿੈ ?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  
 

ਮੈਿ ੂੰ  ਉਿਹ ਾਂ ਿੋਂ ਡਰ ਨਕਉਂ ਲਿੱ ਗ੍ਦਾ ਿੈ ?ਉਿ ਮੈਿ ੂੰ  ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਿਰਗੇ੍ ਿੋਰ ਲੋਕਾਂ ਿ ੂੰ  ਿੁਕਸਾਿ ਨਕਉਂ ਪ੍ਿੁੂੰਚਾਉਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ ਿਿ ?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  
 

ਮੈਿ ੂੰ  ਕੀ ਲਿੱ ਗ੍ਦਾ ਿੈ ਨਕ ਮੇਰੇ ਿਾਪ੍ਸ ਜਾਣ ਿੇ ਉਿ ਮੇਰੇ ਿਾਲ ਕੀ ਕਰਿਗੇ੍ ?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  
 

ਮੈਿ ੂੰ  ਕੀ ਲਿੱ ਗ੍ਦਾ ਿੈ ਨਕ ਉਿਹ ਾਂ ਿ ੂੰ  ਨਕਸ ਿਰਹਾਂ ਪ੍ਿਾ ਚਿੱ ਲੇਗ੍ਾ ਕੀ ਮੈਂ ਿਾਪ੍ਸ ਆ ਨਗ੍ਆ/ਗ੍ਈ ਿਾਂ ?
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

ਉਿ ਿੁਣ ਨਕਸ ਨਿਅਕਿੀ ਿ ੂੰ  ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿੇ ਿਿ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਨਿਿਿਾਰ ਕਰ ਰਿੇ ਿਿ? ਕੀ ਉਿ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਿਰਹਾਂ (ਿਸਲ, 

ਧਰਮ, ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਿਾ, ਆਨਦ) ਦੇ ਿਿ? ਮੈਿ ੂੰ  ਇਿ ਨਕਸ ਿਰਹਾਂ ਪ੍ਿਾ ਚਿੱ ਲੇਗ੍ਾ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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ਮੇਰ ੇਅਤੀਤ ਦੇ ਤਜਰਬ ੇ(My experiences in the past) 

ਜਿੱਜ ਿ ੂੰ  ਆਪ੍ਣੀ ਕਿਾਣੀ ਦਿੱ ਸਣ ਦਾ ਸਭ ਿੋਂ ਿਧੀਆ ਿਰੀਕਾ ,ਉਸਿ ੂੰ  ਜੋ ਿੁਿਾਡੇ ਿਾਲ ਿੋਇਆ ਿੈ ਉਸਦੇ ਉਦਾਿਰਣ ਦਣੇੇ 
ਿਿ। ਉਿਹ ਾਂ ਖਾਸ ਅਿੁਭਿਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜੋ ਿੁਸੀਂ ਿੁਿਾਡੇ ਦਾਅਿ ੇਦੇ ਸਬੂੰ ਧ ਨਿਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਿ ਕੀਿੇ ਿਿ ,ਉਦਾਿਰਣ ਦੇ ਿੌਰ ਿੇ ,
ਉਿ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਿੁਿਾਡੇ ਿੇ ਿਮਲੇ ਕੀਿ ੇਗ੍ਏ ਸਿ ਜਾਂ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਨਕਸੇ ਖ਼ਾਸ ਨਿਅਕਿੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮ ਿ ਦੁਆਰਾ ਧਮਕੀ 
ਨਦਿੱ ਿੀ ਗ੍ਈ ਸੀ। ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਅਨਿਆਚਾਰ ਦਾ ਕਈ ਿਾਰ ਸਾਿਮਣਾ ਕੀਿਾ ਿੈ ,ਿਾਂ ਸਭ ਿੋਂ ਨਜ਼ਆਦਾ ਮਾੜੇ ਿਜੁਰਨਬਆਂ ਬਾਰ ੇ

ਸੋਚੋ,ਜਾਂ ਉਿਹ ਾਂ ਮੌਨਕਆਂ ਬਾਰ ੇਸਚੋੋ ਨਜਿਹ ਾਂ ਬਾਰ ੇਿੁਸੀਂ ਸਭ ਿੋਂ ਨਜ਼ਆਦਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ ਿੋ ਨਕ ਜਿੱਜ ਇਿਹ ਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣੇ। ਿੁਣ ,ਜਿੱਜ ਦੇ 
ਪ੍ਰਸ਼ਿਾਂ ਦਾ ਨਿਸਨਿਰਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਲ ਉੱਿਰ ਦੇਣ ਲਈ ,ਖੁਦ ਿ ੂੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਨਿਲਾਂ ਦ ੇਿਜਰਨਬਆਂ ਬਾਰ ੇਿੇਠ ਨਲਖ ੇਪ੍ਰਸ਼ਿ 

ਪੁ੍ਿੱ ਛੋ: 
 

ਿਜਰਬਾ1 :  

 

ਿਾਰੀਖ਼ :_______________ ਸਥਾਿ:______________________________________________________ 

 

ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਕੀ ਿੋਇਆ ?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  
 

ਿੁਿਾਡ ੇਿਾਲ ਇਿ ਨਕਸਿੇ ਕੀਿਾ? (ਉਦਾਿਰਣ ਿਿੱ ਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਿੇ, ਪੁ੍ਨਲਸ, ਬਾਗ੍ੀਆ,ਂ ਜਾਂ ਧਾਰਨਮਕ ਸਮ ਿਾਂ ਆਨਦ ਿੇ...) 
ਿੁਸੀਂ ਉਿਹ ਾਂ ਿ ੂੰ  ਨਕਸ ਿਰਹਾਂ ਪ੍ਨਿਚਾਣ ਸਕਦ ੇਿੋ? 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

ਉਿ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਧਮਕੀ ਨਕਉਂ ਦੇ ਰਿੇ ਸਿ ਜਾਂ ਿੁਿਾਡ ੇਿਾਲ ਬੁਰਾ ਨਿਿਿਾਰ ਨਕਉਂ ਕਰ ਰਿੇ ਸਿ ?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  
 

ਜਦੋਂ ਉਿ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿੇ ਸਿ ਜਾਂ ਚਟੋ ਪ੍ਿੁੂੰਚਾ ਰਿੇ ਸਿ ਿਾਂ ਉਿਹ ਾਂ ਿੇ ਕੀ ਨਕਿਾ ?
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਨਕਿੇਂ ਪ੍ਿਾ ਲਿੱ ਗ੍ਾ ਨਕ ਉਿ ਖਾਸ ਿੌਰ ਿੇ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਨਿਸ਼ਾਿਾ ਬਣਾ ਰਿੇ ਸਿ ?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

ਪ੍ੂੰਜ ਕਾਰਿਾਂ ਨਿਚੋਂ ਨਕਸ ਕਾਰਿ ਕਰਕ ੇਉਿਹ ਾਂ ਿੇ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਨਿਸ਼ਾਿਾ ਬਣਾਇਆ ?ਜੋ ਿੀ ਲਾਗ੍  ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ ਉਸ ਿੇ ਚਿੱਕਰ ਮਾਰੋ :

ਿਸਲ   / ਧਰਮ   / ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਿਾ   / ਸਮਾਨਜਕ ਸਮ ਿ   / ਰਾਜਿੀਨਿਕ ਰਾਏ 

ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਨਕਸ ਿਰਹਾਂ ਪ੍ਿਾ ਿੈ ? 

______________________________________________________________________________ 
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ਜੇ ਕੋਈ ਿੈ ਿਾਂ ਉਿਹ ਾਂ ਿੇ ਿੋਰ ਨਕਸ ਿ ੂੰ  ਧਮਕੀ ਨਦਿੱ ਿੀ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਨਿਿਿਾਰ ਕੀਿਾ ?
______________________________________________________________________________  

 

ਿਜਰਬਾ2 :  

 

ਿਾਰੀਖ਼ :_______________ ਸਥਾਿ:______________________________________________________ 

 

ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਕੀ ਿੋਇਆ ?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________ 
 

ਿੁਿਾਡ ੇਿਾਲ ਇਿ ਨਕਸਿੇ ਕੀਿਾ ?(ਉਦਾਿਰਣ ਿਿੱ ਜੋਂ ,ਸਰਕਾਰ ਿੇ ,ਪੁ੍ਨਲਸ,ਬਾਗ੍ੀਆਂ ,ਜਾਂ ਧਾਰਨਮਕ ਸਮ ਿਾਂ ਆਨਦ ਿੇ )...

ਿੁਸੀਂ ਉਿਹ ਾਂ ਿ ੂੰ  ਨਕਸ ਿਰਹਾਂ ਪ੍ਨਿਚਾਣ ਸਕਦ ੇਿੋ ?

______________________________________________________________________________ 
 

ਉਿ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਧਮਕੀ ਨਕਉਂ ਦੇ ਰਿੇ ਸਿ ਜਾਂ ਿੁਿਾਡ ੇਿਾਲ ਬੁਰਾ ਨਿਿਿਾਰ ਨਕਉਂ ਕਰ ਰਿੇ ਸਿ ?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  
 

ਜਦੋਂ ਉਿ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿੇ ਸਿ ਜਾਂ ਚਟੋ ਪ੍ਿੁੂੰਚਾ ਰਿੇ ਸਿ ਿਾਂ ਉਿਹ ਾਂ ਿੇ ਕੀ ਨਕਿਾ ?
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਨਕਿੇਂ ਪ੍ਿਾ ਲਿੱ ਗ੍ਾ ਨਕ ਉਿ ਖਾਸ ਿੌਰ ਿੇ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਨਿਸ਼ਾਿਾ ਬਣਾ ਰਿੇ ਸਿ ___________________?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

ਪ੍ੂੰਜ ਕਾਰਿਾਂ ਨਿਚੋਂ ਨਕਸ ਕਾਰਿ ਕਰਕ ੇਉਿਹ ਾਂ ਿੇ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਨਿਸ਼ਾਿਾ ਬਣਾਇਆ ?ਜੋ ਿੀ ਲਾਗ੍  ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ ਉਸ ਿੇ ਚਿੱਕਰ ਮਾਰੋ :

ਿਸਲ   / ਧਰਮ   / ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਿਾ   / ਸਮਾਨਜਕ ਸਮ ਿ   / ਰਾਜਿੀਨਿਕ ਰਾਏ 

ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਨਕਸ ਿਰਹਾਂ ਪ੍ਿਾ ਿੈ ?

____________________________________________________________ 
 

ਿਜਰਬਾ3 :  

 

ਿਾਰੀਖ਼ :_______________ ਸਥਾਿ:______________________________________________________ 

 

ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਕੀ ਿੋਇਆ ?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________ ___________________________________________________  
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ਿੁਿਾਡ ੇਿਾਲ ਇਿ ਨਕਸਿੇ ਕੀਿਾ ?(ਉਦਾਿਰਣ ਿਿੱ ਜੋਂ ,ਸਰਕਾਰ ਿੇ ,ਪੁ੍ਨਲਸ,ਬਾਗ੍ੀਆਂ ,ਜਾਂ ਧਾਰਨਮਕ ਸਮ ਿਾਂ ਆਨਦ ਿੇ )...

ਿੁਸੀਂ ਉਿਹ ਾਂ ਿ ੂੰ  ਨਕਸ ਿਰਹਾਂ ਪ੍ਨਿਚਾਣ ਸਕਦ ੇਿੋ ?

______________________________________________________________________________ 
 

ਉਿ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਧਮਕੀ ਨਕਉਂ ਦੇ ਰਿੇ ਸਿ ਜਾਂ ਿੁਿਾਡ ੇਿਾਲ ਬੁਰਾ ਨਿਿਿਾਰ ਨਕਉਂ ਕਰ ਰਿੇ ਸਿ ?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

ਜਦੋਂ ਉਿ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿੇ ਸਿ ਜਾਂ ਚਟੋ ਪ੍ਿੁੂੰਚਾ ਰਿੇ ਸਿ ਿਾਂ ਉਿਹ ਾਂ ਿੇ ਕੀ ਨਕਿਾ ?
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  
 

ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਨਕਿੇਂ ਪ੍ਿਾ ਲਿੱ ਗ੍ਾ ਨਕ ਉਿ ਖਾਸ ਿੌਰ ਿੇ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਨਿਸ਼ਾਿਾ ਬਣਾ ਰਿੇ ਸਿ ___________________?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

ਪ੍ੂੰਜ ਕਾਰਿਾਂ ਨਿਚੋਂ ਨਕਸ ਕਾਰਿ ਕਰਕ ੇਉਿਹ ਾਂ ਿੇ ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਨਿਸ਼ਾਿਾ ਬਣਾਇਆ ?ਜੋ ਿੀ ਲਾਗ੍  ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ ਉਸ ਿੇ ਚਿੱਕਰ ਮਾਰੋ :

ਿਸਲ   / ਧਰਮ   / ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਿਾ   / ਸਮਾਨਜਕ ਸਮ ਿ   / ਰਾਜਿੀਨਿਕ ਰਾਏ 

ਿੁਿਾਿ ੂੰ  ਨਕਸ ਿਰਹਾਂ ਪ੍ਿਾ ਿੈ ?

____________________________________________________________ 
 

ਜੇ ਕੋਈ ਿੈ ਿਾਂ ਉਿਹ ਾਂ ਿੇ ਿੋਰ ਨਕਸ ਿ ੂੰ  ਧਮਕੀ ਨਦਿੱ ਿੀ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਨਿਿਿਾਰ ਕੀਿਾ _________________________?

______________________________________________________________________________ 
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ਨੱਥੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼  3 : ਸੇਵਾ ਦਾ ਪਰਮਾਣ ਪੱਤਰ 

(Appendix 3. Certificate of Service) 
 
 

ਜ ੇਤ ਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਵਚ ਆਈ ਸੀ ਈ (ICE) ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤ ੇਜੱਜ ਨ ੂੰ  ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਦੂੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਠੇ ਵਲਖੇ ਪਰਮਾਣ 
ਪੱਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। 
ਮੈਂ, ______________________(ਿੁਿਾਡਾ ਿਾਮ), ਇਸ ਰਾਿੀਂ ਇਿ ਪੁ੍ਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਿਾਂ ਨਕ ਮੈਂ ਇਸ ਦਸਿਾਿੇਜ਼ ਦੀ 
ਇਕ ਕਾਪ੍ੀ ਆਈ ਸੀ ਈ (ICE) ਨਲਟੀਗੇ੍ਸ਼ਿ ਦੇ ਪ੍ਰਿੀਨਿਧੀ ਿ ੂੰ  ਿੇਠਾਂ ਦਰਸਾਈ ਗ੍ਈ ਿਾਰੀਖ਼ ਿ ੂੰ  ਿਿੱ ਥੀ ਨਦਿੱ ਿੀ। 
ਦਸਿਖ਼ਿ : 

 

ਿਾਰੀਖ਼: 

 

ਜ ੇਤ ਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਵਚ ਆਈ ਸੀ ਈ (ICE) ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤ ੇਜੱਜ ਨ ੂੰ  ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਦੂੰ ਦ ੇਹੋ ਤਾਂ ਹਠੇ 
ਵਲਖ ੇਪਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। 
ਮੈਂ, ____________ __________(ਿਿੁਾਡਾ ਿਾਮ), ਇਸ ਰਾਿੀਂ ਇਿ ਪੁ੍ਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਿਾਂ ਨਕ ਮੈਂ ਇਸ ਦਸਿਾਿਜ਼ੇ ਦੀ 
ਇਕ ਕਾਪ੍ੀ ਆਈ ਸੀ ਈ (ICE) ਨਲਟੀਗੇ੍ਸ਼ਿ ਦੇ ਪ੍ਰਿੀਨਿਧੀ ਿ ੂੰ  ਿੇਠਾਂ ਦਰਸਾਈ ਗ੍ਈ ਿਾਰੀਖ਼ ਿ ੂੰ  ਨਦਿੱ ਿੀ। 
ਿੇਠਾਂ ਿਾਰੀਖ਼ 'ਿ ੇ(ਨਜਸ ਨਿਰਾਸਿੀ ਕੇਂਦਰ ਨਿਚ ਿੁਸੀਂ ਰਨਿ ਰਿੇ ਿੋ, ਉਥੋਂ ਦ ੇਆਈ ਸੀ ਈ (ICE) ਦਿਿਰ ਦਾ ਪ੍ਿਾ 
ਨਲਿੱ ਖੋ) 
ਦਸਿਖ਼ਿ : 

 

ਿਾਰੀਖ਼: 
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ਨੱਥੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼  4 : ਅਨ ਵਾਦ ਦਾ ਨਮ ਨਾ ਪਰਮਾਣ ਪੱਤਰ 

(Appendix 4. Sample Certificate of Translation) 
 

 

ਮੈਂ________________ ,(ਅਿੁਿਾਦਕ ਦਾ ਿਾਮ), ਇਿ ਪੁ੍ਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਿਾਂ ਨਕ ਮੈਂ ਇਸ ਦਸਿਾਿੇਜ਼ ਿ ੂੰ  ਇਸਦੀ 
ਮ ਲ ਭਾਸ਼ਾ ਿੋਂ ਅਿੁਿਾਨਦਿ ਕਰਿ ਲਈ ਯੋਗ੍ਿਾ ਰਿੱਖਦਾ/ਰਿੱਖਦੀ ਿਾਂ ਅਿੇ ਇਿ ਨਕ ਅਿੁਿਾਦ ਮੇਰੀ ਯੋਗ੍ਿਾ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ ਸਿੱਚ 

ਅਿ ੇਸਟੀਕ ਿੈ। 

 

ਅਿੁਿਾਦਕ ਦੇ ਦਸਿਖ਼ਿ  

ਿਾਰੀਖ਼ 

 
 
 
 
 


