वोल्डर् िरिलफ
िप्रय िमत्रहरु,
रास्ट्रपित ट्रम्पद्वारा शरणाथीर् सम्बन्धमा कायर्कारी िनदेर्शन आज हामीले असहज समाचारको रुपमा पाएका छौ| यिद तपाई
संयुक्त राज्य अमेिरका आई सक्नु भएको छ भने, तपाईलाई उसको यस िनदेर्शनले सोझै असर गदैर्न, यद्धिप तपाईका कुनै
पिरवार वा साथीहरु जो शरणाथीर्को रुपमा पुनरवास हुने प्रकृयामा िथए भने उिनहरुलाई भने अवश्य असर गनेर्छ|
यस िवषय िलएर समुदयमा िविभ न्न िकिसमका होहल्ला अिन िटक्का-िटपणी भएका कारण, तपाईहरुको कौतुहल्तालाई
ध्यानमा राखी, हामी तपाई तथा तपाईका पिरवारहरुलाई उक्त सम्बन्धमा स्पस्ट जानकारी गराउन चहान्छौ|
राष्ट्रपित ट्रम्पद्वारा शरणाथीर् सम्बन्धमा कायर्कारी िनदेर् शनले के भन्छ;

.

१२० िदनसम्म कुनैपिन नयाँ शरणाथीर्हरु संयुक्त राज्य अमेिरकामा आउन पाउने छै न, यो अविधभिर अमेिरकी
सरकारले पुनरवास सम्बन्धमा देश-िवदेशमा सुरक्षा प्रकृयाको मुल्यांकन गिररहेको हुनेछ|

.

यो वषर्, िवगत सालहरु जस्तै ११०,००० नभई जम्मा ५०,००० शरणाथीर् मात्र संयुक्त राज्य अमेिरकामा पुनरवास
गराइनेछ|

.

राष्ट्रपित ट्रम्पले अिहलेकालािग िसिरयाका शरणाथीर्हरु ल्याउने प्रिक्रयालाई ठप्प रोक लाएका छन्| राष्ट्रपितले
(भिवष्यका राष्ट्रपितले) यसलाई किहले फुक्का गछर् न् या गदैर्नन्, सो बारेमा हामी अनिभज्ञ छौ|

.

उक्त िनदेर्शनले यी देशहरु; इरान, इराक, सुडान, िलिबया, सोमािलया, र येमेनका नागिरकहरुलाईपिन ९०
िदनसम्मको बन्देज लाएको छ| ९० िदनपिछ भने, कसै कसैकालािग यो बन्देज फुक्का गिरनेछ|

.

आगमी १२० िदनिभत्रमा, अमेिरकी सरकारले कुन कुन देशहरुका शरणाथीर्हरुलाई संयुक्त राज्य अमेिरकामा
पुनरवास गराउन रोक्का लगाउने हो, उक्त बारेमा ती देशहरुको नयाँ नामवली तयार गनेर्छ| सरकारले घोषणा
नगरेसम्म यी कुन कुन देशहरु हुन् भन्ने बारे हामी अजान रहने छौ|

संयुक्त राज्य अमेिरकािभत्र रहेका शरणाथीर्हरुका लािग यसले के प्रभाव पालार्;

.
.

अमेिरकी व्यवस्थाले संयुक्त राज्यमा रहेका शरणाथीर्हरुलाई सुरक्षा र संरक्षण प्रदान गदर्छ|
शरणाथीर् हैिसयतको समािप्त हुदैन, तर हामी तपाईहरुलाई ढाडस िदन्छौ, की सबै शरणाथीर्हरुले ग्रीन काडर्
(१ सालपिछ) र (५ सालपिछ) संयुक्त राज्य अमेिरकाको नागिरकताका िनिम्त आवेदन दखार्स्त गनुर् होला|

.

इरान, इराक, सुडान, िलिबया, सोमािलया, िसिरया,र येमेनका नागिरकहरु, येिद यस देशका नागिरक हुनुहुन्न भने
अन्य देशको भ्रमण नगनुर् होला| यो सल्लाहा ग्रीन काडर्(िलगल पमार्नेन्ट रेिसडेन्ट) हुनेहरुका िनिम्त हो| अन्य देशबाट
आउनु हुने नागिरकहरुले पिन देश बािहर जान आिघ सतकर्ता अप्नाउनु होला| तपाईको अवस्थाबारे न्याय िवभागका
प्रितिनिध अथवा अध्यागमन अिधवक्ता/विकलिसत परामसर् िलनु होला|

.

यिद तपाईको पिरवार वा साथीहरु, शरणाथीर् हुन् र संयुक्त राज्य अमेिरका आउने प्रयासमा छन् भने, उिनहरु आउन
नपाउने भो भिन िनराश नहुनुहोस् | तथािप उनीहरुको प्रकृयामा िबलम्ब हुने वा असहज समाचारका िनिम्त आफैलाई
तयार राख्नुहोस|

शरणाथीर् पुनरवास सम्बन्धमा सरकारले ल्याउने कुनै नयाँ पिरवतर्नबारे वोल्डर् िरिलफ िनरन्तर सम्पकर्मा रहने छ| मई(May)
मिहनामा पुन प्रारम्भ हुने शरणाथीर् कायर्क्रमको र पुनवार्स गराउन सिकने पिरवतीर्त देशका नामवलीहरु िलएर हामी उपिस्थत
हुनेछौ| भिवष्यमा जे भएतापिन हामी िनरन्तर शरणाथीर् र नव-आगन्तुकहरुका पक्षामा रहनेछौ | हामी तपाईहरुलाई प्रेम गछौर्,
िवस्वास गछौर्, र यथाशिक्त हामी तपाईहरुलाई समथर्न तथा संरक्षण गनेर्छौ|
वोल्डर् िरिलफ

