
NCAPA COVID-19 وسائل:

 https://www.ice.gov/coronaviru : امیگریشن انفورسمنٹ اور چیک ان سے متعلق سواالت

https://www.ice.gov/contact/ero : فیلڈ آفسوں سے رابطہ کی معلومات
کے دورانتارکین وطن کے لئے وسائل: امیگریشن کارروائی اور نفاذ کی حیثیت :

اضافی وسائل:

https://www1.nyc.gov/site/immigrants/help/city-services/resources-for-immigrant-communities-during-covid-19-pandemic.page

آپ کو اپنے مقامی فیلڈ آفس سے رابطہ کرنا چاہئے۔  براہ کرم اپنے نام ، A- نمبر اور فون نمبر کے ساتھ کوئی پیغام دیں۔ آپ

کے چیک ان کیلئے مزید ہدایات کے ساتھ آپ سے رابطہ کرے گا۔

مجھے کیا کرنا چاہئے اگر میں جانتا ہوں کہ میں شیڈول ICE چیک ان سےمحروم ہو جاؤں گا؟

اگر میرے پاس شیڈول ICE چیک ان ہو تو مجھے کیا کرنا چاہئے؟

آپ ک اپنے مقامی فیلڈ آفس سے رابطہ کرنا چاہئے:اگر آپ کے پاس ان کی معلومات نہیں ہیں تو ، آپ اس ویب سائٹ کو

https://www.ice.gov/contact/ero :دیکھ سکتے ہیں

اگر میں ایک گہری نگرانی ظاہر کرنے کا پروگرام ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہئے؟ (ISAP) شریک ہےاور
اس کا شیڈول ICE چیک ان ہے؟

اگر آپ ایکگہری نگرانی کے ظاہری پروگرام (ISAP) کے شریک ہیں تو ، آپ کو دفتر یا گھر کےدوروں کے لئے خواہ مخواہ کی اطالع
دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئی ایس اے پی

کیا ہوگا اگر میں ISAP کا شریک ہوں اور اپنے شیڈول ICE چیک ان میں شرکت نہیں کرسکتا ہوں؟

اگر آپ ISAP کے شریک ہیں اور شیڈول چیک ان میں شرکت نہیں کرسکتے ہیں تو آپ کو اپنے کیس سے رابطہ کرنا چاہئے
ماہر اور اس تاریخ اور وقت کا ریکارڈ رکھیں جو آپ اپنے ماہر کو کہتے ہیں۔ اگر آپ کامعاملہ ماہر کرتا ہےفون کا جواب نہ دیں ،

براہ کرماپنے نام ، A- نمبر اور فون نمبر کے ساتھ کوئی پیغام دیں

کیا مجھے اپنے ICE چیک ان کے لئے ذاتی طور پر جانا ہے؟

آپ کے پاس ابھی بھی چیک ان ہوں گے ، لیکن ذاتی طور پر جانےکی ضرورت نہیں ہے۔ ICE نے ذاتی طور پر چیک اندونوں کو

منسوخ کردیا ہے  دفتر اور  گھر کے دوروں کے لئے۔ چیک ان فون پر ہوں گے یا دوسری صورت میںالیکٹرانک کے ذریعہ کیا جائے گا۔

یہ۔اس وقت تکجاری رہے گا جب تک کہ گھر پر رہنے کے احکامات ختم نہ ہوجائیں یا ICE اعالن کرتا ہے کہ COVID-19 مزید

پیش نہیں کرتا ہےذاتی طور پر چیک ان کو خطرہ ہے 

اگر ICE میری کالوں کا جواب نہیں دے رہا ہے تو کیا ہوگا؟

آپ کو اپنے فیلڈ آفس پر کال کرنا جاری رکھنا چاہئے۔ براہ کرم اپنے نام ، A- نمبر اور فون نمبر کے ساتھ کوئی پیغام دیں۔ آپ کے

چیک ان کیلئے مزید ہدایات کے ساتھ آپ سے رابطہ کرے گا۔
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