डेनभर सहर तथा काउण्टीले डेनभर आप्रवासी तथा शरणाथी आयोगको नेतृत्व मार्फ त सहायता गनफ तथा डेनभर र
वररपररका क्षेत्रहरूमा आउने नयााँ आगन्तुकहरूलाई स्वागत गनफ जारी राख्नेछ। आयोगले 15 राष्ट्रहरूका 21 सदस्यहरूलाई
समाववष्ट गरी सञ्चारको पुलको रूपमा कायफ गदफछ र डेनभरका आप्रवासी तथा शरणाथी समुदायहरू आसपासका
समस्याहरूमा सहर पररषद तथा मेयरलाई सुझाव ददन्छ।
राष्ट्रको रूपमा हामीलाई आप्रवासी तथा शरणाथी समुदायहरूको सम्बन्धमा आगामी के -कस्ता पररवतफनहरू हुनेछन् भन्ने
कु रा थाहा छै न। हामीलाई यो थाहा छ दक डेनभरले आप्रवासी तथा शरणाथीहरूलाई स्वागत गरे को इवतहास छ र यसले
सबै नयााँ आगन्तुकहरूलाई स्वागत गने तथा वतनीहरूको वमत्र बन्ने सहरको रूपमा कायफ गनफ जारी राख्नेछ।
डेनभर सहर सञ्चालनमा कु नैपवन पररवतफनहरू गररएका छैनन् तथा हामीले राष्ट्रपवतका प्रभावका खतराहरूबाट हाम्रा
ववत्त व्यवस्थामा पररवतफन गने योजना बनाउाँ दैनौं। प्रहरी अवधकारी तथा सहर अवधकारीहरूले संघीय स्तर अध्यागमन
अवधकारीहरूका कायफ जावगरहरू सञ्चालन गरररहेका छैनन् र हामीले अदालतले जारी गरे को जमानत वबना
मावनसहरूलाई नजरबन्द गनेछैनौं। हामीले आवश्यक परे मा वनवासीहरूलाई सहरसाँग वतनीहरूको अन्तर्क्रियामा जानका
लावग प्रोत्साहन गछौं। हामीले वतनीहरूले सबै मावनसहरूमा संयुक्त हुने आत्माववश्वास तथा गवफ सवहत आरम्भ गरे का
पररवतफनहरूको सम्बोधन गनेछौं।
डेनभरलाई स्वागत गने समुदाय बनाई राख्नको लावग मेयर Michael B. Hancock साँग सामेल हुनुहोस्।
यहााँ साइन अप गनुफहोस् http://eepurl.com/wgPfr
राष्ट्रपवत ट्रम्पद्वारा हस्ताक्षर गररएको (र्े ब्रुअरी 11, 2017) कायफकारी आदेश तथा कायफहरूको सारांश:
“सीमा सुरक्षा तथा अध्यागमन प्रवतफन सुधारहरू” कायफकारी आदेश
मेवससकोको दवक्षणी सीमानामा 1900 माइल लामो पखाफलको तुरुन्तै वनमाफण गने र अवतररक्त 5000 सीमा सुरक्षा
अवधकारीहरू वनयुक्त गने आदेश ददन्छ।
यसले क-कसलाई प्रभाव पाछफ? पखाफल वनमाफण गनफको लावग कोषहरू कहााँबाट आउाँ छन् भन्ने कु रा अस्पष्ट रहन्छ तर
ह्वाइट हाउसका सबै संकेतहरूले यो देखाउाँ छन् दक यसको कम्तीमा पवन के ही हदसम्मको रकम अमेररकी करदाताहरूले
भुक्तान गनेछन्। पखाफल तथा अवतररक्त अवधकारीहरू दुवैका लावग कं ग्रेसले कु नैपवन नयााँ ववत्त व्यवस्था स्वीकृ त गनफ
आवश्यक पनेछ।
संयक्त
ु राज्य वभत्रको सावफजवनक सुरक्षालाई सुधार गने
ववत्त व्यवस्थालाई कटौती गरी "शरणस्थान सहरहरू" भवनने आप्रवासन प्रवतफन तथा लक्ष्यहरूका लावग संसाधनहरू
तेब्बर बनाउनमा प्रवतबद्ध हुने।
यसले क-कसलाई प्रभाव पाछफ? यो आदेशले प्रवतफन अवधकारीहरू वृवद्ध गरे र तथा सहरहरूलाई संघीय कोषहरू कटौती
गरी सहायता गनफ दबाव ददएर दस्तावेज नभएका आप्रवासीहरूको देशवनकाला दर वृवद्ध गने लक्ष्य राख्छ। डेनभर जस्ता
सहरहरूलाई स्थानीय कानून प्रवतफन तथा सुरक्षा अवधकारीहरूले आप्रवासन कानूनहरू लागू गनफ आवश्यक गराउाँ दैनन् र
गराउने छैनन्। डेनभरले अदालतबाट जारी जमानत वबना मावनसहरूलाई नजरबन्दमा राख्नेछैन।
राष्ट्रलाई ववदेशी आतंककारी प्रवेशबाट सुरवक्षत राख्ने
आदेशले शरणाथीहरूलाई राष्ट्र प्रवेश गनफबाट 120 ददनसम्म र सात मुवस्लम-बहुसंख्यक राष्ट्रहरूका आप्रवासीहरूलाई
तीन मवहनासम्मका लावग रोक लगाउाँ छ। आदेशले राष्ट्रपवतले वसररयाली शरणाथीको प्रवेश रावष्ट्रय वहतका लावग हो भन्ने
वनधाफरण नगदाफसम्म उनीहरूलाई प्रदिया तथा प्रवेश गनफ पवन रोक लगाउाँ छ।

यसले क-कसलाई प्रभाव पाछफ? यो आदेशलाई अस्थायी रूपमा संघीय अदालतहरूले रोके का छन्। यसलाई उन्मुक्त गररन्छ
भने प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाववत राष्ट्रहरूमा इरान, इराक, वसररया, सुडान, वलवबया, यमन, सोमावलया पदफछन्।

संसाधनहरू
खतराहरू, सन्त्रासहरू, उत्पीडन तथा अपराधको डेनभर प्रहरी ववभागमा ररपोटफ गनुह
फ ोस्
आकवस्मक कल 9-1-1
गैर-आकवस्मक कल 720-913-2000
नागररक अवधकार उल्लङ्घनहरू
United States Attorney of Colorado ----------------------------------------------------------------------------- 303-454-0100
Colorado Civil Rights Division ------------------------------------------------------------------------------------- 303-894-2997
Denver Anti-Discrimination Office ------------------------------------------------------------------------------- 720-913-8459
सामुदावयक संगठनहरू
Denver Office of Immigrant & Refugee Affairs --- 720-913-8471 www.denvergov.org/immigrantrefugeeaffairs
Denver Public Library Immigrant Services ---------- 720-865-1111 www.denverlibrary.org/services-immigrants
Mi Familia Vota - Know Your Rights Forums ----------------------------------- 303-727-8034 www.mifamiliavota.org
Mile High United Way 211 - Immigration information --------------------- 2-1-1 www.unitedwaydenver.org/2-1-1
ररसेटल्मेन्ट तथा पोस्ट-ररसेटल्मेन्ट एजेन्सीज्
Colorado Refugee Services Program ------------------------------------------------------ 303-863-8211 www.acf.hhs.gov
Lutheran Family & Refugee Services Phone------------------------------------------------- 303-980-5400 www.lfsrm.org
African Community Center ------------------------------------------------------------------ 303-399-4500 www.acc-den.org
International Rescue Committee--------------------------------------------------720-328-6655 www.rescue.org/denver
Asian Pacific Development Center ------------------------------------------------------------ 303-923-2920 www.apdc.org
Colorado African Organization -------------------------------------------------------------- 303-953-7060 www.caoden.org
कानूनी सहायता र संसाधनहरू
U.S. Citizenship and Immigration Services --------------------------------------------------------------------- www.uscis.gov
American Immigration Lawyers Association ------------------------------------------------ 202-507-7600 www.aila.org
Colorado Immigrant Rights Coalition ------------------------------------ 303-922-3344 www.coloradoimmigrant.org
Office of Attorney Regulation ------------------------------------------------------------ www.coloradosupremecourt.com
Rocky Mountain Immigration Advocacy Network -------------------------------------- 303-433-2812 www.rmian.org
National Immigration Legal Center ------------------------------------------------------------ 213-639-3900 www.nilc.org
American Civil Liberties Union ---------------------------------------------------------------303-777-5482 www.aclu-co.org
वावणज्यदूतावास सम्पकफ हरू:
सयानाडा
महावावणज्यदूत Stephane Lessard
1625 Broadway, Suite 2600, डेनभर, CO
80202
टेवलर्ोन: (303) 626-0650
इमेल:
Stephane.Lessard@international.gc.ca
वेब: www.denver.gc.ca

ग्वाटेमाला
महावावणज्यदूत Juan Fernando Valey
1001 S. Monaco Parkway, Suite 300,
डेनभर 80224
टेवलर्ोन: 303-629-9210 (x9212)
इमेल: jvaley@minex.gob.gt
वेब: www.consdenver.minex.gov.gt

पेरू
महावावणज्यदूत Min. Eduardo Baraniaran
B.
6795 E. 1st Avenue, Suite 550, Aurora,
CO 80224
टेवलर्ोन: (303) 355-8555 मा कल गनुह
फ ोस्।
इमेल: e.barandiaran@consuladoperu.net
वेब: www.consuladoperu.com

कोस्टा ररका
महावावणज्यदूत डा. Guillermo (Bill) Aragon
2 Polo Drive, डेनभर CO 80209
टेवलर्ोन: (303) 778-6032
जापान
महावावणज्यदूत Makoto Ito
1225 17th Street, Suite 3000, डेनभर CO
80202
टेवलर्ोन: (303) 534-1151
इमेल: tomie.eilers@de.mofa.go.jp

मेवससको
महावावणज्यदूत Carlos Bello
5350 Leetsdale Drive, Suite 100,
डेनभर, कोलोराडो, 80246
टेवलर्ोन: (303) 331-1110 ext. 135
इमेल: auxprotdenver2@sre.gov.mx

संयक्त
ु अवधराज्य
Erin Kuhn
संयुक्त अवधराज्यका महावावणज्यदूत
1888 Sherman Street, Suite 200, डेन्भर
CO 80203
टेवलर्ोन: (720) 538-0381 फ्यासस: (720)
536-5023
इमेल: ukgo.denver@fco.gov.uk

