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ਿਰਪੋਰਟ ਦਾ ਸੰਖੇਪ 

ਿਜਵ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਿਵਚ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੰੂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਲਾਬੰਦ ਥਾਂਵਾਂ ਿਵਚਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ 

ਿਡਪਾਰਟਮ� ੰ ੱ ੋਟ ਔਫ ਜਸਿਟਸ (DOJ) ਨੇ ਅਸਬਲੀ ਿਬਲ 103 (2017) ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਦਜੂੀ ਿਰਪਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਕੋਿਵਡ-
19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੰੂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਿਹਦ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਿਵਚਲੇ ਬਦੀ ੰ

ਅਤ ੇਸਟਾਫ, ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜੱਦ ਿਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਅਤ ੇਇਮੀਗਰੇਕਰਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਨ ਸ਼ਨ ਕੈਦ ਨਾਲ 

ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਿਧਰਾਂ – ਯੂ.ਐਸੱ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮ�ਟ (ICE), ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਅਤੇ ਸਟਾਫ, 
ਸਥਾਨ� ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਮਉਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਵਕੀਲ, ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟਾ, ਅਤ ੇਖੁਦ ਇਮੀਗਰੇ ੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਿਨਪਟਣ ਂ ਸ਼ਨ ਕੈਦੀ – ਨ 

ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ੇ ੇਸ਼ਨ ਕੈਦੀਆ ਂਣਾ ਿਪਆ ਹ।ੈ ਕਲੈਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਡੀ ਓ ਜੇ ਦੇ ਏ ਬੀ 103 (DOJ’s AB 103) ਵਲ� ਇਮੀਗਰ ਂ ਵਾਲੀਆ 

ਿਜਨ�ਾਂ ਿਤੰਨ ਥਾਂਵਾਂ ਦੇ ਿਰਵੀਊ ਦਾ ਇਸ ਿਰਪੋਰਟ ਿਵਚ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਉਹ ਿਰਵੀਊ ਕੋਿਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ� 
ਪਿਹਲਾਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤ ੇਇਨ�ਾਂ ਅਤ ੇਥਾਂਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲੇ ਿਰਵੀਊਜ਼ ਤ� ਿਮਲੀ ਸਮਝ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ Xavier 

 ੇ

ਿਵਚ ਉਸ ਨੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ਸ਼ਨ ਕੈਦੀਆ ਨ ੇ ੇੂੰ ਘੱਟ ਤ� ਘਟੱ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਇਮੀਗਰੇ ਂ ੂੰ ਿਰਹਾ ਕਰਨ ਅਤ ਸਫਟੀ ਿਨਯਮ 

ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।1 ਭਾਵ� ਿਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਿਵਚ ਆਈ ਸੀ ਈ (ICE) ਦੀਆਂ ਬਾਲਗਾਂ ੂੰ ਬੰ ਖਣ ਵਾਲੀਆਂਨ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱ 

ਥਾਂਵਾਂ ਿਵਚ ਇਮੀਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਿਗਣਤੀ ਫਰਵਰੀ 2020 ਿਵਚ 37,876 ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ� ਘਟੱ ਕੇ ਸਤੰਬਰ, 2020 ਿਵਚ 19,989 
ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਸੇ ਸਮ� ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਸਮੱੁਚੀ ਔਸਤ ਲੰਬਾਈ ਕਾਫੀ ਵਧ ਕੇ 56.1 ਿਦਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 91.3 ਿਦਨ ਹੋ ਗਈ।2 

Becerra ਨੰੂ 13 ਅਪਰੈਲ, 2020 ਨੰੂ ਹੋਮਲ�ਡ ਸਿਕਉਰਟੀ ਦੇ ਐਕਿਟੰਗ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਨੰੂ ਿਲਖਣ ਲਈ ਪ ਿਰਤ ਕੀਤਾ, ਿਜਸ ਿਲਖਤ 

ਸ
(DOJ) ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ: (1) ਜੀ ਈ ਓ ਗਰੁੱਪ, ਇੰਕ ਵਲ� ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਐਡੇਲਾਂਟ ੋਆਈ ਸੀ ਈ ਪ�ੋਸੈਿਸੰਗ 

ਸ�ਟਰ (Adelanto), (2) ਮੈਨੇਜਮ�ਟ ਟਰਿਨ ੇ  ੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (MTC) ਵਲ� ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਮਪੀਰੀਅਲ ਰੀਜਨਲ ਿਡਟਨਸ਼ਨ ੈ

ਫਾਿਸਲਟੀ (Imperial) ਅਤ ੇ(3) ਕੋਰਿਸਿਵਕ ਵਲ� ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਓਟੇ ਮੇਸਾ ਿਡਟੈਨਸ਼ਨ ਸ�ਟਰ (Otay Mesa)। 
D RA F T ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਡੀ ਓ ਜੇ (DOJ) ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ, ਹਰ ਸਥਾਨ ਿਵਚ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤ ੇਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹ ੇਿਖਆਲ ਅਤੇ 

ਉਨ�ਾਂ ੰ ੂਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਿਚਤ ਵਰਤਾਅ ਬਾਰੇ ਕਸ਼ਨਲ, ਮੈਡੀਕਲ, ਅਤ ੇਮਾਨਿਸਕ ਨਾਲ ਕਾਨ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕੋਰੈ 

ਿਸਹਤ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹਰ ਥਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਂ ਨਾਲ ਇੰ ਂ ਂ, ਅਤੇਕੈਦੀਆ ਟਰਿਵਊਆ ਕੀਤੀਆ ਲੌਗਾਂ, 
ਪੌਲਸੀਆਂ, ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਅਤ ੇਹੋਰ ਡਾਕੂਮ�ਟਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਦੇ 

ਡੀ ਓ ਜੇ (DOJ) ਨੇ ਿਤੰਨਾਂ ਿਵ ੱ ਂ ੰ ੂਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਿਚਤ ਵਰਤਾਅ ਿਵਚ ਚ� ਹਰ ਇਕ ਸਥਾਨ ਿਵਚ ਕੈਦੀਆ ਨਾਲ ਕਾਨ 

ਆਉਦੀਆਂ ਰਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ  ਂਮਦਦਾ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਿਵਡ-19 ਦਾ ਕੈਦੀਆ ਅਤ ੇਉਨ�ਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਉਪਰ ਂ ੁ ਿਮਲਦੀਆ  ਂ ਂ ਂ 
ਪਏ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਅਟਾਰਨੀ ਸਰਵ ੇਕਰਵਾਏ। 

ਇਸ ਿਰਪੋਰਟ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਤ ੰ ੇ ਫੋ ੇਸ਼ਨ ਕੈਦੀਆ ਂਨ ਥਾਂਵਾਂ ਦਾ ਿਰਵੀਊ ਕੈਲ ਰਨੀਆ ਿਵਚ ਸਿਥਤ ਇਮੀਗਰ ਂ ਵਾਲੀਆ ਥਾਂਵਾਂ 
ਲਈ ਬਦਲਦੇ ਿਦ�ਸ਼ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਡੀ ਓ ਜੇ (DOJ) ਦੀ ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਦੇ ਹੋਏ, Orange ਕਾਉਟੀ ਨੇ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸੇ ਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਈ ਸੀ ਈ ਦਾ ਕੌਨਟਰੈਕਟ ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇਂ ਵਾਵਾ Yolo 

ਇਹ ਿਰਪੋਰਟ, ਿਤੰਨ ਪ�ਾਈਵਟੇ ਤੌਰ ̀ ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬੰ ੇਦੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ ਟਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਡੀ ਓ ਜੇ 

ਕਾਉਟੀ ਨੇ ਇਮੀਗਰੇ ਂ ਨ ੱਂ ਸ਼ਨ ਕੈਦ ਿਵਚ ਨਾਬਾਲਗਾ ੂੰ ਰਖਣ ਵੇਲੇ ਰਿਫਊਜੀ ਰੀਸੈਟਲਮ�ਟ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਐਗਰੀਮ ਟ� 
ਂ 

ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਟੇਟ ਿਵਚ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੰੂ ਰੱ ੰਬਲੀ ਿਬੱਲ 32 
ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਿਸਰਫ Yuba ਕਾਉਟੀ ਜੇਲ� ਹੀ ਰਿਹ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਲ� 

ਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲ� ਅਸ 

(2019) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤ� ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਨਵ� ੈ ਂ ੇਪ�ਾਈਵੇਟ ਕੌਨਟਰਕਟਾ ਅਤ ਕੌਨਟਰੈਕਟ ਿਵਚ 

1 ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਔਫ ਜਸਿਟਸ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦਾ ਦਫਤਰ, ਐਕਿਟੰਗ ਸੈਕਰੇਟਰੀ Chad F. Wolf ਨੰੂ ਿਚੱਠੀ, 13 ਅਪਰੈਲ, 
2020, <https://oag.ca.gov/system/files/attachments/press-docs/4.13.20%20-
%20Letter%20to%20DHS%20Acting%20Secretary.pdf> (2 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤ�)। 
2 ਯੂ. ਐਸੱ. ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮ ਿਡਟ (ICE), ਟ� 
<https://www.ice.gov/doclib/detention/FY20-detentionstats.xlsx> <https://www.ice.gov/detention-
management> ਉਪੱਰ ਉਪਲਬਧ (2 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤ�)। 

ੈਨਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮ�ਟ, ਿਡਟੈਨਸ਼ਨ ਸਟੈਿਟਸਿਟਕਸ, FY 2020 ICE ਅੰਕੜ,ੇ 

https://www.ice.gov/detention
https://www.ice.gov/doclib/detention/FY20-detentionstats.xlsx
https://oag.ca.gov/system/files/attachments/press-docs/4.13.20%20
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ਵਾਿਧਆਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤ� ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ, ਆਈ ਸੀ ਏ ਨੇ ਸਟੇਟ ਿਵਚ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਾਰ 

ਪ�ਾਈਵਟੇ ਥਾਂਵਾਂ ਿਵੱਚ� ਿਤਨ ਨ ਂ ਲਈ ਕੌਨਟਰੈਕਟ ਦੇ ਿਦੱਤਾ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਸਟ ੇ ਨ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜੇਲ� ਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ੰ ੂੰ ਵਾਧੂ ਬੈੱਡਾ ਟ ਦੀਆਂ ਿਤੰ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਜੀ ਈ ਓ ਗਰੁੱਪ, ਇੰਕ ਵਲ� ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜ�, ਫਰਵਰੀ 2019 ਅਤ ੇਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ 

ਿਵਚਕਾਰ ਸਟੇ ੇ ਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤਕਰੀਬਨ 4,160 ਤ� ਵਧ ਕੇ 7,408 ਹੋ ਗਈ।ਟ ਿਵਚ ਇਮੀਗਰਸ਼ਨ ਕੈਦੀਆ 

ਿਰਵੀਊ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਤੰ ੇ ਿਰਪ ੋ  ੋ  ਂਦੇ ਿਤੰਨ ਖੇਤਰਾ ਬਾਰੇ ੇ ਭਾਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਨ ਥਾਂਵਾਂ ਬਾਰ ਰਟ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਰਕਾਰਾ ਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਹਰ ਥਾਂ ਵਲ� ਆਈ ਸੀ ਈ ਦੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆਧਾਿਰਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਕ�ਦਰੀ ਿਮਆਰ (PBNDS) – 
ਜੋ ਿਕ ਇਮੀਗਰੇ ੈਡਰਲ ਿਮਆਰ ਹਨ – ਸਰੋਕਾਰ ਵਾਲੇ ਹਰ ਖੇਤਰ `ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਨ ਕੈਦ ਲਈ ਫ ਂ ਪਿਹਲਾ, 
ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਡੀ ਓ ਜੇ (DOJ) ਨੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਸਿਕਉਰਟੀ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਿਸਸਟਮ ਬਾਰੇ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ 
ਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ `ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਜੂਾ, ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ – ਿਜਵ ਿਕ ਪ�ੋਟੈਕਿਟਵ 
ਕਸਟੱਡੀ ਿਵਚਲੇ ਕੈਦੀਆ ਲਈ ਬਹਤੁ ਹੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਬੰ ਂ ਂ ਅਤ ੇਿਨਤਾਣੇ ਂ ੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆ ਵਾਲੀ ਂ ਦਸ਼ਾ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾ ਕੈਦੀਆ ਨ ਂ 
ਿਰਹਾਇਸ਼ ਿਵਚ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ `ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਿਵਚ ਰੱਖਣਾ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਦਾ 
ਨੁਕਸਾਨ ਹੁ ੰ ੰ ਂ ੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਖਤ ਹਾਲਤਾ ਦਾ ਸਾਮ�ਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਿਰਹਾ ਦਾ ਹੈ – ਿਤਨ ਥਾਂਵਾਂ ਿਵਚ ਪਰਤੱਖ ਸਨ, ਔਰਤ ਕੈਦੀਆ ਨ ਂ 
ਸੀ। ਤੀਜਾ, ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਡੀ ਓ ਜੇ (DOJ) ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਿਰਵੀਊ ਕੀਤੀਆ ੱਂ ਗਈਆਂ ਿਤਨੰ ਥਾਂਵਾਂ ਿਵਚ� ਹਰ ਇਕ ਿਵਚ 
ਬੋ ੋ ੇ ਂ ੂੰ ਿਸੱ ੇ ਸਧਾਰ ਕਰਨਲਈ ਿਦੱਤੇਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸਪੈਿਨਸ਼ ਨਾ ਬਲਣ ਜਾਂ ਪੜ�ਣ ਵਾਲ ਕੈਦੀਆ ਨ ਿਖਆ ਅਤ ੁ 
ਜਾ ਰਹੇ ਂ ਅਤੇ ਸੇ ਂ (“ਪ�ੋਗਰਾਿਮੰਗ”) ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਤ�, ਥਾਂ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਤ�, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪ�ੋਗਰਾਮਾ ਵਾਵਾ 
ਇਮੀਗਰੇ ਂ ੰ ੂਨੀ ਸਾਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹਚ ਕਰਨ ਤ� ਰੋਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਾ ਿਵਚ ਮਦਦ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜ਼ਰਰੂੀ ਕਾਨ ੁ ੰ ਿਕਆ ਹੈ। 

ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਡੀ ਓ ਜੇ (DOJ) ਵਲ� Adelanto ਥਾਂ ਦੇ ਿਰਵੀਊ ਿਵਚ - ਅਤ ੇਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਦੇ 

ਤਰੀਕੇ ਦੇ – ਜੀ ਈ ਓ ਗਰੁੱਪ ਵਲ� ਕੈਦੀਆਂ ਅਤ ੇਿਰਕਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦਰਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਤ� ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਫੀ 
ਿਜ਼ਆਦਾ ਰੁ ੁ ੰ ੇ ੂੰ ਿਰਵੀਊ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਦਜੂੀ ਥਾਂ ਤ� ਕਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਿਜਸ ਦਰਜੇ ਤੱਕ ਪਹਚ ਕੈਲਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਡੀ ਓ ਜੇ (DOJ) ਨ 

ਿਮਲੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜਦੂ , ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਡੀ ਓ ਜੇ (DOJ) ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪਰੂਨ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, 
ਿਜਨ�ਾਂ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 
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• ਥਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋ ਂ ਿਵਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇ ੱਖਣ ਅਤ ੇਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਿਵਚ ਫੇਲ� ਹੈ ਬਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾ ਲ ਰ 

ਿਜਸ ਦਾ ਕੈਦੀਆਂ ੇ ਂ ਪਹੰੁਤੱਕ ਸਵਾਵਾ ਚਾਉਣ ਉਪੱਰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪ ;ਦਾ ਹੈ� 
• ਥਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੰੂ ਆਈ ਸੀ ਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਿਮਆਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁ ੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ `ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦੰਦੀ ਤਾਬਕ ਘੱਟ ਤ� ਘੱਟ ਸ 

ਹੈ; ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਇਹ ਕੁਝ ਧਾਰਿਮਕ ਸੇ ਂ ੋਰੰ �ਾਈ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਨਹੀ;ਂਵਾਵਾ ਤਾਂ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਨ ਜਨ ਜਾਂ ਪੜ 

• ਥਾਂ ਦਾ ਇਨਟੇਕ ਅਤੇ ਕਲਾਸੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਿਸਸਟਮ, ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਿਨਤਾਣੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 
ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ�ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਿਵਚ ਫੇਲ� ਹੈ, ਸਮੇਤ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਿਵਚ ਫੇਲ� ਹਣੋ ਦੇ ਿਕ ਥਾਂ `ਤੇ 
ਟਾਂਸਜ�ਡਰ ਕੈਦੀ ਵੀ ਹਨ; 

• ਕੈਦੀਆ ਨ ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਾ ੇ ੁ ਂਂ ੂੰ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗਰ ਂ ਲਈ ਉਹ ਸਾਮੱਗਰੀ ਅਤ ਮਦਦ ਲੈਣ ਿਵਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਕਾਵਟਾ ਦਾ 
ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਉਨ�ਾ� 

ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ; 
• ਮੈਡੀਕਲ ਫਾਇਲਾ ਦਾ ਿਰਵੀਊ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵਚ ਰਕਾਵਟਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂ ੇ ਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਡੀ ਓ ਜੇ (DOJ) ਨੇਂ ੁ ਂ ਦ ਕੈਲ 

ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਦੇ ਕਈ ਿਫਕਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਭੇਤਦਾਰੀ ਦੀ ਨਾਕਾਫੀ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਪੱਕੀਆਂ 

ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪ�ਬੰਧ ਿਵਚ ਘਾਟਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; ਅਤ ੇ

• ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਦੀਆਂ ਸੇ ਂ ਿਵਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਿਵਚ ਦਰੀਆ ਹਦੀਆ ਹਨ। ਵਾਵਾ ੇ ਂ ੁੰ  ਂ

Imperial ਿਵਖੇ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਡੀ ਓ ਜੇ (DOJ) ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਇਸ ਥਾਂ ਿਵਚ: 

• ਸਟਾਫ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਵਰਤਾਉ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਹੈ; 
• ਟੈਲੀਫੋਨ `ਤੇ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਸਰਿਵਸ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ “ਲ�ਗੂਏਜ ਲਾਈਨ” ਆਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਇਨਟੇਕ ਦੇ 

ਖੇਤਰਾਂ ਤ� ਬਾਹਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਸਰਫ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; 

ਸਾਮ�ਣਾ ਕਰਨਾ ਪ ਂ ਨ ੇ ੇੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤ ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ, ਲਾਅ ਲਾਇਬਰਰੀ ਿਵਚਲੀ ਸਾਮੱਗਰੀ ਬਹਤੁ 
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• ਕੈਦੀ ਚੰਗੇ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤ ੇਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਕੈਦ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਿਮਆਰਾਂ ਤ� ਅੱਗੇ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ; 
• ਕਾਮੁਕ ਬੁਰੇ ਵਰਤਾਉ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਸਪਸ਼ਟ ਿਨਯਮ ਹਨ; 
• ਥਾਂ ਦੇ ਭੂਗੋਿਲਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਿਨਵੇਕਲੀ ਥਾਂ `ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਵਕੀਲਾਂ ਤਕੱ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ 

ਕਾਨੂਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਿਚਤ ਵਰਤਾਅ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵਚ ਰਕਾਵਟਾਂ ਆਉਦੀਆਂ ਹਨ; ਅਤੇੰ ੁ ਂ 
• ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਿਨਟ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸਮ� ਿਸਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਮਾੜੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਇਸ ਿਵਚ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਦੀਆਂ ਢਕੁਵੀ ਂ ੇ ਂਆਂ ਸਵਾਵਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। 

Otay Mesa ਿਵਚ ਯੂ.ਐਸੱ. ਮਾਰਸ਼ਲਜ਼ ਸਰਿਵਸ ਅਤੇ ਂ ਲਈ ਮਰਦ ਅਤ ੇਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਅਤ ੇਇੱਆਈ ਸੀ ਈ ਦੋਨਾ ਥੇ ਹਰ ਸਮ� ਵੱਖ 

ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ, ਸਿਕਉਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸੀਿਫਕੇਸ਼ਨਾਂ, ਅਤ ੇਿਲੰਗਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਸਰੀਰਕ ਫਾਸਲਾ ਕਾਇਮ ਰੱਿਖਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ। ਇਹ 

ਕੈਦ ਿਵਚਲੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ੇ ਂ, ਕੋਰਟ, ਅਤ ੇ ਂ ਂ ੁੰਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਵਾਵਾ ਖਾਿਣਆ ਦੀ ਸਰਿਵਸ ਤੱਕ ਕੈਦੀਆ ਦੀ ਪਹਚ 

ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨੰੂ ਗੁਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। 2019 ਿਵਚ, ਥਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਨਵ� ਡੋਰਮਜ਼ ਿਵਚ 512 ਬੈੱਡ ਪਾਏ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ੰ ਂ 
ਹੋਏ ਮੈਡੀਕਲ ਯ ਥਾ ਨਹੀ ਂਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ੂ ਿਨਟ ਦੀ ਸਮਰੱ ਵਧਾਈ। ਬੁਿਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤ ੇਪਲੈਿਨੰਗ ਦੀਆਂ 

ਚਣੌੁ  ਂ ੱਡੀ ਅਤ ੂੰ ਸਾਰ ਕੈਦੀਆ ਦੀਆਂ ਿਸਹਤ ਲੋੜਾਂ ਪੂਤੀਆ, ਕਸਟ ੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਥਾਂ ਨ ੇ ਂ ਰੀਆਂ 

ਕਰਨ ਤ� ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ�ਾਂ ਿਫਕਰਾਂ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਡੀ ਓ ਜੇ (DOJ) ਨੇ ਇਹ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਥਾਂ: 

• ਉਸ ਨਾਲ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਪ�ੋਗਰਾਿਮੰਗ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਜੰਿਨਆਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਿਮਆਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ; 
• ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਯਿਨਟਾ ਿਵਚ ਲ�ਗੂਏਜ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਮਰੱ ਂ ਕੈਦੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ੂ ਂ ਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਉਨ�ਾ ਂ 

ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਂ ੁ`ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮੌਕੇ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਨ�ਾ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਮਹਾਰਤ ਸੀਮਤ ਹੈ; 
• ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤ� ਦੀ ਦਰ Imperial ਜਾਂ Adelanto ਨਾਲ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ; 
• ਕਾਮੁਕ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਂ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਰੱ ਗਪਰੇ ਜਾਣ ਿਵਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਤਾਜ਼ਾ ਿਰਪੋਰਟਾ ਖਣ ਦੇ ਅਯੋ 

ਸੀ; ਅਤ ੇ
DRA FT 

• ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸੇ ਂ ਿਵਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਵਾ 

ਵੱ ੇ ਂ ਇਨ�ਾਂ ਿਤ ੰ ੱ ੇਡ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਿਰਵੀਊ ਕੀਤੀਆ ਨ ਥਾਂਵਾਂ ਿਵਚ� ਹਰ ਇਕ ਿਵਚ, ਕੈਲਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਡੀ ਓ ਜੇ (DOJ) ਨੇ ਇਹ ਦੇਿਖਆ ਿਕ 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਓਵਰਟਾਈਮ ਇਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਤ ੇਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਦੋਨ� ਕਸਟੱਡੀ ਅਤੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਦੇ ਅਮਲੇ ਲਈ ਇਕ ਿਫਕਰ ਹੈ। 
ਇਮੀਗਰੇ ਂ ਲਈ ਮਾਨਿਸਕ ਇਲਾਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰਇਸ ਿਰਪੋ ੰਸ਼ਨ ਕੈਦੀਆ ਰਟ ਿਵਚ ਿਰਵੀਊ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਤਨੇ ਥਾਂਵਾਂ 

ਂਿਵਚ ਮਾਨਿਸਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਮ� ਿਸਰ ਅਤੇ ਢਕੁਵੀਆਂ ਅਸੱੈਸਮ�ਟਾਂ ਕਰਨ, ਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੈਫਰ ਕਰਨ; 
ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਢਕੁਵੀ ਂ ੋ ੇ ਂਆਂ ਪਲੈਨਾਂ ਬਣਾਉਣ; ਮਾਨਿਸਕ ਰਗ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ; ਅਤ ਹੋਰ ਿਫਕਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 

ਇਲਾਜ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਿਹਣ ਿਵਚ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਡੀ ਓ ਜੇ (DOJ) ਦੀਆਂ ਕੈਦੀਆ ੰ ਂ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇਂ ਨਾਲ ਇਟਰਿਵਊਆ 

- ਕਾਨੰ ੂਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ – ਿਵਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫਰਕ ਹੈ, ਅਤ ੇਭੂਗੋਿਲਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਿਨਵੇਕਲੇ Imperial ਨਾਲ� Adelanto 
ਅਤ ੇOtay Mesa ਿਵਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਿਕਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ। 

ਅੰਤ ਿਵਚ ਿਰਪੋ ੇਰਟ ਿਵਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰ ਇਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਿਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਨੇ ਿਕਵ ਥਾਂਵਾਂ, ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ `ਤੇ 
ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਇਕੱਠਾਂ ੇ ੱਵਾਲ ਮਾਹੌਲ ਿਵਚ ਸਮਾਿਜਕ ਫਾਸਲਾ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਾਵਨਾ 
ਕਰਕੇ ਇਮੀਗਰੇ ੌ ਂ ਪੈ ਂ ਅਤ ੇ ਂਸ਼ਨ ਕੈਦ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਚਣੁਤੀਆ ਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੈਦੀਆ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਤਾ 
ਨੰੂ ਚਣੌੁਤੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ `ਤੇ ਿਨਤਾਣੇ ਕੁਝ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਿਰਹਾਈ ਦੇ ਹਕੁਮ ਿਦੱਤੇ ਹਨ। ਆਈ ਸੀ ਈ 

ਅਤ ੇਥਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਦਾ ਪ�ਤੀਕਰਮ ਕੁਆਰਨਟੀਨ (ਇਕਾਂਤਵਾਸ) ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੁਗਤਾਂ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਿਵਜ਼ਟ 

ਕਰਨ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ `ਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪਹੁੰਚ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵੱਖ ਵਖੱ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਨ�ਾਂ ਪਤੀਕਰਮਾਂ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ 
ਕੋਰਟਾਂ ਅਤ ੇਵਕੀਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ `ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਥਾਂ ਦੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਿਵਚ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਹਤੁ 
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ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਬੀਮਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤ ੇਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਿਵਚਲੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੈਦ ਵਾਲੀ ਇਕ ਥਾਂ ਿਵਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 

ਇਕ ਕੈਦੀ ਦੀ ਕੋਿਵਡ-19 ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ।3 

DRA F T 

3 ICE, ਕੈ ੋਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਿਰਪਰਟ: Escobar Mejia, Carlos Ernesto, 
<https://www.ice.gov/doclib/foia/reports/ddrEscobarMejiaCarlosErnesto.pdf> (2 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤ�)। 

https://www.ice.gov/doclib/foia/reports/ddrEscobarMejiaCarlosErnesto.pdf

