
 
 

   
 

Comptroller  کی M/WBE جسے ہے سلسلہ  ایک کا شاپس ورک یونیورسٹی Comptroller اور آفس کے 

M/WBEs ۔ہے گیا کیا تیار لئے کے کرنے اضافہ میں رسائی تک مواقع میں بھر شہر لئے کے 

 وسائل لئے کے M/WBES اور کاروباروں چھوٹے کردہ متاثر ذریعہ کے COVID-19 :ویبینارز

11:00AM - 12:00 PM بذریعہ زوم 

کا آفِس بزریہ زوم                کے ُمتاثرہ چھوٹے کاروباروں اور               کے لئے موجود وفاقی، ریاستی                     
حکومت اور نِجی سیکٹر کے وسائل کی معلومات فرام کرے گا۔اور شہری   

 :سیشن کے ویبینار
 
 
 
 
 
 

 

 diversity@comptroller.nyc.gov. یا کریں مالحظہ RSVP ،  http://Comptrollerdiversity.eventbrite.com بطرف
  روسی، پولش، مینڈارن، کورین، کریول، ہیٹی فرانسیسی، کینٹونیز، بنگالی، عربی، زبان، عالمتی امریکی تشریح۔ کریں میل ای پر

 ۔کریں درخواست کی خدمات تشریحی پر RSVP پہلے دن دو کم از کم سے سیشن ہر کرم براہ۔ ہوگی دستیاب میں اردو اور ہسپانوی

CoVID-19  فراہم  دوران کے سیشنوں ان سے وجہ کی موجودگی کی عوامل دیگر اور وسائل قوانین، ہنگامی دوران کے مرض عالمگیر کے 

 رجوع سے سائٹوں ویب کی NYC COVID-19 اور ،US، NYS لئے کے معلومات ترین تازہ کرم براہ۔ ہے سکتی آ تبدیلی میں معلومات کردہ

 ۔کریں

 

کریں حاصل مدد دوران کے گشت میں شہر  

اگر آپ ایک کاروباری مالک ہیں اور شہر میں گشت حصول کے مواقع اور وسائل کے تعلق سے آپ کو مدد کی ضرورت ہے تو، 
diversity@comptroller.nyc.gov   پر ای میل کرکے Comptroller کے آفس کے ساتھ ایک مالقات مقرر کریں۔ 

م ای  کر  ہیں اور حکومتی خدمات کے بارے میں شکایات یا پوچھ گچھ میں مدد کی ضرورت ہے تو براہِ عالقے رہائشی اگر آپ 
کے کمیونیٹی ایکشن سینٹر پر رجوع کریں۔                     یا                                                میل    

 منگل

 2020 اپریل،  21 •

 2020 اپریل،  28 •

 2020 مئی،  05 •

 2020مئی،  12 •

 

 جمعرات 

 2020 اپریل،  16 •

 2020 اپریل،  23 •

 2020 اپریل،  30 •

 2020مئی،  07 •

 2020مئی،  14 •

action@comptroller.nyc.gov
   

Comptroller 

Comptroller COVID-19 M/WBEs 
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