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 :ویساتھ ارےیپ کے ارکیوین

 دیام ےیل کے نیمہاجر سے وںیصدی سڻ ارکیوین ہوئے، کرتے پورا کو وعدے کے مستقبل بہتر کے لوگوں الکھوں کے بھر ایدن
 تقبالاس سے دل کھلے کا لوگوں ان جو گا رہے شہیہم اور ہے جگہ وهی سڻ ارکیوین۔ ہے قائم پر طور کے عالمت کیای ک موقع اور
۔ ہو سے خطےی بھی کس کے ایدن تعلق کا ان خواه ںیہ سرگرداں ںیم جستجوی ک بنانےی زندگ بہتر کیا ےیل اپنے جو ہے کرتا

 کیا ہر بلکہ ںیہی کرت واضح کو بیتہذی ہمار صرف نہ ںیدیامی ک ان اور خواب کے نیمہاجر نیمل 3.3ریپذ امیق ںیمی سڻ ارکیوین
 ۔ ںیہی تید مدد ںیم کرنے مضبوط کو حالتی اقتصادی ہمار دن

 ں،یم جآ برعکس کے صورتحال مشکل اس۔ ہے ایدارکیب کو احساس کے تحفظ عدم ںیمی ونڻیکم مہاجری ک ارکیوین نے 2018 تاہم،
 عہیرذ کیا کای رہنمائ جو ہوں، رہا کر شیپ ورژن شده دیتجد کیا کا العمل دستور کے خدمات اور حقوق کے مہاجر کے دفتر اپنے
 ول،یکر نیتیہ ،یائیکور ،یسیفرانس ،ینیچ ،یبنگال( زبانوں 10 اب جسے اور ہے رہا کرتا شیپ سے 2015 آفس رایم جسے اور ہے

 شامل ںیم العمل دستور شده اضافہ اس کہ ہے دیام مجھے۔ ہے جارہا ایک شائع ںیمی) زیانگر اور اردو،،عربی ،یہسپانو ،یروس
 ںیمی سیالپ مہاجر پر سطحوں تمامی ک حکومت۔ ہوگا سے زیونڻیکم مہاجر ریپذ امیق ںیم بورو پانچوں کے ارکیوین تعلق کا معلومات

ی مبن رپ نفرت ہے، کرتا شامل کو حصوں نئے کچھ پر حقوق کے مہاجروں بند زیدستاو ریغ ڈیگائ ہی کا 2018 سے وجہی ک وںیلیتبد
 Sanctuary" سےیج ارکیوین جو ہے تاید جوابات کے سوالوں ان اور ہے کرتای رہنمائ جانب اس جائےی ک سےیک رپورٹی ک جرائم
City" کے لیذ مندرجہ العمل دستور ہی کےعالوه، اس۔ ںیہ رکھتے تعلق سے — حدود — کے ان اور فوائد کے مہاجروں ںیم 
 :ہے مشتمل پر مواد ںیم بارے

 وسائل، رابطہی ہنگام ےیل کے لوگوں خائف سےی جالوطن •
 والے، کرنے فراہم خدمتی سماج اوری قانون •
 پروگرام،ی مبن پر فائدے کے پبلک •
 حقوق، کے مزدوروں •
 مدد، ےیل کے تجارتی چھوڻ •
 اور حقوق، کے نیصارف •
 ۔امور گرید سے بہت متعلق سے مہاجروں ریپذ امیق ںیم ارکیوین •
•  

 ںینہ ناید جواب کا سوال کیا ہر والے سکنے ہو شیدرپ کو مہاجری کس متعلق سے وںیسیپال اور نیقوان مقصد کا العمل دستور اس
 کنیل۔ ہے سکتا دے کو مہاجر مند ضرورت کے خدماتی قانون ل،یوک کیا ہےجو بدل کای رہنمائ اس العمل دستور ہی یہ نہ اور ہے
 مہاجروں سے بہت ساتھ کے نےید مدد ںیم حیتوضی ک مسائل مخصوص کچھ العمل دستور ہی ںیم حاالت آزما صبر اوری نیقی ریغ ان

 دے جوابات کے سواالت والے سکنے ہو شیدرپ متعلق سے نیقوان کےی سڻ کو مہاجروں وارد نو ںیمی سڻ ارکیوین بالخصوص
 ۔ ےہ کرتای رہنمائی بھ جانب اس ںیہ کرسکتے حاصل مدد سےیک سے کنندگان خدمت گرید اور حکومتی اپن وه اور ہے سکتا

 باہر سے اریاخت دائره کے کارکنوں کےی سڻ ہی ےیل اس اور ںیہی جاتی ک اریت پر سطحی وفاقی سیپال مہاجری ک ملک ہمارے تو وںی
 سب وه وںہ کرسکتای بھ کچھ جو ےیل کے بنانےی نیقی کو بات اسے ںیم سے، تیثیحی ک رہنما کیا کے حکومتی سڻ مگر ہے،

 ڈھال ںیم قتیحق کو خوابوں اپنے ںیمی سڻ ارکی وین وه اور ہو احساس کای سالمت اور تحفظ ںیم گھر اپنے کو مہاجروں کہ گا کروں
 ہوکر کھڑے ساتھ کے رہنماؤں کے ان اور مہاجروں ںیم تو ہے باتی ک اصالح ںیم وںیسیپال اور نیقوان کےی سڻ تک جہاں۔ ںیسک
 ۔گا رہوں شامل شہیہم ںیم جدوجہدی ک وںیلیتبد ان

 کمپڻرولری سڻ ارکی وین
 اسڻرنگر۔ میا۔ اسکاٹ
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 ھجھکجی کس ریبغ کرم براهِ  تو ہو مسئلہ دوسرای کوئ کا آپ ای ہے سوالی کوئ ںیم ذہن کے آپ متعلق سے العمل دستور اس اگر
 فون پر 212-669-3916 ای کرکے لیمی ا پر action@comptroller.nyc.gov کو سنڻر کشنیای ونڻیکم کے دفتر رےیم کے
 ۔ںیکر قائم رابطہ کر

 

 ،مخلص

 

 ۔اسڻرنگر۔ میا اسکاٹ

)Scott M Stringer( 
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 4 ںیرک ٹون مرک براهِ 

 براِه کرم نوٹ کریں
 

 شامل ںیم اس ہ۔ یہے کرتا کوشش ممکن ہری ک اشاعتی ک معلومات اعتماد قابل اور حیصح بالکل دفتر کا کمپڻرولری سڻ ارکیوین
 ارکیوین۔ہے اتکری نمائندگی کی ہ اورنہ تاید ںینہی گارنڻ ،یوارنڻی کوئی ک مشموالت کے اس ای تیکامل ت،یمعتبر ت،یقطعی ک مواد

 اوری غلط یکس اور ہے کرتا ںینہ قبولی دار ذمہی کوئی ک اطالق ای استعمال کے مواد شده شائعی بھی کس دفتر کا کمپڻرولری سڻ
 ۔ ہے کرتا ںینہ قبولی دار ذمہی ک فروگزاشت

ی ک ومتحکی مہربائ برائے تو ںیہ چاہتے مددی ک طرحی کس ںیم سلسلے کے درخواست ای ںیہ چاہتےی جانکار خاصی کوئ آپ اگر
 سے سڻیاسڻ شنیگریام آپ اگر۔ ںیکر رابطہ سے جماعت بخش منافع ریغی کس تو ہو اطالق قابل اگر ای راست براهِ  سےی جنسیا

 ۔ ےیچاہ کرنا طلب مشورهی قانون ورانہ شہیپ اریاخت کوبا آپ تو ںیہ چاہتے کرنا حاصل معلومات متعلق

 

 :ںیکر رجوع ےیل کے تبصروں اور اضافوں وں،یلیتبد ںیم پتہی مہربان برائے

New York City Comptroller Scott M. Stringer 
Office of Public Affairs 

Floor thOne Centre Street, 5 
New York, NY 10007 

 

 3916-669 (212): فون

 2707-669 (212): کسیف

 action@comptroller.nyc.gov: لیمی ا

 www.comptroller.nyc.gov: سائٹ بیو
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 6 ںیناج قوقح ےنپا

 اپنے حقوق جانیں
 

 حقوق اپنے پآ ےیل کے تحفظ کےی ملیفی اپن اور اپنے۔ ںیہ حاصل حقوقی قانون اہم قطع سے ڻسیاسڻ شنیگریام اپنے کوی کس ہر
 ۔ ںیرہ واقف سے اعمال اور

 ہے؟ رہا کر ایک الگ وقت اس نٹیانفورسم شنیگریام
ی جنسیای مرکزی ک حکومتی وفاق ICE) ,(Immigration and Customs Enforcement نٹیانفورسم کسڻمس نڈیا شنیگریام

 ادافر والے ڻسیاسڻ سےیا پھر ای افراد والے ڻسیاسڻ شنیگریامی قانون ریغ ICE۔ ہے دار ذمہ نفاذکا کے قانون شنیگریام جو ہے
 25۔ ےہ کرسکتا جالوطن ںیہ افتہیسزا کے جرم مخصوص جو کو) نیگز پناه"/نیحامل کارڈ نیگری/"شہر مستقل پر طوری قانون(

 حاتیترجی ک ICE متعلق سےی نظربند اوری جالوطن جو ایکی جار حکمی انتظام این کیا نے ڻرمپ ڈونالڈ صدر کو 2017ی جنور
 اک جانے ےیک جالوطن اب کو ان تھا جاسکتا ایک جالوطن کو نیمہاجر مخصوص جن کہ ہے ہی مطلب کا اس۔ ہے تاید وسعت کو
 ۔ہے سکتا ہو الحق دخطرهیشد

  ں؟یہ اںیپابندی نئ سفرپر ایک
 عائد یپابند پر سفر کے کہیامر ےیل کے افراد کچھ کے ملک مخصوص اور نوںیگز پناه نے ڻرمپ ڈونالڈ صدر کو 2017 مارچ 6

 اور اتھ ایگ ایک دائر مقدمہ خالف کے اسی ہ بعد فوراً  کے نامہ حکم اس۔ ایکی جار فرمانی انتظام کیا تحت کے کوششی ک کرنے
ی ک ڈیگائ اس۔اسکت ہو نہیں نافذ ہی تک ہونے صلہیفی حتم کا مقدمہ کہ کہا ہی ہوئے کرتے برخاست کو فرمان اس نے عدالتی وفاق کیا

 ےیچاہ کرنا وعرج سے لیوک شنیگریام کو آپ ےیل کے قیتصدی ک اس تو ہےی گئی ک عائدی پابندی کوئ پر سفر اگر بعد کے اشاعت
 ۔ےیچاہ کرنا رابطہ پر 627 (212)-2227 سے شنیکول شنیگریام ارکیوین ای

 کیا کو آپ پہلے سے کرنے سفر باہر سے کہیامر ں،یہ رکھتےی بھ ڻسیاسڻ شنیگریامی قانون آپ اگرچہ ںیہ مہاجر کیا آپ اگر
 ۔ےیکرناچاہ رجوع سے نمائنده افتہیسند کے )Board of Immigrant Appeals( لزیاپ گرنٹیام آف بورڈ ای لیوک شنیگریام

 ونگیےڈرائسیج کارڈی شناخت شدهی جار سے حکومت تو ںیہ رکھتے اراده کا سفر پر سطحی االقوام نیب ای اندرون کے کہیامر آپ اگر
 لیوک کا آپ تک جب۔ ںیالئ ساتھ اپنے کاغذات زایو ای کارڈ نیگر سےیج زاتیدستاو درستی ک شنیگریام اور پاسپورٹ اپنا الئسنس،

 کےی سپردگ یک کارڈ نیگر اگر۔ ںیکر دستخط پر زیچی کسی ہ نہ اور ںیکر نہ حوالے کےی کس کارڈ نیگر اپنا ، ہو نہ ساتھ کے آپ
 ۔ ےیچاہ ناید کر انکار سے کرنے سایا کو آپ تو جائے کہا ےیل کے دستخط پر فارمی کس سے آپ ےیل

۔ ںیکر مشاہده بغور کای تالشی بھی کس۔ ہے اجازتی ک نےیلی تالشی ک سامان کے آپ اوری ک آپ کو اہلکاروں کے ئرپورٹیا
 سے ان۔ ںیرکھ کارڈیر کا التیتفصی کی تالش ساتھ کے معلوماتی وال کرنےی نشاندہی ک اوران ناموں کے اہلکاران کے ئرپورٹیا

 ۔ںیکر طلب دیرسی ک مال کرده ضبط

 اگر آپ جالوطنی سے دوچار ہیں اور آپ کو ایک وکیل کی ضرورت ہے تو آپ نیو امریکنس ہاٹ الئن کے اسڻیٹ آفس کو 
 پر کال کرکے وکیل طلب کرسکتے ہیں۔ 566 (800)-7636

 ہے؟ خطره کا جانے ےیک گرفتار عےیذر کے ICE مجھے ایک
 :ہے تاید اجازتی ک کرنے جالوطن کو لیذ درج بشمول ن،یمہاجر مخصوص کو حکومتی وفاق قانون

 ، )ہو نہ ڻسیاسڻ شنیگریامی قانون پاس کے جس( مہاجر بند زیدستاو ریغی بھی کوئ )1
 سزا ںیم جرم مخصوص جو) نیحامل زایو اور نیگز پناه ،یشہر مستقل پر طوری قانون( افراد سےیا والے ڻسیاسڻ شنیگریامی قانون )2

 ۔ںیہ افتہی



 ںیناج قوقح ےنپا 7

 ؟کروں ایک ںیم تو ںیہ پہنچتے تک مجھ افسران نٹیانفورسم شنیگریام اگر
 :ںیم حاالت تمام

 ۔ ںیہ سکتے کہہ بلند بآواز اسے آپ تو ںیہ چاہتے رہنا خاموش آپ اگر۔ ہے حاصل حق کا رہنے خاموش کو آپ •
 ۔ہوں نہ فرار سے وہاں آپ •
۔ ںیہ تےسک کر استعمال کا فون اپنے آپ ےیل کے نےیل ریتصاوی ک ان اور ےیل کے کرنے نوٹ اسے ہے رہا ہو کچھ جو •

 آپ تو ںیناتےہب ویڈیو ای تےیل ریتصاو آپ اگر۔ ںیہ سکتے بنا ویڈیو کا ان ای ںیہ سکتےی بھ فلما کو معاملے آمده شیپ آپ
 نایل لہصیفی بھ کا اس کو آپ۔ ںیکر نہ مداخلت ںیم کاموں کے افسران اور) ںینہ کر چھپ( ےیچاہ کرنا کر دکھا کام ہی کو
 ۔ ںینہ ای ہے حیصح پہنچنا تک فون اپنے دوران کے ہونے سامنا سے افسران نٹیانفورسم ایآ کہ ےیچاہ

 ۔ںیدکھائ نہ کاغذاتی جعل اور غلط۔ ںیبول نہ جھوٹ •
 ۔ہے حاصل حق کا کرنے بات سے لیوک اپنے کو آپ •
 ۔ںیکر نہ دستخط پر زیچی بھی کس ریبغ ےیک بات سے لیوک اپنے •

 

 :ںیہ ںیم پبلک آپ اگر

 ںیکہ نا وه اگر۔ ںیہ جاسکتے آپ تو ںیکہ ہاں وه اگر" ہوں؟ جاسکتا ںیم ایک" پوچھئے، پہلے سے بتانے اور کچھ ای نام اپنا •
 ۔ںیہ چاہتے کرنا بات سے لیوک اپنے آپ اور ںیہ چاہتے رہنا خاموش آپ کہ ںیکہ سے ان۔ ںیجائ نہ آپ تو

 ۔ ںیہ سکتے دکھا اسے آپ تو ہے now Your Rights Card(K(" کارڈ واال ںیجان کو حقوق اپنے" پاس کے آپ اگر •

 

 :ںیہ گھرپر آپ اگر

 ۔ ںیہ التے سامنے سے تیثیحی ک" سیپول" کو خود اوقات بعض جنٹیا ICE: ںیرہ باخبر •
 ںینہ رناک باتی ابھ ںیم" ں،یکہ سےی نرم سے ان۔ ںیہ جنٹیا شنیگریام وه ایک کہ ںیپوچھ سے ان پہلے، سے کھولنے دروازه •

 ۔"چاہتا
 کا جج پاس کے ان کہ ںیکہ وه اگر۔ ہے وارنٹ شده دستخط کا جج پاس کے ان ایک کہ ںیپوچھ سے ان ر،یبغ کھولے دروازه •

 کھر پری کھڑک اسے پھر ای ںید کھسکا سے چےین کے دروازے کے آپ اسے وه کہ ںیکہ سے ان تو ہے وارنٹ شده دستخط
 ۔ ہے ںینہی ضررو ناید آنے اندر ںیانہ کو آپ تو ہے ںینہ وارنٹ شده دستخط کا جج پاس کے ان اگر۔ ںید

 

ICE آمده شیپ ںیمی سڻ ارکیوین ای ےیل کےی جانکار ادهیز ںیم بارے کے حقوق اپنے دوران کے ہونے سامنا سے ICE ی ک نٹیانفورسم
 پر 752 (212)-6422 کو )Immigrant Defense Project( کٹیپروج فنسیڈ شنیگریام ےیل کے کرنے رپورٹی ک وںیکارگزار

 ۔ںیکر کال
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تک رسائی کو اور خدمات  فوائدمہاجروں کے لیے 
 فروغ دینا

 خدماتی الزمی ک یسڻ نظر، قطع سے ڻسیاسڻ شنیگریام ، کو وںیشہر تمام کہ ہے عہد پابند کا بنانےی نیقی کو بات اسی سڻ ارکیوین
 فوائد اور خدمات گریدی س بہت اور تحفظ سیپول خدمات،ی ہنگام فائدے،ی عوام مخصوص اسکول،ی عوام خدمات، صحت سےیج

 پوچھنے ںیم بارے کے ڻسیاسڻ شنیگریام سےی کس کو مالزموںی سڻ ارکیوین۔ ہے ہوتا احساس کا تحفظ انہیں ںیم مطالبے کے
 نہ تضروری ک معلومات ےیل کے کرنے نیتع کا تیاہلی ک فوائد و خدمات ان ںیانہ کہ تک جب ہے تاید قرار ممنوع تک تب سے

 شنیرگیام ہو مطلوب پر طوی قانون جب کر چھوڑ کو حاالت محدود انی سڻ۔ ہو ایگ ایک نہ مطالبہ کا اس پر طوری قانون تک جب ایہو
 ۔ ہے کرتا مطالبہ کا رکھنے ہیخف کو ڻسیاسڻ

 ںیم نفاذ الءکے شنیگریام ڈرلیف ارکیوین آفی سڻ ہو، مطلوب رپر طوی قانون جب کر چھوڑ کو حاالت محدود ان عالوه، کے اس
 کے جاننے دهایز کو وںیسیپالی کی سڻ ارکیوین ںیم سلسلے کے تحفظ اور تیحمای ک مہاجروں۔ کرتا ںینہ مددی ک گورنمنٹی وفاق

 کر کھید پر لیذ درج سائٹ بیوی ک )Mayor’s Office of Immigrant Affairs( نیمہاجر امور برائے دفتر کے ئریم آپ ےیل
 :ںیہ سکتے

-economic/immigration-http://www1.nyc.gov/site/immigrants/programs/social
.enforcement.page 

 آرڈر ڻویکیگزیا۔ ہےی سیپالی دیکلی کی سڻی وال نےید فروغ کوی رسائ تک خدماتی کی سڻ ےیل کے نیمہاجر 41 آرڈر ڻویکیگزیا
 رنےک حاصل کو موںیاسک اور فوائد خدمات، انی کی سڻ ارکیوین کو نیمہاجر تمام تیسم نیمہاجر بند زیدستاو ریغ تحت، کے 41

 مالزموں کےی سڻ پر طور عام 41 آرڈر ڻویکیگزیا عالوه، کے اس۔ ںیہ اہل وه کے کرنے حاصل ںیجنہ ہےی جاتی د بیترغی ک
 ۔ ہے رتاک مطالبہ کا کرنے تحفظ کای رازداری ک معلوماتی ذاتی ک قسموں گرید اور ڻسیاسڻ شنیگریام کے شخصی بھی کس سے

 ان۔ ںیہ رکھتے ڻسیاسڻ شنیگریام کا قسم مخصوص جو ںیہ ابیدست ےیل کے لوگوں ان صرف خدمات اور فوائد کچھ کے حکومت
 ںیم بارے کے ڻسیاسڻ شنیگریام سے ان ےیل کے کرنے نیتع کا تیاہلی ک فردی کس ےیل کے مالزموں کےی سڻ ں،یم صورتوں

 ںوالو ڻسیاسڻ شنیگریام کے طرح ہر خدماتی میتعل اور حفاظت عامہ، صحت سےیج خدماتی س بہت تاہم،۔ ہےی ضرور پوچھنا
ی ک دماتخ ابیدستب ےیل کے مہاجروں بند زیدستاو ریغ۔ ںیہ شاملی بھ نیمہاجر بند زیدستاو ریغ ںیم جن ںیہ ابیدست ےیل کے

 ۔ںیہی سکت مل پر 14 صفحہ ںیم کشنیس کے" عامہ مفاد" فہرست

 ہے؟ کرتا مطالبہ ایک 41 آرڈر ڻویکیگزیا
 ںیہ ےجات پاس کے ان ای ںیہ کرتے کال کو سیپول ےیل کے مدد آپ اگر ای ں،یہ گواه کے جرمی کس ای ںیہ مظلوم آپ اگر •

 ۔کرسکتے ںینہ تاچھ پوچھ سےمتعلق ڻسیاسڻ شنیگریام کے آپ افسران سیپول تو
 ںیہ سکتےکر طلب ڻسیاسڻ شنیگریام کا آپ وه ہوتو شبہ کا وںیسرگرم مجرمانہ ای یقانون ریغی کس کو سیپول اگر تاہم، •

 ۔ںیہ سکتے کہہ ےیل کرنےکے ظاہر کو معلومات ان سے آپ ا/یاور
 شنیگریام کا آپ سے آپ نیمالزمی سڻ تو ںیجائ پاس کےی جنسیای کس کےی سڻ ےیل کے فوائد ای خدمات مخصوص آپ اگر •

 ایآ کہ ہو ہنی الزم ےیل کے کرنے نیتع ہی ہی ای ہو نہ مطلوب ہی پر طوری قانون کہ تک جب کرسکتے ںینہ طلب ڻسیاسڻ
 ۔ ںینہ ای ںیہ اہل کے کرنے حاصل فوائد ای خدمات وه آپ

 رپورٹی ک اس لوگ وه تو ںیہ کرتے ئریش سے مالزموں کےی سڻ معلومات ہیخف گرید ای سیاسڻ شنیگریام اپنے آپ اگر •
 ۔ ہو مطلوب پر طوری قانون جب مثالً  کے حاالت محدود سوائے گے ںیکر ںینہ کوی کس

 کتےس کر تیشکا سےی جنسیای سڻ اس آپ تو ںیہ اتیشکای ک آپی کوئ متعلق سےی ورز خالف ممکنہی ک 41 آرڈر ڻویکیگزیا اگر
 کری بھ رابطہ پر 311 سے نیمہاجر امور برائے دفتر کے ئریم آپ۔ ہےی ہوئی ورز خالف مطابق کے نیبق کے آپ جہاں ںیہ

 ۔ ںیہ سکتے

 پروڻوکولی سڻ ارکیورین ےیل کے نٹیانفورسم شنیگریام اور اسکول پبلک

http://www1.nyc.gov/site/immigrants/programs/social-economic/immigration-enforcement.page
http://www1.nyc.gov/site/immigrants/programs/social-economic/immigration-enforcement.page
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 نےی سڻ ں،یہ مقامات محفوظ ےیل کےی ملیفی ک ان اور طلبا اسکول پبلک کےی سڻ ارکیوین ےکہیل کے مدد ںیم بنانےی نیقی ہی
 جواب کا وںدرخواستی ک سروںیآف کے نٹیانفورسم الء ڈرلیف کو اسکولوں پبلک سےیک اکہیک اعالن کا پروڻوکول کیا ںیم 2017

 ای سریآف انفورسمنٹ ڈرلیف کیا اگر تحت، کے پروڻوکول اس۔ ںیہ شاملی بھ افسران انفورسمنٹ شنیگریام ںیم ےجنیچاہ ناید
ی لیتفص قمتعل سے آمدی ک ان سے سریآف اسکول، پبلک تو ہے کرتا رجوع سے اسکول پبلکی کس سریآف انفورسمنٹ شنیگریام

 ارنٹوی کوئ پاس کے ان پھر ای ہے ایآ کرنےی کارروائی کاغذی کوئ وه ایک کہ پوچھےی بھ ہی سے ان اور کرے حاصل معلومات
 کےی ڻس ارکیوین عملہ کا اسکول جبکہ ںیکر انتظار باہر کے عمارتی ک اسکول وه کہ دے تیہدا ہی کو سروںیآف اسکول پھر۔ ہے

 گے ںید ںینہی جانکاری کوئ کو افسران سےیا اسکول پبلک۔ گا کرے مشوره و صالح ساتھ کے لوںیوک کے (DOE) میتعل محکمہ
 یضرور بالکل سے طرفی ک قانون ہی کہ تک جب گے ںید اجازتی ک ہونے داخل اندر کے اسکول کو افسروں سےیای ہ نہ اور

 ۔ ہو ںینہ

 :ںیکھید پروڻوکول کے کر کلک پر لنک لیذ مندرجہ

c.gov/AboutUs/schools/SupportingAllStudents/Immigration+Guidance+for+Prinhttp://schools.ny
cipals.htm 

 

http://schools.nyc.gov/AboutUs/schools/SupportingAllStudents/Immigration+Guidance+for+Principals.htm
http://schools.nyc.gov/AboutUs/schools/SupportingAllStudents/Immigration+Guidance+for+Principals.htm
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 زبان تک رسائی کے حقوق
 وںینسیجیای سرکار وه کہ ہے حاصل حق ہی اسے ہے، سکتا پڑھی ہ نہ اور ہے سکتا کر بات ںیمی زیانگر طرحی اچھ تو نہ فرد جو

 ےس طور عام۔ کرے مطالبہ کا خدماتی کی ترجمان ای ترجمہ ں،یہ شامل دفاتر کے خدمتی سماج کلنک، لتھیہ اسکول، ںیم جن سے
 وںیجنسیای سرکاری س بہت۔ ہے مناسب ریغ کرنا استعمال سے تیثیحی ک ترجمان ںیم معاملے سے بہت کو داروں رشتہ اور بچوں
  ۔ںیکر فراہم اتیسہولی کی رسائ تک زبانی بھ ںیم زبانوںی دوسر عالوه کےی زیانگر وه کہ ہے مطالبہ ہی کا قانون سے

 :ںیہ شامل ںیمی رسائ تک زبان

 اور اتیہدا اطالعات، خطوط، اہم ںیم اس۔ ہے کرنا ںیم صورتی ریتحر ترجمہ کا زیدستاوی کس مطلب کا جس" ترجمہ" •
 اور ہے؛ سکتا ہو شامل ترجمہ ںیم زبانوں مختلف کا زوںیدستاو گرید

 ںیم ڻنگیمی کس ںیم اس۔ ہے کرنا ںیم زبانوں مختلفی ترجمانی ک معلوماتی وال جانےی بول مطلب کا جسی" ترجمان" •
 ۔ ہے شامل کرنا حاصل خدماتی ک ترجمانی کس سے توسط کے فون ای یموجودگی ک ترجمان ویالئ

 زبان یرسائ کساںی تک خدماتی انسان :73 قانونی مقام
ی کی رسائ تک زبان ںیم مقدار خاص کیا سے وںیسیجنیا متعلق سے خدمتی انسان اور صحت اہم چار کےی سڻ ،73 قانونی مقام

 ی:ہوگی کرنی رویپی ک 73 قانونی مقام پر طوری الزم کو وںیجنسیا لیذ مندرجہ۔ ہے کرتا مطالبہ کا کرنے فراہم خدمات

 )HRA( شنیڈمنسڻریا سورسزیر ومنیہ •
 )DOHMH( نیجیہائ نڻلیم اور لتھیہ آف ڈپارڻمنٹ •
 )ACS( سروسز چلڈرنز فار شنیڈمنسڻریا •
 )DHS( سروسز سیل ہوم آف ڈپارڻمنٹ •

 کرتا حاصل فائدے ای ہے کرتا طلب فائدے سےی جنسیای بھی کس باال مذکوره وه ہواور نہ پکڑی اچھ پر زبانی زیانگری کی کس اگر
 دفاتر، ےک اسڻامپس فوڈ سنڻرز، جاب مخصوص اںیجنسیا ہ۔ یہےی ضرور کرانا فراہم تعاونی لسان مفتی ک اقسام بعض اسے تو ہے
 ۔ ںیہی چالت دفاتر گرید کے خدمتی سماج اور دفاتر کے پروگرام اعانتی طب

 اسڻامپس، فوڈ جو ،HRA ۔ہےی کرت فراہم تعاونی لسان سا کون وه کہ ہےی بتات جو ہےی سیپال کیای ک کیا ہر سے ںیم وںیجنسیا ان
 ،یسپانوہ ،ینیچ ترجمہ کا زوںیدستاو اہم مخصوص ہے،ی سکت کر مدد کو آپ ںیم کرنے حاصل فوائد دوسرے سے بہت اور ڈیکیڈیم

 ہےی ضرور بنانای نیقی یبھ ہی کو HRA۔ ہے جاتا ایک مطالبہ کا کرانے ایمہ ںیم زبانوںی روس اوری ائیکور ول،یکر نیتیہ ،یعرب
 DHS, ACS۔ ہے پڑتا کرنا ںینہ انتظار ادهیز سے دوسروں ےیل کے خدمات ںیانہ ہے ضرورتی ک تعاونی لسان کو لوگوں جن کہ

 ۔ ںیکر ایمہ خدمات اور تعاونی لسانی بامعن وه کہ ہے جاتا ایک مطالبہ سے DOHMH اور

 یرسائ تک زبان: 120 آرڈر ویکڻیکزیا
 مندوں ضرورت اںیجنسیا تمامی کی سڻی وال نےید انجام خدماتی عوام راست براهِ  کہ ہے تقاضہ کا 120 آرڈر ویکڻیکزیا کا ئریم

ی جنور وه ہک تھا ایگ ایک مطالبہ سےی جنسیا کیا ہری کی سڻ۔ ںیکرائ ایمہ خدماتی کی ترجمان اور ترجمہ مفت پر مانےیپ عیوس کو
 سے سب ںیمی سڻ ارکیوین وه کہ ہے جاتا ایک مطالبہ ہی سے وںیجنسیا۔ رکھے موجودی سیپال کیای کی رسائ تک زبان سے 2009

 پالننگ یسڻ آف ڈپارڻمنٹ کےی سڻ ارکیوین نیتع کا زبانوں ان۔ کرے فراہم تعاونی لسان ںیم زبانوں چھی وال جانےی بول ادهیز
 ۔ ہے جاتا ایک کر رکھ سامنے ڻایڈ کای شمار مردمی کیامر

 پسندی اپن اور ںیہ کرسکتے کال پر 311 آپ ےیل کے معلومات دیمز ںیم بارے کے خدماتی لسان مفت موجود ںیم وںیجنسیای کی سڻ
 ۔ںیہ سکتے پوچھ ںیم بارے کے نیمہاجر امور برائے دفتر کے ئریم ای ںیہ سکتے پوچھ بارے کے وںیجنسیا مخصوصی ک
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 جالوطنی اور نظربندی
 ہے؟ الحق خطره کا نےجا ایک جالوطن کسے

ی الوطنج ےیل کے ان ں،یہ ماخوذ ںیم جرمی کس وه اگر ں،یہ شاملی بھ نیحامل کے کارڈ نیگر ںیم جنی شہری کیامر ریغی بھی کوئ
 خطره کا یجالوطن ےیل کے ان۔ ہے سکتا ہو الحق خطره کا جانے کئے جالوطن ںیانہ تو ںیہ بند زیدستاو ریغ وه ای ہے حکم پرانا کا
 اس ںیم پاداشی ک جرم ای ہو ایگ اید انجام پہلے بہت جرم وه ہو،ی معمول جرم اگرچہ ہوی گئی د سزای ک جرمی کس جسے ہے ادهیز

 ۔ ہو ایگ جایبھ ںینہ ںیم دیق ای لیج کو فرد

 ےسیا کیا کو آپ ںیم صورتی سیا تو ںیہ کرتے محسوس ضرورتی ک لیوک کیا کو آپ اور ہے خطره کای جالوطن کو آپ اگر
 کیا کو آپ تو ںیہ افتہی سزا ںیم جرمی کس آپ اگر۔ ہو رکھتا مہارت ںیم معامالت کےی جالوطن جو ےیچاہی کرن تالشی ک لیوک

 کےی جالوطن جو خدماتی قانون وه۔ ہو رکھتا سمجھی ک قانون کےی جالوطن ساتھ کے قانون مجرمانہ جو ہے ضرورتی ک سےیا
 رجوع ےس کشنیس والےی کڻریڈائر سورسیری ک العمل دستور اس کرم براهِ  ےیل کےی جانکاری ک ان ں،یہی کرسکت مدد ںیم مقدمہ

 ۔ںیکر

Padilla v. Kentucky ےاپن وه ہے کرتا مطالبہ ہی سے لوںیوکی دفاع مجرمانہ صلہیف کا کورٹ میسپر کا 2010 ںیم سیک کے 
 مؤکل اپنے لیوکی دفاع مجرمانہی عن۔ یکرے آگاه سے نتائج کے شنیگریام ناموافق ممکنہ کے الزامات مجرمانہ کے ان کو مؤکلوں

 حصول کے تیشہر ای درجہی قانون مستوجب، کای نظربند شنیگریقابل،ام کےی وطن جال اسے سزا ایآ کہ بتائے ہی پر طوری الزم کو
 اگری۔ گ کرے متاثر کو تیاہلی ک اسی کی واپس ساتھ کےی سالمت سے سفر کے ملک دوسرےی کس جرم ای یگ دے بنا قاصر سے

 ۔ ےدی دہائی ک ہونے وار قصور وه اگرچہ ہے کرسکتا لنجیچ خالف کے سزا مؤکل تو ہے تاید ںینہ مشوره ہی دفاع لِ یوک کیا

 اںیپابندی کی سڻ ارکیوین پر (IMMIGRATION DETAINER) نریڻیڈ شنیگریام
 کسڻمز نڈیا شنیگریامی سڻ ںیم جن ہے ایکرد محدود ادهیز کو حاالت ان نے 59 اور 58 نیقوانی مقام کرده پاس کےی سڻ ںیم 2014

 کیا مرسلہ سے جانبی ک ICE حراست نامہ حکم۔ ہے سکتا مان کو درخواستی ک حراست نامہ حکم سے جانبی ک )ICE( انفورسمنٹ
 سےج ہےی جاتی ک درخواستی ک کرنے گرفتار کو شخص سےیای کس سے حکومتی استیر ای یمقام ںیم جس ہےی ہوت درخواست

ICE ڈپارڻمنٹ سیپول ارکی وین نیقوان سے طور عام۔ ہے چاہتا نایل ںیم حراست (New York City Police Department, NYPD) 
 نامہ حکم کے شنیگریام ںیم معاملوں شتریب کنیل ںینہ تو تمام کو (Department of Correction, DOC) اصالحات محکمہ اور

 قبول ںیم حاالت لیذ مندرجہ کو حراست نامہ حکم کے شنیگریام DOC اور NYPD۔ ہے تاید قرار ممنوع سے کرنے میتسل کو حراست
 ۔ گا کرے

• ICE ی ک نےیل ںیم حراست کو فردی کس کہ ہو ہوتا طے ہی ںیم جس کرے شیپ وارنٹ سایا کردهی جار کا ججی وفاق
 ۔ ہو موجود وجہی امکان

 پر گرد دہشت شخص وه ای ہو رہا افتہی سزا ںیم" جرم نیسنگ اور پُرتشدد" اندر کے سال پانچ سےی گرفتار شخص وه •
 ۔ ہو رکھتا مشابہت ممکنہ ںیم فہرستی کی نگہبان

ی بھ سے رکھنے دفتری کوئ ںیم )Rikers Island Correctional Facilityی (ڻیلیفس کرکشنل نڈیآئل کرزیر کو ICE نیقوان ہی
 ۔ ہے تاید قرار ممنوع

 ں؟یکر ایک ںیم صورتی کی گرفتاری کی کس
 کے ماعتس متعلق سے شنیگریام ای کہنے کچھ متعلق سے ڻسیاسڻ شنیگریام اپنے آپ تو ںیہ دیق ںیم حراست شنیگریام آپ اگر

 ڻسیسڻا اپنے کو آپ۔ ںیہ ںینہ مجبور پر نے کر دستخط پر زیچی کس ہوئے ہوتے کش دست سے حقوق دوسرےی کس ای حق اپنے
 کرنا ںینہ دستخط پر زیدستاوی بھی کس ریبغ ےیک بات سے لیوک اپنے کو آپ۔ ہے حق کا نےید ںینہ جواب کا سواالت متعلق سے
 ۔ےیچاہ

 شنیرجسڻری ملک ریغ نام،ی عرف نام، پورا کا اس پاس کے آپ کہ ںیبنائی نیقی آپ تو ںیہ زیعز ای ممبری ملیف کےی دیقی کس آپ اگر
 شنیگریام کے حال اوری ماض کے ان کارڈ،یر مجرمانہ کا طرحی کس خ،یتاری ک داخلے کے اس ںیم کہیامر دائش،یپ خیتار نمبر،
 ودموج پاس کے آپی کارروائی کاغذ تمامی دوسر متعلق سے شنیگریام اور ،یجانکاری ک رابطے متعلق سے لیوکی فوجدار اور
 ۔ ہے
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 آپ۔ ںیکر ابطہر سے آفس نٹیانفورسم کسڻمز نڈیا شنیگریام تو ںیہ ںیم تالشی ک زیعز ای ممبری ملیف بند نظری کس اپنے اگر آپ
 ےیل کے معلومات دیمز۔ ںیہ کرسکتے رابطہی بھ سے مراکزی حراستی انفراد آپ ںیم آخر۔ ںیہ سکتے کر رابطہی بھ سے کانسڻبل

 ۔ ںیہ سکتے کر رابطہ سے سائٹ بیو یک )Detention Watch Network( ورک ٹین متعلق سےی نگران پر حراست آپ

 نٹیانفورسم کسڻمز نڈیا شنیگریام

 4213-264 (212) نیو یارک

 3666-645 (973) نیو جرسی
 

 تعاونی قانون مفت

 خدمتی قانون مفتی ک (Executive Office for Immigration Review, EOIR) ویویر شنیگریام فار سریآف ڻویکیگزیا
 :فہرستی ک کنندگان فراہم

providers-service-legal-bono-pro-https://www.justice.gov/eoir/list 

ی ک کنندگان فراہم خدمت شنیگریام پر متیق کمی ک (New York Immigration Coalition) شنیکوآل شنیگریام ارکی وین
 :فہرست

http://www.thenyic.org/sites/default/files/Low_Cost_Immigration_Service_Providers__1.10.2
017.pdf 

 فنسیڈی لبرڻ/کنزیامر وین برائے دفتر کا ٹیاسڻ ارکی وین
 کٹیپراج

(800) 566-7636 

 )دوپہری ک جمعہ اور بدھ( 3456-577 (212) ونٹی الء شنیگریام ڈیا گلیل

 ےک شنیگریام مجرمانہ صرف( کٹیپراج فنسیڈ شنیگریام
 )ںینہی نمائندگ راست براهِ  حوالہ؛ اور معلومات پر مسائل

(212) 725-6422 

 7878-838 (718)  نڈرسیفیڈ) Bronx( برونکس

 x100 0700-254 (718) سروسز ندریفیڈ) Brooklyn( بروکلن
 

 ۔5551-290 (646) ڈم،یفر فار زیملیف: مددی قانون ریغ اور معلومات دیمز ےیل کے اورخاندانوں وںیدیق

 http://www.citidex.com/252.htm: ےیل کے فہرستی ک خانوں قونصل

 :ںیکر مالحظہ پر پتے اس کے سائٹ بیوی ک Detention Watch Network ےیل کے معلومات دیمز متعلق سےی نظربند

www.detentionwatchnetwork.org 

 https://locator.ice.gov/odls/homePage.do: ےیل کے کرنےی نشاندہی کی دیقی کس لیتحو ریز الحالی ف

 

 ہے؟ ایکی معافی ک گورنر
 بند زیدستاو۔ ہے حاصل حق کا نےیدی معاف اور کرنے خارج کو نتائج کچھ متعلق سے سزا مجرمانہ کو گورنر ٹیاسڻ ارکیوین

 ڻسیاسڻی نقانو ای روکنے کوی جالوطنی الزم سےی معاف ، ےیل کے نیمہاجر بند زیدستاو ریغ ا) ینیحامل کارڈ نیگر سےیج( نیمہاجر
 ۔ ہےی سکت مل مدد ںیم کرنے خارج کو

 

 

https://www.justice.gov/eoir/list-pro-bono-legal-service-providers
http://www.thenyic.org/sites/default/files/Low_Cost_Immigration_Service_Providers__1.10.2017.pdf
http://www.thenyic.org/sites/default/files/Low_Cost_Immigration_Service_Providers__1.10.2017.pdf
http://www.citidex.com/252.htm
http://www.detentionwatchnetwork.org/
https://locator.ice.gov/odls/homePage.do
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 ؟ہے اسکت دے درخواست کون ےیل کےی معاف
 دیمز ۔ہے سکتا دے درخواست ےیل کےی معاف فردی بھی کوئ افتہی سزا کای) ورز خالف ا(ی جرمی فوجدار ںیم ٹیاسڻ ارکیوین

 ۔ںیکر مالحظ clemency-https://www.ny.gov/services/apply لئے کے جاننے

 کے شنیگریامی کوئ اب بعد کے اس کہی تید ںینہ ضمانتی ک بات اس ںیم مقدمہ ہری معافی وال جانےی د سے جانبی ک گورنر
ی معاف تاہم، ی۔کرسکت ںینہ ختم سے طرحی پور کو جرائم مخصوص ےیل کے مقاصد کے شنیگریامی بھی معاف۔ گے ہوں ںینہ نتائج

 زیدستاو وذماخ ںیم جرمی کس ای ہےی دالسکت تیثیحی قانون اسے کے کر ختم کو تیثیح مجرمانہی ک شخص بند زیدستاو ریغ کیا
 ۔ہےی سکت ڻال طرحی پور کوی جالوطنی الزم ای خطرے کےی جالوطنی ک شخص بند

 فنسیڈ گرنٹیام ےیل کے جاننے ادهیز ںیم بارے کے اس ہےی سکت ڈال اثر پر سماعتی ک شنیگریام کے آپی معاف کیا سےیک
 ۔ںیکر رابطہ پر info@immdefense.org ای پر 212-725-6422 سے )Immigrant Defense Project( کٹیپروج

 دوں؟ درخواست طرح کس ےیل کےی معاف ںیم ےیل کے بچنے سےی جالوطن
 رےک ظاہر ہی جو ہےی ضرور کرنا اکڻھای جانکاری سیا تک حد ممکن ادهیز سے ادهیز کو آپ ےیل کے نےید درخواستی کی معاف
 :ہے شامل ںیم معلومات اس۔ ےیچاہی جانی دی معاف وںیک کہ

 نمبر، شنیررجسڻی ملک ریغ ای نمبری کورڻیس سوشل اور دائشیپ خیتار نمبر، فون کا رابطہ پتہ، نام، سےیج معلوماتی نج •
 حالت، موجودهی ک وںیکارروائ ان اور ںیہ التوا ریز اںیکارروائی ک شنیگریام ایآ •
 ،)ںیسزائ( سزا موصولہ اور خیتاری ک سزا جگہ،ی ک جرم ساتھ کے تینوعی ک سزا •
 ہو، چلتا پتہ کا اخالق اچھے سے جس شہادت، ای خیتاری کی آبادکار باز •
  اور ان،یبی لیتفص کا رشتے اپنے سے متحده استہائےیر •
 ۔انیب کا ان گے ںیپڑ اثرات جو کےی جالوطن پری ملیفی ک آپ اور پر آپ •

 :ںیجیبھ پر پتہ لیذ مندرجہ درخواست

Executive Clemency Bureau 
New York State Department of Corrections and Community Supervision 

The Harriman State Campus – Building 2 
1220 Washington Avenue 

Albany, NY 12226-2050 
 :ںیکرد لیمی ا پر پتے لیذ مندرجہ اسے اور ںیکر نیاسک کو جیکیپ کے درخواستی اپن ای

PardonsAndCommutations@doccs.ny.gov 

 بعد کےی معاف
 کیا۔ ہےی ضرور کرنا اقدامات دیمز کو آپ ےیل کے تھام روکی کی جالوطنی اپن تو ہےی جات ملی معاف کو آپ سے گورنر اگر
 ۔ ںیہی ہر چل اںیکارروائی ک شنیگریامی ک آپ جہاں ںیکر شیپ ںیم عدالت اس ثبوت کای معافی اپن کہ ےیچاہ اڻھانا ہی کو آپ قدم

https://www.ny.gov/services/apply-clemency
tel:(212)%20725-6422
mailto:info@immdefense.org
mailto:PardonsAndCommutations@doccs.ny.gov
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 مفاد عامہ
 ں؟یہ ابیدست فوائدی عوام ےس کون ےیل کے مہاجروں

ی امہنگ خدمات کچھ سے ںیم ان۔ ںیہ ابیدست فوائد اور خدمات اہمی س بہت کے لوگوں تمام نظر قطع سے تیثیحی ک شنیگریام
 :ںیہ ابیدست ےیل کے لوگوں تمام تیسم نیمہاجر بند زیدستاو ریغ اتیسہول لیذ مندرجہ۔ ںیہ ےیل کے اتیضرور

 تحت کے (State Children’s Health Insurance Program, SCHIP) پروگرامی استیر کے مہیب صحت کے بچوں •
 ں،یہ اہل کے مہیب صحت بچے کے عمر کم سے برس 19

 تحت کے (Women, Infants and Children Program, WIC) پروگرام متعلق سے بچوں اور خوار ریش ن،یخوات •
 کے عمری ک تک) نےیمہ 12 ںیم صورتی ک پالنے دودھ( نےیمہ 6 اور بچے کے عمر کم سے سال 5 ن،یخوات حاملہ
 ں،یہ اہل کے تعاون متعلق سے پالنے دودھ اور خوراک بخش تیغذائ م،یتعلی اتیتغذ ماںی ک بچوں

 حاملہ تحت کے (Prenatal Care Assistance Program, PCAP) پروگرام اعانت ںیم بھال کھید والدت از قبل •
 بھال، کھید والدت از قبل ےیل کے عورتوں

 ت،یسم خدمتی ک نسیمبولیا امداد،ی طبی ہنگام •
 مشاورت، پر تشدد لویگھر •
 اں،یکار کہیڻ •
• HIV اورمشاورت، جانچی ک 
 گاه، پناهی ہنگام •
 الئن، ہاٹی ک کنڻرول پر زہر •
 خدمات،ی ک گودام خوراک •
 خدمات،ی ک نگہداشتی رضاع اور اطفالی بہبود •
 م،یتعلی ک اسکول پبلک •
 پروگرامز،ی ک کھانے کے دوپہر اور ناشتہ ںیم اسکول •
 اور خدمات ےیل کے بزرگوں کرده فراہم عےیذر کے (Department for the Aging)ی دگیرس عمر برائے محکمہ •

 پروگرامز، سنڻر نئریس
 نیصارف جو خدمات وه کرده فراہم سے جانبی ک (Department of Consumer Affairs) نیصارف امور برائے محکمہ •

 ں،یہی بچات سے دھوکے کو
 تحفظ، سے سلوکی ازیامت ه کرد فراہم سے جانبی ک (Human Rights Commission) شنیکم حقوقی انسان •
 اور خدمات کرده فراہم جانبی ک (Department of Parks and Recreation) شنیئیکریر اور پارکس آف ڈپارڻمنٹ •

 ات،یسہول
 کرده فراہم سے جانبی ک (Department of Health and Mental Hygiene) صحت حفظانی ذہن اور صحت حکمہ •

 خدمات،
 بات،یتقر مخصوص اور خدماتی کی ریالئبری عوام •
 حمل، و نقلی عوام •
  اور تحفظ، سیپول •
 ۔حفاظت سےی زدگ آتش •

 ںیہ" موجود پر طوری قانون" کہ جو نی مہاجر والے رکھنے تیثیحی قانون مخصوص اوری شہری کیامر صرف خدمات لیذ مندرجہ
 ۔ںیہ سکتے کر حاصل

 ،[Supplemental Security Income (SSI)] انکمی کورڻیس منڻلیسپل •
 ، [Food stamps] اسڻامپس فوڈ •
 ، [Cash assistance] امداد نقد •
 ،]Public housing[ ہاؤسنگ پبلک •
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  اور ،[Section 8 Housing vouchers] واؤچرز ہاؤسنگ 8 کشنیس •
 ی) ہنگام ریغ( [Medicaid] ڈیکیڈیم •

 ہے؟ ایک (SSI) انکمی کورڻیس نڻلیمیسپل
• SSI ۔ ہے فائد نقد ےیل کے افراد معذور ای اندھے لوگوں، کے) عمر ادهیز سے اس ای سال 65( دهیرس عمر والےی آمدن کم 
 ۔ ںیہ اہل کے ڈیکیڈیم خودبخود وه ہے ہوتا موصول SSI کو لوگوں جن •

 ۔ہے سکتا دے درخواست کے کر کال پر 1213-772 (800) ای آفس )SSA( شنیڈمنسڻریای کورڻیس سوشل ےیل کے SSIی بھی کوئ

 ں؟یہ ایک اسڻامپس فوڈ
 (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) پروگرام اعانتی تغذیاتی تکمالت اب جو اسڻامپس فوڈ •

 کارڈوں)TBer, EfansrTenefitsBonic rElect( ڻرانسفر نفڻسیب کڻرانکیال اور کوپنوں ہے، جاتا جانا سے تیثیحی ک
 ۔ ہےی ملت مدد ںیم دنےیخر غذا کو خاندانوں والےی آمدن کم سے جن ںیہ فوائد نقد ںیم شکلی ک

 ےیل کے اسڻامپس فوڈ۔ ہے کرتا بندوبست کا اسڻامپس فوڈ (HRA) شنیڈمنسڻریا سورسزیر ومنیہ NYC ںیمی سڻ ارکیوین •
 ۔ ہے سکتا جا ںیم آفس اسڻامپ فوڈ ای سنڻر جاب HRA شخصی کوئ ےیل کے نےید درخواست

 سکتے دے درخواست ےیل کے اسڻامپس فوڈ کے بچوں اہل اپنے نیوالد وهی بھ تب ںیہ ںینہ اہل کے اسڻامپس فوڈ نیوالد اگر •
 ۔ ںیہ

  ای ںیکر کال پر 311ے،یل کے نےید درخواست ےیل کے اسڻامپس فوڈ
program.page-food-benefits-http://www1.nyc.gov/site/hra/help/snap الئن آن پر HRA ۔ںیکر مالحظہ 

 ہے؟ ایک امداد نقد
 ےک بنانے مختار خود کو خاندانوں والےی آمدن کم تحت کے جس ہے پروگرام کیا کای سڻ ارکیوین )Cash Assistance( امداد نقد

 ۔ ہےی جاتی ک فراہم امدادی مال ےیل

 ںیہ سکتے دے درخواست ےیل کے فوائدی عوام گرید اور امداد نقد آپ جہاں ےیل کے کرنے پتہ کا سنڻر جابی کی سڻ ارکیوین
http://www1.nyc.gov/site/hra/locations/job-locations.page ںیکر لکا پر 311 ای ںیکر مالحظہ 

 ہے؟ ایک ہاؤسنگ پبلک
 ۔ ہے ابیدست ےیل کے لوگوں اور خاندانوں بعض والےی آمدن کم جو ہے ہاؤسنگ تیملک ریزی ک سرکار ہاؤسنگ پبلک

 ں؟یہ ایک زواؤچر ہاؤسنگ 8 شنیسک
 والے یآمدن کم صرف۔ںیہی تید مدد ںیم کرنے ادا حصہ کیا کا ےیکرا کےی ملیفی کس جو ںیہ فوائد وه واؤچرز ہاؤسنگ 8 کشنیس

 قبول واؤچرز 8 کشنیسی ہ مالکان مکانِ  مخصوص صرف اور ںیہ پاتے قرار اہل کے ہاؤسنگ 8 کشنیسی ہ خاندان مخصوص
 ۔ ںیہ کرتے

  

http://www1.nyc.gov/site/hra/help/snap-benefits-food-program.page
http://www1.nyc.gov/site/hra/locations/job-locations.page
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 New York City)ی اتھارڻ ہاؤسنگی سڻ ارکی وین ےیل کے معلومات دیمز متعلق کے واؤچرز 8 کشنیس اور ہاؤسنگ پبلک
Authority, NYCHA)Housing  ای ںیکر رابطہ سے کیای کس سے ںیم دفتروں لیذ کےمندرجہ 

http://apply.nycha.info ںیکر مالحظہ 

 Floor nd478 E. Fordham Rd., 2 برونکس/ڻنیمن
Bronx, NY 10458 
(718) 707-7771 

 Floor ndAve., 2 787 Atlantic نڈیآئل ڻنیاسڻ/نیبروکل
Brooklyn, NY 11238 
(718) 707-7771 

 Floor th27 Sutphin Blvd., 4-90 کوئنز
Jamaica, NY 11435 
(718) 707-7771 

 
 :ںیکر ارسال پر پتے اس درخواست ےیل کے ہاؤسنگ پبلک

NYCHA 
Post Office Box 445 

Church Street Station 
New York, NY 10008 

 8 کشنیس سے (Housing and Preservation Department, HPD) ڈپارڻمنٹ شنیزرویپر نڈیا ہاؤسنگ کےی سڻ ارکیوین
 ۔ںیکر کال پر 4300-286 (917) کرم براهِ  ے،یل کے معلومات دیمز متعلق سے واؤچرز

 ۔ ںیکر رجوع سے) 41صفحہ( شنیسک ہاؤسنگ کرم براهِ  ے،یل کے معلومات دیمز متعلق سے اؤسنگہ

 ہے؟ ایک )MEDICAID(ڈیکیڈیم
 ںیم اخراجاتی طب کے ان کو افراد والے رکھنے وسائل محدود اوری آمدن محدود جو ، ہے پروگرام سایا کیا )Medicaid( ڈیکیڈیم

 انکمی کورڻیس نڻلیمیسپل کو آپ ہوں، ادهیز بہت بل کلیڈیم کے آپ اگر ںیہ سکتے ہو طیمح عہیذر کے ڈیکیڈیم آپ۔ ہےی کرت مدد
)SSI( (800) سے الئن لپیہ ڈیکیڈیم ےیل کے معلوماتی اضاف۔ ہوں کرتے پورے تقاضےی مال مخصوص ا/یاور ہو ہوتا موصول 

 ۔ںیکر رابطہ پر 541-2831

 کارڈ ID :IDNYCونسپلیم
 ”IDNYC“ ےیل کے وںیشہر تمام کے ارکیوین نظر قطع سے تیثیح شنیگریام جو ایک پاس قانون کیا نےی سڻ ارکیوین ں،یم 2014

 ہے نامہی شناخت ریتصو با کیا کارڈ IDNYC۔ ایک اریت (Municipal Identification card) نامہی شناختی اتیبلد کیا کا نام
ی سڻ ،ےیل کےی رسائ تک خدمات اور پروگراموں کے حکومتی سڻ اسے۔ ہے جاسکتا ایک استعمال ےیل کے مقاصد مختلف جسے

 مخصوص ے،یل کے کرنے تیچ بات سے افسران سیپول NYPD ے،یل کے داخلے ںیم) اسکولوں بشمول( عمارتوںی ک حکومت
 IDNYC۔ ہے جاسکتا ایک استعمال ےیل کے حصول کے فوائد گرید سے بہت اور ےیل کے کھولنے اکاؤنٹ کنگیچ ںیم اداروںی اتیمال

 :ںیہ لیذ مندرجہ فوائدی اضاف کے

 یحیتفر خاص پر زوںیچی س بہت اور پارکس میتھ واقعات، کے کود لیکھ شوز، )Broadway( براڈوے ڻکڻوں، کے فلم •
 ۔چھوٹ

 NYCاور تیرکنی ک نےیمہ 6 اور ساالنہی ک سنڻر شنیئیکریر پارکس NYC ےیل کے بالغوں کے عمری ک سال 25-61 •
 ۔ چھوٹی ک 10%پر پرمڻس نسیڻ کے ڈپارڻمنٹ پارکس

 ۔چھوٹی ک 20% پر تیرکنی ک بالغوں اوری ملیف ںیم مراکز YMCA 22 تمام کےی سڻ ارکیوین •
 سے ریپ چھوٹ،ی ک 5% پری داریخری سبھ سے ڻسیمارک سوپر کے )Food Bazaar( بازار فوڈ کےی سڻ ارکیوین •

 ۔تک شام بجے 7 سے صبح بجے 7 جمعہ،
 ۔ چھوٹی ک 25% ہے، پاس کا مقاماتی احتیس پرکشش 83 کے NYC جو پر )New York Pass( پاس ارکیوین •
 ۔کھولنا اکاؤنٹ نکیب ںیم اداروںی اتیمال متعدد کےی سڻ ارکیوین سے مددی ک اس •

http://apply.nycha.info/
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 کیا یک گھر ایچڑ اور باغی نباتات ہال، کنسرٹ مراکز، آرٹ پرفورمنگ گھر، عجائب بشمول مراکزی ثقافت 40 کےی سڻ •
 ۔تیرکن مفت سالہ

 http://www1.nyc.gov/site/idnyc/benefits/benefits.page: ںیکر مالحظہ ے،یل کے لیتفصی پوری ک فوائد

IDNYC کارڈ (IDNYC CARD) ں؟ید درخواست سےیک ےیل کے 
IDNYC کیا اسے اور ںیکر مکمل درخواست کیا آپ کہ ہےی ضرور ےیل کے کرنے کارڈحاصل IDNYC اندراج مرکز کے 

(IDNYC Enrollment Center) ۔ہےی ضرور کرانا جمع خود بذات ںیانہ اور ہونا دستخطی دست پر درخواستوں۔ ںیکرائ جمع پر 
 ای سال 14۔ ںیجائ پر www.nyc.gov/IDNYC ای ںیکر کال پر 311 ےیل کے اپائنڻمنٹ۔ جاسکتا ایکرا ںینہ جمع الئن آن کو ان

 ۔ ںیہ کرسکتے حاصل کارڈ IDNYCی شہر تمام کےی سڻ ارکیوین کے عمر ادهیز سے اس

ی س بہت ےک اقسام مختلف۔ ہےی کرناالزم فراہم ثبوت کا رہائش ںیمی سڻ ارکیوین اور ثبوت کا شناخت ےیل کے دہندگان درخواست
 مفت ےیل کے باشندوں تمام کے ارکیوین کارڈ IDNYC۔ ںیہی جاتی ک قبول پر طور کے ثبوت کے رہائش اور شناخت زاتیدستاو

 راداف معذور اور والوں رکھنے استعداد محدود ںیمی زیانگر۔ ںیہ کارآمد تک سال پانچ سے دن کے ہونے قبول درخواست کارڈز۔ ہے
 ۔ ہےی رسائ قابلی کارروائی ک درخواستی بھ ےیل کے

۔ گا ےکر تک حدی ک نیقوانی وفاق اور ٹیاسڻ ،یسڻ تحفظ کای رازدار کے معلوماتی ک دہندگان درخواست کے کارڈ IDNYC ،یسڻ
 ۔ گا پوچھے ںینہ ںیم بارے کے ڻسیاسڻ شنیگریام سے دہندگان درخواستی سڻ کےمطابق 41 آرڈر ڻویکیگزیا

http://www1.nyc.gov/site/idnyc/card/application- :ںیجائ ہاںی ےیلیک کرنے پرنٹ کو درخواست
materials.page 

IDNYC ی برائےمہربان ےیل کے معلومات دیمزی ک قےیکےطر نےید درخواست اور متعلق سے کارڈIDNYC مالحظہ جیپ بیو کا 
 http://www.nyc.gov/IDNYC: ںیکر

 

 

http://www1.nyc.gov/site/idnyc/benefits/benefits.page
http://www.nyc.gov/IDNYC
http://www1.nyc.gov/site/idnyc/card/application-materials.page
http://www1.nyc.gov/site/idnyc/card/application-materials.page
http://www1.nyc.gov/site/idnyc/card/application-materials.page
http://www.nyc.gov/IDNYC
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 نگہداشت صحت
 ہے؟ کرسکتا حاصل سےیک) انسورنس لتھیہ پبلک( مہیب صحتی عوام شخصی کوئ

 :ںیہ اہل نیمہاجر سے بہت کے جن ںیہ پروگرام مہیب صحتی سرکار وه ںیم لیذ

 ہے، مطلوب سڻیاسڻ شنیگریامی قانون ےیل کے ڈیکیڈیمی ہنگام ریغ۔ ڈیکیڈیم ےیل کے لوگوں کے عمر تمام والےی آمدن کم •
 ڈ،یکیڈیمی ہنگام ےیل کے نگہداشتی ہنگام •
 ،(Child Health Plus) پلس لتھیہ چائلڈ ےیل کے نوجوان کے عمر کم سے اس ای سال 18 •
 ،(Family Health Plus) پلس لتھیہی ملیف ےیل کے بالغوں کے عمری ک سال 64 سے 19 •
 ،(Prenatal Care Assistance Program, PCAP) پروگرام اعانت ںیم بھال کھید والدت از قبل •
 ،(Family Planning Benefit Program, FPBP) پروگرام کا فائدے کے منصوبہی خاندان •
  اور ،(Family Planning Extension Program, FPEP) پروگرام کا عیتوس ںیم منصوبہی خاندان •
 ۔(AIDS Drug Assistance Program, ADAP) پروگرام کا اعانت ںیم دوای ک ڈزیا ےیل کے عالج کے HIVمثبت •

 ؟ہے اہل کون ےیل کے کے مہیب صحتی عوام
 :ںیہ اہل کے لیذ مندرجہ ںیہ نیمک کے ٹیاسڻ ارکی وین جو نیمہاجر تمام وه تیسم نیمہاجر بند زیدستاو ریغ

 پلس، لتھیہ چائلڈ •
 ،(PCAP) پروگرام اعانت ںیم بھال کھید والدت از قبل •
 ،(FPBP) پروگرام کا فائدے کے منصوبہی خاندان •
 ،(FPEP) پروگرام کا عیتوس ںیم منصوبہی خاندان •
 اور ،(ADAP) پروگرام کا اعانت ںیم دوای ک ڈزیا •
 ۔ڈیکیڈیمی ہنگام •

 اہل کے اس پر ادیبنی کی آمدنی اپن خاندان کے ان اگر ںیہ اہل کے مہیب صحتی عوام بچے تمام نظر قطع سے ڻسیاسڻ شنیگریام
 ۔ ںیہ

 زایوی احتیس اوری طب علم، طالب تجارت،ی عارض( نیمہاجر ریغ اور نیمہاجر زیدستاو ریغ بالعموم کر، چھوڑ کو حاالتی ہنگام
 ۔ ںیہ ںینہ اہل کے ڈیکیڈیم اور پلس لتھیہی ملیف) نیحامل

 :ہے یہوناضرور ںیم کیای کس سے ںیم زمروں لیذ مندرجہ کو مہاجر کیا ےیل کے ہونے اہل کا پلس لتھیہی ملیف اور ڈیکیڈیم

 ہو،ی شہری کیامر ریگ وطن •
 ،یوجیفیر ںیم ان( ںیہ آئے ہاںی سے وجہی ک مسائل گرید اور ای مواخذه ںیم ملکی آبائ اپنے جو نیمہاجر وه کے کہیامر •

 ورا شکار کے اسمگلنگ والے، داخلہ مشروط والے، ہونے داخل سےی تیہ/وبای،کیائیشیای کیامر طلبگاران، کے پناه
 ،)ںیہ شامل والے رکھنے تیثیح افتہی تحفطی عارض

 ،یشہر مستقل پر طوری قانون •
ی کیامر( دہندگانی عرض خود از کے(Violence Against Women Act, VAWA) کٹیا نیمیو نسٹیاگ وائلنس •

ی گئی کی دتایز ساتھ کے ان ای ہو ایگ ڻایپ مارا ںیجنہ بچے ای ات،یح کیشر/کے وںیشہر مستقل پر طوری قانون ای وںیشہر
 ،)ہو

 ہو، ایگ اید کر رد کوی بدر ملکی ک جس ای ہو ایگ ایکرد منسوخ کوی جالوطنی ک جن نیمہاجر وه •
 ،)ںیہ رہے ره ںیم کہیامر پر طور مسلسل سے 1972ی جنور 1 وه کہ ںیہ سکتے دکھا ہی جو( نیمہاجری رجسڻر •
 ہو،ی ہوئ نہ ختمی رہائ مدتی ک رولیپ کے جن لوگ شده رہا پر رولیپ ںیم کہیامر •
 لوگ، کے ملکوں والے رکھنے تعلقات مخصوص سے کہیامر اوری کیامر اصل والے ہونے دایپ ںیم ڈایکن •
 ای ت،یسمی ملیفی بیقر اپنےی فوج موجود پر وٹیڈ فعال اوری فوج سابق کے افواج مسلح •
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 Permanently) نیمک پر طور مستقل تحت کے قانون کے رنگت عہیذر کے صحتۂ محکم کے ٹیاسڻ ارکیوین •
Residing Under Color of Law, PRUCOL) ۔ نیمہاجر والے جانے پائے 

 ...عالوه کے ان
 ںیم روم یمرجنسیا اور کرنے کال کو نسیمبولیا نظر، قطع سے شنیگریام کو شخصی بھی کس والےی مرجنسیا کلیڈیم •

 ۔ ہے حق کا کرنے حاصل اتیسہولی ک بھال کھید
 ہاسپڻلز نڈیا لتھیہ NYC اور مراکز صحت افتہی فنڈ پر طوری وفاق شخصی بھی کوئ نظر قطع سے ڻسیاسڻ شنیگریام •

 بھال کھیدی مدت لیطو مراکز، کے عالج اور صیتشخ ،(NYC Health and Hospitals Corporation) شنیکارپور
 ۔ ہے کرسکتا حاصل اتیسہولی ک بھال کھید سے نکسیکل اور اتیسہولی ک

 کرسکتے رابطہ پر NYC-6116 (888) سے الئن لپیہ ڈیکیڈیمی ک HRA پآ ےیل کے معلومات دیمز متعلق سے مہیب صحتی عوام
 ۔ںیہ

 اصلح تعاونی لسان ںیم صحت نگہداشت وه ایک ہو، سکتا بول ںینہ بالکل ای طرحی اچھی زیانگر جو شخص سایا
 ہے؟ کرسکتا

۔ ہے حاصل حق کا نےیل تعاونی لسانی بامعن ںیم مراکز صحت شتریاسےب ہے رکھتا ںینہ استعدادی اچھی کی زیانگر جو ساشخصیا
 ,limited English proficient) استعداد محدودی کی زیانگر وه کہ ہے کرتا مطالبہ ہی سے ہسپتالوں قانونی استیر اوری وفاق

LEP) ترجمے کے اطالعات اور اتیہدا فارموں، اہم اور خدماتی کی ترجمان ہنرمند جسے تعاونی لسان کو افراد والے رکھنے 
 ۔ جائے ایبنای نیقی کو مواصلت مؤثر ساتھ کے ضوںیمر تمام تاکہ تاکہ کرے اقدامات معقول کے بنانےی نیقی کے ہونے موصول

 یشہر پاس کے لیذ مندرجہ آپ تو ہے رہتا ناکام ںیم کرانے فراہم خدماتی ک ترجمے ای یترجمان مناسب کو آپ اسپتالی کوئ اگر
 :ںیہ سکتے کرا درج تیشکای ک حقوق

 ,Office for Civil Rights) حقوقی شہر برائے دفتر خدمات،ی انسان و صحت محکمہی کیامر
OCR) 

(212) 264-3313 

NYS حقوقی انسان برائے شعبہ کا (NYS Division of Human Rights) (718) 741-8400 

NYS شنیکم حقوقی انسان کا (NYC Human Rights Commission) 311 7450-306 (212) ای 

 ں؟یہ ایک زبورڈی ڈوائزیای ونڻیکم کے ہسپتال
 اتیسہولی ک صحت نگہداشت کو اتیسہولی ک (NYC H+H) ہاسپڻلس+لتھیہ NYC (CABs) بورڈزی ڈوائزیای ونڻیکم کے ہسپتال

 کرتا آگاه ےس مقاصد و اہداف کے سہولت اس کوی ونڻیکم اور ہے بتاتا کو االتیخ کےی ونڻیکم بابتی ک عمل کےی ساز صلہیف کے
 وه اور ںیہ کرتے فراہم نظر مطمح اہم ںیم فروغ کے پروگراموں اور منصوبوں کے (facility) سہولت ممبران کے CAB۔ ہے
 سےCAB۔ ںیہ کرتے تیچ بات سے (facility administration) ہیانتظامی ک سہولت اور داران،یعہدی مقام گروپس،ی ونڻیکم

 (212) سے آفس H+H کے )Inter governmental Relations( تعلقاتی حکومت نیب کرم براهِ  ےیل کےی جانکار دیمز متعلق
 ۔ںیجائ پر سائٹ بیو http://www.nyc.gov/hhc ای ںیکر رابطہ پر3349-788

http://www.nyc.gov/hhc
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 تعلیم 
 ہے؟ حق کا پڑھنے ںیم اسکول پبلک کو کس

 پبلک ںیم مفت تک تب نظر، قطع سے ڻسیاسڻ شنیگریام کو فرد ہر کے عمری ک سال 21 تا 5 والے رہنے ںیمی سڻ ارکی وین
ی ہےکس ہوتا کا سال 5 وهی ہ سےیکوج ہربچے ۔جائے ہو نہ ابی سند سے اسکولی ہائ وه تک جب ہے حق کا پڑھنے ںیم اسکول

 ۔ہے حاصل حق کا پڑھنے ںیم کنڈرگارڈنی بھ

 ۔ ہے جاتا ایک ںینہ مطالبہ کا نےید کو اسکول پبلکی سڻ ارکی وین ڻسیاسڻ شنیگریام اپنا سے نیوالد اور علم طالب

 ں؟یہ سکتے کر حاصل ںیم زبانوںی دوسر عالوه کےی زیانگر ترجمہ کا معلوماتی ک اسکول نیوالد ایک
 عالوه، کے اس۔ ہے حق کا کرنے حاصل ںیم زبان اصلی ک نیوالد ترجمے کے فارموں اور خطوط نوڻس،ی میتعل اہم کو نیوالد
ی ترجمان ای ترجمے مطلوبہ کو نیوالدی کس اگر۔ ہےی ضرور رہنا حاضر کو ترجمانوں ںیم پروگراموںی تیہدا اور ڻنگوںیمی ک نیوالد

ی کس ای جمنٹینگیای ونڻیکم نڈیای ملیف آف ژنیڈو اور میتعل محکمہ اسکول، ڻر،ینیکوآرڈ رنٹیپ اپنے نیوالد تو ہےی ہوت ںینہ موصول
 طور امع کرنا استعمال پر طور کے ترجمان کو بچوں ںیم معامالتی میتعل سے بہت۔ ںیہ سکتے کر رابطہ لئے کے مدد سے لیوک

 ۔ ہے ہوتا مناسب ریغ سے

 کراؤں؟ سےیک ںیم اسکول پبلک اندراج کا بچے اپنے ںیم
 زون کے بچہ آپ۔ ںیہ رہتے وه بیقر کے جس ےیچاہ کرانا ںیم اسکول اس کے زون اپنے شنیرجسڻر کا بچوں اپنے کو نیوالد

: سائٹ بیوی ک DOE ای کرکے کال پر 311 ںیم بارے کے کےاسکول
http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/NewStudents ۔ںیہ سکتے کر معلوم سے 

 ےیل کے فرڻرانس کے بچے اپنے ںیم اسکول مختلفی کس وه ںیہ چاہتے ناید ںینہ جانے ںیم اسکول کے زون کو بچوں اپنے نیوالد جو
۔ ہے املت ںینہ نسفرڻرای کبھی کبھ کو نیوالد والے نےید درخواست لئے کے ئنسیریو تاہم،۔ ںیہ سکتے دے درخواست لئے کے" ئنسیریو"

 www.insideschools.org جائے،ی د درخواست اور جائے ایک انتخاب کا اسکولوں طرح کس کہ لئے کے معلومات دیمز بابت اس
 ۔ںیکر رابطہ پر 6033-427 (866) ای ںیکر مالحظہ

 اک بچوں اپنے وه ںیہ چاہتے کرانا شنیرجسڻر کا بچوں اپنے لئے کے پروگرام )Pre-K( کےی پر ںیمی سڻ ارکی وین نیوالد جو
 قہیطر کا کروانے اندراج بچےکا اپنے ںیم پروگرام Pre-K آپ۔ ںیہ سکتے کر رابطہ سے DOE لئے کے کروانے شنیرجسڻر

 /http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment: سائٹ بیوی ک DOE ای کے کر کال پر 935-2009 (718)
NewStudents/default.htm ۔ںیہ سکتے کر معلوم کرکے مالحظہ 

ی کارروائی ک درخواست ںیانہ بلکہ ںیہ جاتے ئےید ںینہ اسکول کے زون کو طلبہ لئے، کے اسکولوں مڈل کچھ اور اسکولی ہائ تمام
 ےک معلومات دیمز متعلق سے اندراج ںیم اسکولی ہائ اور اسکول مڈل۔ ہے ہوتا کرنا انتخاب کا اسکولوں کچھ اور ہےی ہوتی کرن

 مالحظہ http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/NewStudents/default.htm ای ںیکر رابطہ پر 311 لئے،
 ۔ ںیکر

 :ہےی ضرور دکھانا زاتیدستاو لیذ مندرجہ کو طلبہ لئے، کے شنیرجسڻر

 ،)گا جائے ایک قبول پر طور کے ثبوت کو کارڈوںیر مخصوص صرف( ثبوت کا پتہ کے گھر •
  سند،ی ک بپتسمہ ای پاسپورٹ، دائش،یپ سندی بچےک •
 کارڈ،یر کےی کار کہیڻی بچےک •
 ،ی)الزم کہ نہ ہے مجوزهی (حرف نقلی ک کارڈ رپورٹ ہیحال بچےکا •
ی کس ای سے قیتعل محکمہ ہے، چاہتا نایل داخلہ علم طالب ںیم جس سے، اسکول اس ترجمہ کای حرف نقلی ملک ریغ نیوالد •

  اور ں،یہ سکتے کروا سے ذرائعی باہر

http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/NewStudents
http://www.insideschools.org/
http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/.NewStudents/default.htm
http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/.NewStudents/default.htm
http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/NewStudents/default.htm
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 بچہ جب ںیم صورت اس صرف (Individualized Education Program, IEP) پروگرامی میتعلی انفراد بچےکا •
 ۔ ہے رہا کر حاصل خدماتی میتعل خاص

ً  کو لمع طالب وه کہ ےیچاہ کو اسکول تو ں،یہ ںینہ زاتیدستاو مطلوبہ تمام لئے کے شنیرجسڻر پاس کے علم طالبی کس اگر  فورا
 ۔ےیچاہی کرن کوششی ک کرنے حاصل زاتیدستاوی اضاف کو اسکول بعد کے اس۔ دے اجازتی ک ہونے حاضر ںیم اسکول

 ں؟یہ گئے بنائے اسکول پبلک لئے کے علموں طالب مہاجر نئے ایک
 ای ں،یہ سکتے کر رابطہ پر 311 سے میتعل محکمہ آپ لئے، کے معلومات دیمز ںیم بارے کے پروگراموں کے طرح اس۔ ہاں

www.insideschools.org ڻسیڈووکیا کے بچوں ای ںیہ سکتے کر مالحظہ (Advocates for Children) کو  
 ۔ ںیہ سکتے کر کال پر 947-9779 (212)

 ؟ںیہی سکت مل خدماتی ک بس مفت تک اسکول کو ےبچ ایک
 لحاظ ےک اس ںیہ رہتے وه پری دوری جتن سے اسکول اور سطح ڈیگری ک علم طالب کے تک ڈیگر چھڻے کر لے سے گارڻن کنڈر
 ہو ہلا لئے کے ہیکرا کے حمل و نقلی عوام شده فیتخف ای مفتی بھ بچے کے عمر تمام۔ ںیہ اہل لئے کے خدمات بس مفت سے

 ۔ ںیہ رہتے پری دوری کتن سے اسکول وه سے لحاظ اس ں،یہ سکتے

 کو (Office of Pupil Transportation, OPT) حمل و نقلی ک طلبہ دفتربرائے ےیل کے معلومات دیمز نیوالد
 ۔ںیہ سکتے کر مالحظہ /http://www.optnyc.org ای ںیہ سکتے کر کال پر 392 (718)-8855

  ؟ہے سکتا مل کھانا کا دوپہر ای ناشتہ مفت ںیم اسکول کو علم طالب ایک
 اسکول ہر کو نیوالد لئے کے کرنے حاصل فائده ہ۔ یںیہ اہل لئے کے کھانے پر متیق کم ای مفت طلبہ سے بہت ںیم اسکولوں پبلک

 ۔ہےی ضرور کرانا جمع درخواست موزوں ابیدست ںیم

  نگہداشت طفل
 ں؟یہ سکتے کر حاصل طرح کس طفل نگہداشت نیوالد
 طفل نگہداشت لئے کے بچوں کے عمری ک سال 12 کر لے سے ہفتہ 6 نیوالد والے کرنے پورا تقاضے مخصوص کےی آمدن

 Administration for) اطفال خدمات برائے ہیانتظامی ک NYC بست و بند کا خدماتی ک طفل نگہداشت۔ ںیہ سکتے کر حاصل
Children’s Services, ACS) ہیانتظامی کی انسان وسائل ای (Human Resources Administration, HRA) سے طرفی ک 

 نگہداشت۔ ہےی تسک جای ک فراہم ںیم کےگھروں کنندگان فراہم افتہی الئسنس ای سنڻرز ئریک چائلڈ گروپ طفل نگہداشت۔ ہے جاتا ایک
 عہیذر کے HRA ای ACS نیوالد اہل۔ ںیہ ابیدست نظر قطع سے ڻسیاسڻ شنیگریام کے ان لئے کے بچوں پروگرام سے بہت کے طفل

 ہےر کر حاصل اعانتی سرکار نیوالد جو۔ ںیہ سکتے دے درخواست لئے کے واؤچر لئے کے کرنےی گیادائی ک طفل نگہداشت
 ۔ںیہ سکتے ہو اہل لئے کے واؤچر کے طفل نگہداشت عہیذر کے HRA وه ںیہ رہے چھوڑ سے نوںیمہ 12 پچھلے ای ںیہ

 ۔ںیکر کال پر 311 کرم براهِ  لئے کے معلومات دیمز متعلق سے اراتیاخت کے طفل نگہداشت

 ESLدو لسانی تعلیم اور 
 کھیس پر طور کے زبانی دوسر کو زبانی زیانگر جو ںیہ ابیدست لئے کے بچوں ان خدماتی ک اسکولی س کون
 ں؟یہ رہے

 ,English as a Second Language) زبانی ثانو تیثیبحی زیانگر م،یتعلی لسان دو سے ان ںیہ رہے کھیسی زیانگر طلبہ جو
ESL) ان ںیہ تےیل پروگرامز ہی طلبہ جو۔ ںیہ حقدار کے اس وه اور ہے سکتا جا ایک مطالبہ کا کرنے حاصل پروگرامز دوسرے ای 

 ںیزیچ لیذ مندرجہ ںیم پروگرام ELL ۔ہے جاتا کہا ELLs ای )English Language Learners(" نیمتعلم کے زبانی زیانگر" کو
 :ںیہ شامل

http://www.insideschools.org/
http://www.optnyc.org/
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۔ ںیسک اج پڑھائے نیمضامی میتعل تمام کو علم طالب تاکہ ہےی ہوت ںیمی زیانگر اور زبانی مادری ک علم طالب میتعلی لسان دو •
 اریت ےیل کے مددی ک بچے ںیم کھنےیس زبانی زیانگر اور کھنےیس نیمضامی میتعل رکھنے،ی باق کو زبانی مادری اپن اسے

 ۔ہے ایگ ایک
 اوری زیانگر کو بچے کرکے استعمال کای زیانگر صرف جو ہے پروگرام سایا کیا )ESL( زبانی ثانو تیثیبحی زیانگر •

 ۔ہے سکھاتا ںیم نیمضام دوسرے
 کو والوں بولنے زبانی مادری دوسر اور والوں بولنےی زیانگر زبانی مادر ںیم میتعلی وال ماڈل طرفہ دو/زبانی دوہر •

 ۔ کےس جای سکھائ زبانی زیانگر ریغ اور زبانی زیانگر ںیم کالس کو طلبہ تمام تاکہ ہے جاتا رکھا ںیم کالسی ہ کیا
 سیتدر اور ہے جاتا اید زور پر زبانی زیانگر ںیم جس ہے پروگرام سایا کیا ماڈل کا زبانی زیانگری میتعل رفتار زیت •

 ۔ہے جاتا ایک استعمال کو قوںیطر کے ESL ےیل کے

پروگرام پیش کرنا چاہیے، لیکن تمام اسکول دو لسانی تعلیم فراہم نہیں کریں گے۔ اگر ایک اسکول بچے  ESLہر پبلک اسکول کو ایک 
کےد رمیان  ESLکے لئے دو لسانی تعلیم اور  ےکالس ہے تو والدین کو بچ ESLی کالس اور اسی طرح ک کی زبان میں دو لسانی تعلیم

 حق ہے۔ چننے کا انتخاب کرنے کا

  ؟ہےی ضرور نایل ESL ای میتعلی لسان دو ےیل کے علم طالبی کس کہ ہے کرتا صلہیف سےیک اسکول
 Home Language) سروے کے شناختی ک زبان لویگھر وه ںیہ کرتے داخل ںیم اسکول کو بچے جو سرپرست ای نیوالد ہر

Identification Survey, HLIS) ی س کون پر گھر لوگ دوسرے اور بچہ کہ گا جائے پوچھا ہی ںیم جس گے ںیبھر فارم کیا کا
 (Language Assessment Battery, LAB)ی ڻریب اسسمنٹ جینگویل سے بچے پر ادیبنی ک جوابات ںیم سروے۔ںیہ بولتے ںیزبان

 سٹیڻ LAB اگر۔ ےیچاہ نایل ESL ای میتعلی لسان دو کو بچے ایآ کہ سکے جا ایک طے ہی تاکہ ہے سکتا جا کہا لئے کے نےید سٹیڻ
ئے جای ک بطور کے)ELL( متعلم کے زبانی زیانگری نشاندہی ک اس تو ہے، کم سے ہیصدو ںیو41 اسکور کای بچ ای بچے ںیم
 ۔ہوگا کرنا حاصل ESL ای میتعلی لسان دو اسے اوری گ

 پروگراموں ELL مختلف ابیدست تاکہ ہے جاتا ایک مطالبہ کا کرنے منعقد پروگرامی تیہدا لئے کے نیوالد کے ELL نئے سے اسکول
 اگر( مواد متعلق سے پروگرام ELL اور ںیہ سکتے پوچھ سواالت نیوالد ںیم پروگرامی تیہدا۔ جائے ایبتا ںیانہ ںیم بارے کے

 ۔ںیہ سکتے کر حاصل) سے مددی ک ترجمان تو ہوی ضرور

 ؟ہوگا ایک تو پڑھے ESL ای میتعلی لسان دوی بچ ای بچہ کا ان کہ کرتے ںینہ اتفاق سے بات اس نیوالد اگر
 تمام لئے کے سٹیڻ دوباره۔ دے سٹیڻ LAB دوباره بچہ لئے کے کرنے حاصل نمبرات اچھے ںیہ سکتے کر دخواست ہی نیوالد

 ۔ںیہی ہوت ںینہ منظور ںیدرخواست

ESL زبانی زیرانگ برائے محکمہ کے میتعل محکمہ کرم براهِ  لئے، کے معلومات دیمز متعلق سے وسائلی جات کنبہ دوسرے ای پروگرام 
  سے (Department of English Language Learners and Student Support) امدادی ک طلبہ اور نیمتعلم کے

 ۔ںیکر مالحظہ سائٹ بیو پر /ELL/default.htmhttp://schools.nyc.gov/Academics ای ںیکر رابطہ پر 374 (212)-6072

 ہے؟ ایک میتعل خاص
 خدمات اور سیتدر خاص وه ہے ہوتا دایپ خلل ںیم آموزشی ک ان سے جس ہو الحقی معذوری سیا ںیجنہ طلبہ کے سال 21 سے 3
 دهیچیپ دیمز کر لے سے مشکالت ںیم پڑھنے دائره کا وںیمعذوری ک طرح اس۔ ہے جاتا کہا" میتعل خاص" جسے ں،یہ رکھتے حق کا

 ۔ ہے سکتا ہو عیوس تک مشکالتی جسمان اوری ذہانت ،یجذبات

 ،یراپیتھ چیاوراسپ ورانہ شہیپ ،یجسمان خدمات، ورانہ شہیپ خاصی ہ بہت کمرے، کے وسائل کونسلنگ، ںیم خدماتی ک میتعل خاص
 کیا ساتھ کے طلبہ معذور ریغ کو طلبہ کے میتعل خاص۔ ںیہ شامل" خدمات متعلقہی دوسر" اور نصاب، خاص ،یکنالوجیڻ معاون

 ۔ےہ لئے کے علموں طالب کے میتعل خاص صرف جو ہے سکتا جا ایپڑھا ںیم روم کالس سےیا ای ں،یم روم کالس کے میتعل عام

 

 

http://schools.nyc.gov/Academics/ELL/default.htm
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 ہے؟ جاتا رکھا طرح کس ںیم زمره کے میتعل خاص کو علم طالب کیا
 اس اور جائے جایبھ مدنظر کے ضرورتوںی ک میتعل خاص کو بچے کہ ںیہ سکتے کر درخواست پر طوری ریتحر اسکول ای نیوالد

 کے ہارتم وه کہ سکتا جا جایبھ ںینہ سے وجہ اس صرف ےیل کے میتعل خاص کو علم طالبی بھی کس۔ جائےی کی مائیپ قدری ک
 جای ک ںینہی ائیپم قدری ک علم طالبی کس مدنظر کے میتعل خاص ریبغ کےی منظور باخبری ک نیوالد۔ سکتا بول ںینہی زیانگر ساتھ
 والے بچوں کو دو لسانی تعلیم کی قدر پیمائی مہیا کرانا ضروری ہے۔ ELL۔ ہےی سکت

 اور وںڻنگیم متعلق سے خدماتی ک میتعل خاصی ک بچے اپنے اور کرنے حاصل ترجمے کے مواد متعلق سے میتعل خاص کو نیوالد
 ۔ہے حاصل حق کا رکھنے ترجمان ںیم سماعتوں

 جو گا، جائے اید )IEP( پروگرامی میتعلی انفراد کو اس تو ہے، جاتا ایپا اہل لئے کے خدماتی ک میتعل خاص علم طالبی کوئ اگر
 اہدافی میتعل کے علم طالب اور گا کرے حاصل علم طالب جو ںیہی ہوت درج خدمات وه ںیم جس ہےی ہوت زیدستاو اہمی سیا کیا

 ۔ںیہ ہوتے درج اراتیمع اور

 کہ ہو نہ نیقی کا بات اس ںیانہ ای ےیچاہی کرن حاصل میتعل خاص کو بچے کے ان کہ ںیہ کرتے ںینہ اتفاق سے بات اس نیوالد اگر
 تےسک کر درخواستی ک سماعت دار جانب ریغ لئے کے کرنے لنجیچ کو امور ان نیوالد تو ہے، رہا کر حاصل خدمات حیصح بچہ

 ۔ںیہ سکتے کر طلبی اڻارن ای لیوک ےیل کے اعانت ںیم ڻنگیم اور سماعت جانبدار ریغ بابتی ک میتعل خاص نیوالد۔ ںیہ

 پر 2007-935 (718) سے الئن ہاٹی ک میتعل خاصی ک میتعل محکمہ آپ لئے، کے معلومات دیمز متعلق سے خدماتی ک میتعل خاص
 سائٹ بیوی ک میتعل خاصی ک DOE پر http://schools.nyc.gov/Academics/ELL/default.htm ای ںیہ سکتے کر رابطہ

 ۔ںیہ سکتے کر مالحظہ

http://schools.nyc.gov/Academics/ELL/default.htm
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 والدین کی شمولیت
 ں؟یہ سکتے کر شرکت طرح کس ںیم میتعلی ک بچوں اپنے نیوالد
 ہینتظاما اسکول اور اساتذه کے بچے اپنے نیوالد۔ ںیہ سکتے ہو شامل سے طرحی کئ ںیم آموزش اور اسکول کے بچوں اپنے نیوالد
ی ک نیوالد جو ںیہ سکتے کر باتی بھ سے ڻرینیکوآرڈ رنٹیپ کے اسکول اپنے نیوالد۔ ںیہ سکتے کر بات پر طور مستقل سے
 ۔ںیہ دار ذمہ کے کرنے مدد ںیم تیشمولی ک نیوالد اور کرنے حل کو شاتیتشو

 :ںیہ سکتے ہو شاملی بھ ںیم موںیتنظ لیذ مندرجہ ےیل کے کرنے اریاخت تیشمول نیوالد

: (Parent Teacher Association, PTA) انجمنی ک استاد نیوالد/)(Parent Association, PA انجمنی ک نیوالد •
۔ ہے تاید مشوره کو اسکول ںیم معامالت تمام متعلق سے چالنے اسکول ت،یسم نصاب اور بجٹ جو ہے گروپ سایا کیا

PA/PTA ۔ہے حق کا کرنے حاصل معلومات ںیم بارے کے سطحی کی ابیکام اور چالنے اسکول کو 
 جو گروپ مشتمل پر اساتذه ان اور نیقائد کے اسکول ن،یوالد: )School Leadership Team( میڻی ادتیقی ک اسکول •

 ,Comprehensive Educational Plan) منصوبہی میتعل جامع کا اسکول ہر اور اںیسیپالی میتعلی مبن پر اسکول
CEP) ۔ہے کرتا اریت 

 جو ںیہ کونسلز شنیجوکیای ونڻیکم Community Education Councils, CECs( :32( کونسلز شنیجوکیای ونڻیکم •
 ںیم ڈسڻرکڻس اسکولی ونڻیکم 32 تمام کےی سڻ اور ںیہی کرتی نمائندگی ک وںیدلچسپ اور ضرورتوںی کی ملیف اور طلبہ

 ۔ںیہی کرت مدد ںیم کرنے متشکل کوی سیپالی میتعل
 لیذ درج جو ںیہ کونسلزی میتعل مایپ شہر چار: (Citywide Education Councils, CECs) کونسلزی میتعل مایپ شہر •

ی کرتی نمائندگ یک وںیدلچسپ اور ضرورتوںی کی ملیف اور طلبہ ںیم کرنے متشکل کوی سیپالی میتعل مایپ شہر ںیم شعبوں
 ۔اسکولی ہائ اور ،75 ڈسڻرکٹ م،یتعل خاص ،ELLs: ںیہ

o ہوئے خبمنت جو ںیہ مشتمل پر ممبران کےی ونڻیکم متعلقہ اور نیوالد کونسلزی میتعل مایپ شہر اوری ونڻیکم 
 ۔ہےی ہوتی تقرری ک جن ای ںیہ

o CECs کرنا، ورمنظ ںیالئنی کی بند حلقہی ک اسکول ںیم فرائض کے ان۔ ںیہی کرت منعقد ںیڻنگیمی عوام ماہانہ 
DOE اموری سیالپ اہمی دوسر اور کرنای ائیپم قدری ک سپرنڻنڈنڻسی ونڻیکرانا،کم سماعت پر پالن ڻلیپیک کے 

 ۔ہے شامل نایدئے را ںیم پر

CECs جمنٹینگیای ونڻیکم نڈیای ملیف آف ژنیڈو کے میتعل محکمہ لئے، کے معلومات دیمز متعلق سے (Division of Family & 
Community Engagement) ای ںیکر رابطہ پر 374 (212)-4118 سے http://schoools.nyc.gov/Offices/CEC مالحظہ 

 ۔ںیکر

 آدھے سے ںیم جن ں،یہ مشتمل پر ممبران معاوضہ بال تک 50 جو ںیہ ادارے نمائندهی مقام بورڈی ونڻیکم: بورڈزی ونڻیکم •
 ورڈب۔ ںیہ جاتے کئے نامزد عےیذر کے ممبران کے کونسلی سڻ آدھے اور ہے جاتا ایک بحال عہیذر کے صدر بورو کو
ی آزادی ک بولنے دوران کے ڻنگیم ہر کو ممبران کے عوام۔ ہے کرتا منعقد ڻنگیم پر طوری عوام بار کیا ںیم نےیمہ
ی ونڻیکم۔ںیہ کرتے حل کو امور کے مانےیپ عیوس والے ڈالنے اثر پری ونڻیکمی ک ان ت،یسم میتعل بورڈز۔ ہےی جاتی د

 Voting and Civic(" شراکتی شہر اوری دہندگ رائے" کےلئے، معلومات دیمز متعلق ہونےسے شامل ںیم بورڈ
Participation( ۔ںیکھید کشنیس کا 

 ںیم جس — ممبرز ووڻنگ 13 نلیپ کای سیپالی میتعل: )(Panel for Educational Policy, PEP نلیپ کای سیپالی میتعل •
 نان 2 زین — ہے جاتا ایک عہیذر صدرکے بورو کیا ہر کےی سڻ کو 5 اور ہے جاتا ایک بحال عہیذر کے ئریمی ک 8 سے

 ۔ہے بورڈ مختار خود کیا مشتمل پر ممبران کے کونسلی ڈوائزریا اسڻوڈنٹ ووڻنگ
o PEP نیوالد ہر۔ ہے ملتا وقت لئے کے تبصرهی عوام ںیم جس ہےی کرت منعقد ڻنگیمی عوام کیا نےیمہ ہر 

DOE ای چانسلر اور جاننے دیمز ںیم بارے کے زیتجاو اور وںیسیپالی ک PEP ی اپن سامنے کے ممبران کے
 ۔ںیہ سکتے جا ںیم ڻنگیم اس ےیل کے کرنے ظاہر رائے

o PEP متعلق سے دیتحد اور عیتوسی ک ڈیگر اسکول اوری بندی ک اسکول مقامات،-ہم کے اسکول ممبران کے 
DOE ۔ ںیہ ڈالتے ووٹ پر زیتجاوی کPEP زینی کارکردگی ک علم طالب اوری ابیحصولی میتعل DOE کے 
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 کا وابطض اور مقاصد وں،یسیپال ارات،یمع متعلق سے پالن ڻلیپیک اور بجٹ ڻنگیآپر ساالنہی نیتخم معاہدوں،
 ۔ ہےی تیل جائزه

 نیوالد ۔ہے حق کا کرنے حاصل ںیم زبان اصلی ک نیوالد ےترجم ےک وںفارم اور خطوط نوڻس،ی میتعل اہم کو نیوالد کہ ےیرکھ ادی
 موصول یترجمان ای ےترجم مطلوبہ کو نیوالدی کس اگر۔ ہےی ضرور رہنا حاضر کو ترجمانوں ںیم پروگراموںی تیہدا اور وںڻنگیمی ک
 لئے کے مدد سے لیوک یکس ای جمنٹینگیای ونڻیکم نڈیای ملیف کے میتعل محکمہ ،اسکول ڻر،ینیکوارڈ رنٹیپ اپنے نیوالد تو ہےی ہوت ںینہ

 ۔ںیہ سکتے کر رابطہ

 طالب علم کا نظم و ضبط
 ؟ہے جاتا ایسکھا سےیک ضبط و نظم کو اس مدنظر کے برتاؤ غلط کے علم طالب

 سے تعلق کے برتاؤ کے علم طالب اور کرنا عمل پر )Citywide Discipline Code( ضبط و نظم ضابطہ مایپ شہر کو اسکول
 ساتھ ساتھ ےک اسباب دوسرے اور کارڈیری بیتاد پچھلے ،یپختگ عمر،ی ک علم طالب ےیل کے کرنے صلہیف کا ضبط و نظم حیصح

 ونقان مسوده کے حقوق کے علم طالب اور ضبط و نظمۂ ضابط کو نیوالد۔ ہےی ضرور رکھنا غور ریزی بھ کو حاالت کے وقوعہ
)Bill of Student Rights( اور اسبمن ضبط و نظم کا بچے کے ان کہ جائے ایبنای نیقی ہی تاکہ ےیچاہی مانگنی کاپ کیای کی ک 

 ۔ہےی قانون

 ں؟یہ حاصل حقوق ایک کو علم طالب پر ہونےی کارروائی بیتاد
 کای ارروائک باقاعده کو علم طالب ےیل کے کرنے لنجیچ کوی کارروائی بیتاد تو ںیہ متفق ریغ سے بیتاد علم طالب اور نیوالد اگر
ی برخاستگی ک پلپرنسی۔ برخاستگی ک سپرنڻنڈنٹ اوری برخاستگی ک پرنسپل: ںیہی سکت ہو ںیقسم دوی کی برخاستگ۔ ہے حاصل حق

ی ضرور رناک عمل مدنظر کےی برخاستگ کو اسکولوں پر جن ںیہ اصول اہم لیذ مندرجہ۔ ہے سخت کم سےی برخاستگی ک سپرنڻنڈنٹ
 :ہے

 خصوصم کےی برخاستگ ںیم جس ہےی ضرور ہونا موصول نوڻسی ریتحر کرده وریلیڈ سے قےیطر حیصح کو علم طالب •
 ۔ہوں مذکور اسباب

 ۔ہےی سکت ہوی لمبی برخاستگی ک سپرنڻنڈنٹ کنیلی سکت ہو ںینہ ادهیز سے دنوں پانچی برخاستگی ک پرنسپل •
 ۔ہے تاسک ال کو لیوک ای یاڻارنی کس وه اور ہے حق کا نےید دالئل ںیم سیک اپنے خالف کےی برخاستگ کو علم طالب •
 ۔ہے حق کا کای ترجمان اور ترجمہ کے سماعتوں اور ڻنگوںیم نوڻس، تمام کو علموں طالب اور نیوالد •
 کے وبہص ای مایپ شہر مقررهی سبھ ان ںیانہی۔ سکت جای د ںینہ سزا سے لحاظی میتعل کو علم طالب دوران کےی برخاستگ •

 ےسیای کس کے اسکول اور ہے ںینہ اجازتی ک امتحان والےی تالفی کس لئے کے جسی ک ہونے حاضر ںیم امتحانات
 ۔ ںیہ سکتے ہو متاثر ڈیگر کے ان سے جس ےیچاہی جانی د اجازتی کی تالفی ک امتحانات

 انےج ےیک پر گھر اور کام کا کالس ںیم جس ےیچاہی جانی ک فراہم سیتدر متبادل کو علم طالب دوران کےی برخاستگ •
 ۔ںیہ شامل دیتحد بال اسائنمنڻس متعلق سے کام والے

 بیوی ک DOE جو ں،یکھید A-443 شنیگولیر ضابطہ کا چانسلر لئے، کے معلومات دیمز سے تعلق کے کار قیطر کےی برخاستگ
 ۔ہے ابیدست پر http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/ChancellorsRegulations سائٹ،

 :ںیہ سکتے کر کال آپ لئے کے مدد متعلق سےی برخاستگی ک علم طالب

 947-9779 (212)  (Advocates for Children) لیوک کے بچوں

NY گروپ مددی قانون کا (Legal Assistance Group) (212) 613-5000 

 431-7200 (212) (Legal Services for New York City) خدماتی قانون لئے کےی سڻ ارکی وین
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 کالج میں حاضری 
 ہے؟ سکتا ہو حاضر ںیم کالج شخص واال ڻسیاسڻ شنیگریام یبھی کس ایک
 ۔ہے سکتا دے درخواست لئے کے کالج شخصی بھی کوئ نظر قطع سے ڻسیاسڻ شنیگریام

 تقاضہ کا رنےک رپورٹی ک ڻسیاسڻ شنیگریام کے علم طالب تک وقت اس کو حکومت سےی ورسڻیونی اور کالج پبلک ںیم ارکی وین
 ۔ہو علم طالبی ملک ریغ واال زایوی ملک ریغ وه تک جب ہے جاتا ایک ںینہ

 تحت کے )Federal Education Rights and Privacy Act, FERPA( کٹیای رازدار اور حقوقی میتعلی وفاق عالوه، کے اس
 State University( ارکی وین آفی ورسڻیونی ٹیاسڻ )(City University of New York, CUNY ارکی وین آفی ورسڻیونی یسڻ

of New York, SUNY) ی فاقو ہ۔ یںیہ محفوظ پر طور کے ہیخف ڻسیاسڻ شنیگریام بشمول معلوماتی ذات تمامی ک علم طالب ںیم
 کے علم بطال" جسے کےی کلڻیف کالج سوائے ہے تاید قرار ممنوع سے کرنے افشاء سامنے کےی کس معلوماتی ک علم طالب قانون

 ںیم معاملے کے ڻسیاسڻ شنیگریام کے علم طالب۔ ہے ہوا طے ہونا حامل کای" دلچسپی میتعل جائز ںیم کارڈوںیر مخصوص
Bursar )ان کو اوری کس۔ ہے جاتا مانا حامل کای دلچسپ" جائز" ںیم معلومات اس جسے ہےی کلڻیف سواحدی سیا) منتظمی مال 

 کو جنٹیا کے حکومت ای ہے،ی ضرور کرنا فراہم نامہ اجازتی ریتحر کو علم طالب لئے کے کرنے حاصلی رسائ تک کارڈزیر
 شیتتف مجرمانہی جار معلومات ہی کہ ہو مذکور ہی ںیم جس ہےی ضرور کرنا شیپی طلب پروانہ ہوا ایکی جار سے طرفی ک عدالت

 ۔ہےی ضرور لئے کے

  ں؟یہ سکتے کر ادا سیف وشنیڻی ملک طلبہ مہاجر ایک
 ہے اہل لئے کے رنےک ادا سیف وشنیڻی استیر شده فیتخف ےیل کے کالجوں اور وںیورسڻیونی پبلک طلبہ بند زیدستاو ریغ ں،یم ارکی وین

 :وه اگر

 لوماڈپ اسکولی ہائ اور ہو ہوا ابی سند سے وہاں بعد کے گزارنے سال دو کم سے کم ںیم اسکولی ہائ ٹیاسڻ ارکی وین •
  ہو،ی د درخواست لئے کے داخلہ ںیم CUNY ای SUNY اندر کے سال پانچ کے کرنے حاصل

  ای  

 Test Assessing Secondary) امتحان ےیل کے صیتشخی ک لیتکمی کی ثانو شده منظور سے ٹیاسڻ ارکی وین •
Completion, TASC) ڈپلومای نسیوولیکیا جنرل پہلے سے 2014ی جنور 1 ای ہو ایل حّصہ ںیم پروگرام (General 

Equivalency Diploma, GED) ی جار ںیم ٹیاسڻ ارکی وین ہو، ایل حّصہ ںیم پروگرامTASC/GED ہو ایک حاصل 
 ںیم کالجی ونڻیکم ای رہے جا چالئے عہیذر کے استیر ،SUNY، CUNY اندر کے سال پانچ کے کرنے حاصل ڈپلوما اور

 ہو،ی د درخواست لئے کےی حاضر
 اور  

 ڻسیاسڻ شنیگریام اپنے نے انہوں کہ ہوئے کہتے ہی ہو ایک دائر ںیم SUNY ای CUNY نامہ حلف شده قیتصد سےی نوڻر •
 ںید درخواستی ک طرح اس وهی ہ ساتھ کے ہونے اہل کا کرنے سایا ای ہےی د درخواست لئے کے نےید درجہی قانون کو

 گے،
 اور  

 کرنا رجوع پر طوری فور سے دفتر مناسب کے SUNY ای CUNY کو علم طالب۔ ہوگا کرنا ثابت کو رہائش استیر درون •
 کو طلبہ۔ ےیچاہ کرنا ثابت سےیک کو رہائش ںیانہ لئے کے کرنے حاصل وشنیڻ استیر درون کہ لئے کے جاننے ہی ہوگا

ی کاف ںینھا کہ جائے ایبنای نیقی ہی کر لے جائزه سےی جلد کو درخواستی ک رہائشی ک ان کہ ہےی ضرور بنانای نیقی ہی
 ی۔گ پڑےی کرن ادا ںینہ سیف استیر رونیبی مہنگ

 ؟ںیہ سکتے کر حاصل امدادی مال ای فہیوظ لئے کے کالج طلبہ مہاجر ایک
۔ ںیہ کرتے فراہم امدادی مال کو خاندانوں اور افراد ےیل کے کرنے مددی ک طلبہ ںیم جانے کالج پروگرامی استیر اوری وفاق متعدد

 کے نیلدوا کے طلبہ اور ےیل کے طلبہ ںیم پروگرام ٹیجویگر اور ٹیجویگر انڈر حکومتی وفاق عہیکےذر میتعل محکمہی کیامر
 سکتے ہو اہل لئے کے پروگراموں ان بچے کے آپ ای آپ ایک کہ لئے کے کرنے نیتع ہ۔ یہےی چالت پروگرامز لون اور گرانٹ لئے
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: ںیہ سکتے کر مالحظہ سائٹ بیوی ک میتعلۂ شعب پر لیذ درج آپ ںیہ
https://studentloans.gov/myDirectLoan/index.action 

 وین ےس طور خاص۔ ہے چالتا پروگرام لئے کے مددی ک طلبہ والے کرنےی پڑھائ ںیم کالج ںیم ارکی وینی بھ ٹیاسڻ ارکی وین
 کے مدد ںیمی گیادائی ک اخراجات کے کالج (Tuition Assistance Program, TAP) پروگرام اسسڻنس وشنیڻ کا ٹیاسڻ ارکی
 Excelsior( اسکالرشپ ئریکسلسیا الگو طور ہیحال طلبہ کچھ عالوه، کے TAP۔ ہے کرتا فراہم گرانڻس کو افراد اہل ےیل

Scholarship( کا وشنیڻ مفت ےیل کے وںیورسڻیونی اور کالجوں کچھ کے ٹیاس ارکی وین جو ںیہ سکتے ہو اہلی بھ کے پروگرام 
: معلومات دیمز ںیم بارے کے پروگراموںی میتعل گرید کے ٹیاسڻ ارکی وین اور پروگراموں ان۔ ںیہ کرتے شیپ امکان

https://www.hesc.ny.gov/ ۔ںیہی سکت مل پر 

 لئے ےک لون اور وظائفی نج وه کنیل ں،یہ ںینہ اہل لئے کے پروگراموں امدادی مالی وفاق ای یاستیر بڑے طلبہ بند زیدستاو ریغ
 ارکی وین ،)TAP( پروگرام اسسڻنس وشنیڻ کے ٹیاسڻ ارکی وین طلبہ بند زیدستاو ریغ سے، طور خاص۔ ںیہ سکتے دے درخواست

 شنلیجوکیا منڻلیسپل ڈرلیف ،)Pell Grants( گرانڻس لیپ ،(Aid for Part-Time Study, APTS)ی اسڻڈ ڻائم پارٹ فار ڈیا ٹیاسڻ
 Perkins) لون پرکنس ،(Federal Supplemental Educational Opportunity Grants, FSEOG) گرانڻسی ڻیاپارچون
Loans، لون اسڻافورڈ Stafford Loans)، اسڻوڈنڻس ٹیجویگر انڈرئے برا لون رنٹیپ (Parent Loans for Undergraduate 

Students) ی اسڻڈ ورک ڈرلیف ای)Federal Work Study( ۔ںیہ ںینہ اہل کےلئے 

CUNY اور SUNY ان ۔ہیں د موجو نظر قطع سے ڻسیاسڻ شنیگریام کے ان لئے کے طلبہ تمام پروگرام اسکالرشپ بعض ںیم 
 :ںیہ شامل لیذ درح ںیم اراتیاخت کے امدادی مال اور اسکالرشپس

 لئے کے طلبہ ان کے SUNY: (EducationalOpportunityProgram, EOP) مواقعی میتعلئے برا پروگرام •
  ں،یہ ہوئے پچھڑے سے اعتباری میتعل اوری مال جو گرانٹ کیا ابیدست

ی ک EOP :(Search for Education, Elevation, and Knowledge, SEEK) تالشی ک علم اوری ترق م،یتعل •
  اور ہے، موجود ںیم کالج سالہ چار CUNY طرح

 ۔ ہے موجود ںیم کالج سالہ دو کے CUNY طرح،ی ک EOP :(College Discovery, CD)ی ڈسکور کالج •

ی نج وک طلبہ۔ ہے ملتا سہیپ لئے کے کتابوں اور سیف سے طور عام کو ان ہےی ملت گرانٹی کوئ سے ںیم ان کو طالبعلموں جن
 ۔ںیہی ہوت حاصلی بھ خدماتی مشاورتی ذات اور ئریریک اور سیتدر

 ای EOP، SEEK پر درخواستی ک داخلوںی اریمع کے SUNY ای CUNY کو طلبہ لئے، کے نےید درخواست ںیم پروگراموں ان
CD ی ضرور انید ثبوت کا تیاہلی معاشی اپن ےیل کے نےید درخواست ےیل کے وارڈزیا ان کو طلبہ۔ ہےی ضرور کرنا زد نشان کو
 ۔ ںیہ سکتے کر حاصل مدد ںیم درخواست سے روںیمش کے مددی مال کے کالج وه۔ ہے

 (Peter F. Vallone Academic Scholarship Program) پروگرام اسکالرشپ ڈمکیاک لونیو. فیا ڻریپ

 ابی سند سے اسکولی ہائ NYS ساتھ کے گراؤنڈ کیب کورس اور اوسط پوائنٹ ڈیگر فائنگیکوال جو ہے اسکالرشپی ک SUNY ہی
 ۔ہے جاتا ایال غور ریز بخود خود لئے کے اسکالرشپ اس کو دہندگان درخواست تمام کے CUNY ۔ہےی جاتی د کو طلبہ والے ہونے
 ۔ ہےی ہوت ںینہ ضرورتی ک کرنے پُر درخواست کو علموں طالب

 (Honors College) کالج آنرس

 جے انج کالج، ہنڻر کالج،ی سڻ کالج، نیبروکل کالج، بروچ: ںیہ جاتے کئے شیپ ںیم کالج CUNY لیذ مندرجہ پروگرام کالج آنرس
 درخواست منتخب نے پروگرام کالج آنرس تک 2007۔ نڈیآئل ڻنیاسڻ آف کالج اور کالج کوئنز کالج، ہمنیل جسڻس، منلیکر آف کالج

 ی۔ ک شیپ امدادی دوسر اور تھا خرچ کا ڈالر 7500 بایتقر کہ جو شیپ سیف اور وشنیڻی پور کو دہندگان

 ںیم کالج آنرس۔ ںیہ سکتے دے درخواست لئے کے کالجز آنرس ںیم نہیمہ کے ستمبر کے سال نئریس کے اسکولی ہائ اپنے طلبہ
 ہ،یانشائ کیا ،یابیحصولی میتعل داخلہی۔ گ کرے کامی بھ کا درخواستی گئی د ںیم پروگرام CUNY مستقل درخواستی گئی د

 ۔ہے ہوتای مبن پر ویانڻرو کیا معامالت، کچھ اور سفارشات

  وسائل کے امدادی مالی نج

https://studentloans.gov/myDirectLoan/index.action
https://www.hesc.ny.gov/
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 : ںیہ یکرت فراہم معلومات ںیم بارے کے اسکالرشپی نج کچھ ابیدست لئے کے طلبہ بند زیدستاو ریغ سائڻس بیو لیذ مندرجہ

 Mexican)میکسیکن امریکن لیگل ڈیفنس اینڈ ایجوکیشن فنڈ 
American Legal Defense and Education Fund) 

http://www.maldef.org/leadership/schol
arships/index.html/ 

 

  آدرس فار ڈورز اوپننگ اسڻوڈنڻس
(Students Opening Doors for Others) 

http://www.neighborhoodlink.com/Stude
nts_Opening_Doors_For_Others_SODO/pag
es/456022 

 اسکالرشپس مخصوص ساتھ کے اسکول

 سکتے وہ اہل لئے کے امدادی مالی نج کچھ ںیم اسکولوں ان وه ںیہ رہے دے درخواست ںیم کالجوں ای وںیورسڻیونی ٹیویپرائ علم طالب جو
 امداد یمال کے وہاں ںیہ مند خواہش کے داخلہ وںیورسڻیونی اور کالجوں جن طلبہ لئے، کے جاننے ںیم بارے کے مواقع ان کے امداد۔ ںیہ

 ںینہی رورض ہونای شہری کیامر کا علم طالب لئے کے شپ اسکالر رٹیمی سار بہت کفالت ریزی ک اسکول۔ ںیہ سکتے جا ںیم دفاتر کے
 ۔ہے

 قرض

 تیشہر یک کایامر قرضےی نج سے بہت اگرچہ۔ ںیہ کرتے شیپ متبادلی نج کے قرضی استیر اوری وفاق اسکول سے بہت
ی سکت دلب تیاہل پر بنای ک اداره والے نےید قرض اور قسمی ک قرض مگر ں،یہ کرتے مطالبہ کا ڻسیاسڻی رہائش مستقل ای

 غور پر نےید درخواست لئے کے قرض طالبانہی نج سے اداره اس وه ہے اکاؤنٹ ںیم نکیب خاصی کس کا طلبہ جن۔ ہے
 ۔ںیہ سکتے کر

ی ک قرض شده منظور۔ ہے سکتا دےی منظور کو قرض سے لحاظی انفراد نیڈ ں،یم کالجوں اور وںیورسڻیونی یس بہت
 کے رحط اس علم طالب۔ ںیہی ہوتی مبن پری سیپالی ک اسکولی انفراد اور دیصوابدی ک نیڈ اکثر ںیشرحی ک سود اور مقدار
  ۔ہے سکتا لے وقت کا ملنے سے نیڈ کے کالج لئے کے کرنے گفتگو پر امکانات کے قرض

http://www.maldef.org/leadership/scholarships/index.html/
http://www.maldef.org/leadership/scholarships/index.html/
http://www.neighborhoodlink.com/Students_Opening_Doors_For_Others_SODO/pages/456022
http://www.neighborhoodlink.com/Students_Opening_Doors_For_Others_SODO/pages/456022
http://www.neighborhoodlink.com/Students_Opening_Doors_For_Others_SODO/pages/456022
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 اور انسانی اسمگلنگ بدسلوکیگھریلو تشدد، 
 ہے؟ ایک تشدد لویگھر
 تعلقاتی بیرق دوسرے ای انیدرم کے ممبرانی ملیف ان،یدرم کے شوہر اوری ویب بشمول ان،یدرم کے وںیساتھی بیقر بالغ تشدد لویگھر

ی بدسلوک یمعاش ،یبدسلوکی جذبات ،یبدسلوکی جسمان ںیم جس ہے جرم کیا تشدد لویگھر۔ ہے آتا شیپ انیدرم کے افراد موجود ںیم
 لویگھر۔ ںیہی ہوت شکاری کی بدسلوک عہیذر کے عاشقوں ای شوہروں اپنے ںیعورتی س بہت۔ ہے سکتا ہو شاملی بدسلوکی جنس اور

 ۔ ہے پڑتای بھ پر نیمردمتاثر اور افراد موجود ںیم تعلقات جنس ہم اثر کا تشدد

 ہے؟ ایکی بدسلوک ساتھ کے بزرگوں
 برتاؤ غلط ھسات کےی آدم معذور ای بزرگ کیا نگراں ای ممبری کوئ کای ملیف جب ہےی ہوت واقع وقت اسی بدسلوک ساتھ کے بزرگوں

 اس۔ ہے سکتا وہ شامل برتنا غفلت سے ان ای یبدسلوکی معاش ای یاتینفس ،یجنس ،یجسمان ںیمی بدسلوک ساتھ کے بزرگوں۔ ہے کرتا
 ۔ ہے ہوسکتا شامل کرنا منع سے کرنے ایمہ نگہداشتی طب اور کھانا کو کو فرد بزرگی کس ںیم

 ہے؟ ایکی بدسلوک ساتھ ےک بچوں
ی جذبات ای یجسمانی آدم دوسرای کوئ ای ممبری ملیف بہن،ی بھائ نگراں، باپ، ماں جب ہےی ہوت واقع وقت اسی بدسلوک ساتھ کے بچوں
 اس وک بچے ںیم صورتی سیا اور ہے ہوسکتای قانون ریغ پہنچانا ضرر کا طرح اس کو بچوں۔ ہے پہنچاتا ضرر کو بچے پر طور
 ۔ہے جاسکتا نایچھ سے نیوالد کے

 ہے؟ ایک اسمگلنگ یانسان
 امکی راتیتعم کام، لویگھر ،یزراعت ،یفروش جسم بشمولی مزدوری جبر ای اسمگلنگی جنس بچے اور عورت مرد، ہزاروں ہرسال

 اور مددی ک نیمتاثر کے اسمگلنگ ںیم ارکیوین۔ ںیہ جائےجاتے لے ای الئے ارکیوین ےیل کے کرنے کام ںیم گھروں گاریب اور
 معلومات بابتی ک قےیطر کے کرنے حاصل مدد ےیل کے مددی ک نیمتاثر کے اسمگلنگ۔ ںیہ موجود نیقوان سخت ےیل کے حفاظت

 ۔ ںیکھید صفحہی آخر کا حصے والے حقوق کے کارکنان کے دستورالعمل اس ےیل کے

 معلومات دیمز بابتی ک متعلق سےی بدسلوک اور تشدد لویگھر

 پورٹری ک تشدد لویگھر ممکنہ تیسمی بدسلوک ساتھ کے بزرگوں
 Safe) الئن ہاٹ وائلنس سڻکیڈوم ہورائزر فیس ےیل کے کرنے

Horizon Domestic Violence Hotline) ںیکر کال کو 

(800) 621-HOPE (800-621-4673) 
 دن ساتوں کے ہفتے اور گھنڻے سیچوب

 کے ےکرن رپورٹی کی بدسلوک مشتبہ ساتھ کے بچے ںیم ارکیوین
 New York State) الئن ہاٹ وزیاب چائلڈ ٹیاسڻ ارکی وین ےیل

Child Abuse Hotline) ۔ںیکر کو 

(800) 342-3720 
 

 جو ےیل کے معلومات ںیم بارے کے خدمات انی ک حکومتی سڻ
 ںیہی کرسکت مدد ںیم معاملے کے تشدد لویگھر

 www.nyc.gov/domesticviolence ای ںیکر کال پر 311
  ںیکر مالحظہ

 

 

http://www.nyc.gov/domesticviolence
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 نفرت انگیز جرائم 
 نرجحای جنس ای یمعذور عمر، عمل،ی مذہب مذہب، صنف، نسب، و حسب ت،یقوم رنگ، نسل،ی ک مظلوم جو ہے جرم وه جرائم زیانگ نفرت

 سے رجحانی جنس ای یمعذور عمر، عمل،ی مذہب مذہب، صنف، نسب، و حسب ت،یقوم رنگ، نسل، جو ای ہے پاتا ارتکاب پر ادیبنی ک
 ںیم جن ہے اہو اضافہ ںیم واقعات کے جرائم زیانگ نفرت ںیمی سڻ ارکیوین ںیم نوںیمہ ہیحال۔ ہے ہوتای مبن پر تصور ای دےیعق متعلق

 ۔ ہے ایگ ایبنا نشانہ کو نیمہاجر ںیم جن ںیہ شاملی بھ سےجرائمیا

 ں؟یکر سےیک رپورٹی ک جرائم زیانگ نفرت
۔ ےیچاہی کرن رٹرپوی ک اسی ہ فوراً  کو آپ تو ںیہ کھتےید ہوتا کو جرائم زیانگ نفرت پری کس ای ںیہ شکار کے جرائم زیانگ نفرت آپ اگر
 ۔ ںیہی رہت ںیم راز زکال تمام

 ۔ ےیچاہی کرن کال پر 911 کو آپ ںیم صورتی کی مرجنسیا

 راست براهِ  ےس تھانہ سیپول آپ۔ ےیچاہی کرن ںیم تھانوں سیپولی مقام کو آپ رپورٹی ک جرائم متعلقہ سے تعصب اور جرائم زیانگ نفرت
 دے اطالعی ک جرم زیانگ نفرتی کس آپ کہ ںیہ بتاتے کرکے کال پر 311 آپ اگر۔ ںیہ کرسکتے کال پر 311 ای ںیہ سکتے کر رابطہ
 ۔ ےگ ںیکرد منتقل کو تھانے اس کال فونی ک آپ فوراً  اور گے ںید نمبر کا تھانہ سیپولی مقام کے آپ کو آپ لوگ وه تو ں،یہ رہے

NYPD فورس ڻاسک متعلق سے جرائم انگیز نفرت کیا پاس کے (Hate Crimes Task Force) نفرت ںیمی سڻ ارکیوین جو ہے 
 درج رپورٹی ک جرم زیانگ نفرت ںیم تھانے سیپولی مقامی ہ پہلے نے آپ اگر۔ ہے رکھتا نظر پر نفاذ کے نیقوان متعلق سے جرائم زیانگ

 کے NYPD ےیل کے اعانت آپ تو ہے رہا جا ایک عمل طرح کس پر رپورٹی ک آپ ںیہ شیدرپ التاسو ںیم بارے اس اور ہےی کرائ
 ۔ںیہ کرسکتے کال پر 5267-610 (646) کو فورس ڻاسک متعلق سے جرائم زیانگ نفرت

 کالی بھی کوئ پر جس ہے (Hate Crime Hotline) الئن ہاٹ کرائم ٹیہ کیا پاس کے دفتر کےی اڻارن ڈسڻرکٹ نہڻنیم عالوه، کے اس
 نمبر اک اس۔ ہوی ک ںینہ کو سیپول رپورٹی ک اس تک اب نے انہوں اگرچہ ہے، کراسکتا درج رپورٹی ک جرائم انگیز نفرت کے کر

 جیبھ پاس کے کنندگان فراہم خدمت ای پروگراموںی معاونت اوری مشاورت کو نیمظلوم دفتر کای اڻارن ڈسڻرکٹ۔ ہے 335-3100 (212)
 ۔ ہے سکتا

 :نمبرات اہم
NYPD فورس ڻاسک متعلق سے جرائم انگیز نفرتی ک )NYPD Hate Crimes Task Force( 

One Police Plaza 
New York, NY 10038 

(646) 610-5267 
 
 )New York City Hate Crimes Hotline( الئن ہاٹ کرائمز ٹیہی سڻ ارکیوین

311 
 
 New York State Division of( الئن ہاٹ متعلق سے جرائم زیانگ نفرتی ک حقوقی انسان برائے شعبہ کے ٹیاسڻ ارکی وین

Human Rights Hate Crimes Hotline( 
 ۔جمعہ تا ریپ بجے، 5 شام تا بجے 9 صبح 392 (888)-3644

 
 New York County District Attorney’s Office Hate Crimes) ونٹی کرائمز ٹیہ آفس زیاڻارن ڈسڻرکٹی کاؤنڻ ارکی وین

Unit) 
One Hogan Place 

New York, NY 10013 
 )نمبر خاص(335-3100 (212) 

(212) 335-9500 (TTY) 
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 کے حقوق کارکنان
 ں؟یہ حقوق سے کون کو کارکنان مہاجر

 اجرت کم سے کم
ً  کہ ہے حاصل حق ہی کو کارکنان تمام نظر قطع سے ڻسیاسڻ شنیگریام ً  اجرت کم سے کم ےیل کے کام افتہی انجام واقعتا ی ک ادا الزما

۔ ہے ادهیز قدرے ہی ںیمی سڻ ارکیوین اور ہے گھنڻہی ف ڈالر 9.7 اجرت کم سے کم ںیم ٹیاسڻ ارکیوین تک، 2017ی جنور۔ جائے
 کارکنان کے وںیکمپنی وال نیمالزم کم ای دس اور تک آخر کے 2018 ےیل کے کارکنان کے وںیکمپنی بڑ ںیمی سڻ ارکیوی،ن تاہم
 ہےی ملت بخشش کو کارکن جسی۔ گ جائے ہو تک ڈالر 15 ںیم گھنڻے کیا کر بڑھ اجرت سے کم تک آخر کے 2019 ےیل کے
 توراںسیر۔ ہےی سکت جای کی گیادائ کم سے اجرت کم از کم سے لحاظ کے اس ہےی کرت ای کرتا کام وه ںیم صنعت جس کو، اس
 ان الےو پانے بخشش کارکنان والےی وریلیڈ کےی النڈر والےاور کرنے شیپ غذا ںیم نٹیسڻوریر کارکنان، والےی وریلیڈ کے

 سے اس ہےی ملت بخشش جو کو کارکنان ان تاہم۔ ہےی سکت جای کی گیادائ کم سے اجرت کم از کم ںیجنہ ںیہ ںیمثالی ک کارکنان
 لحاظ اس ںیہ سکتے ہو ریپذ زد ںیتئ کےی بدسلوک سے جانبی ک آجروں والے کرنے حاصل بخشش۔ ںیہ مطالباتی اضاف کچھ متعلق
 (888)ی رہنمائ دیمز بابتی ک حقوق کے کارکنان کے کرنے حاصل بخشش۔ ہے جاتا اینمڻا طرح کس کو بخششی ک ان کہ سے

 ۔ ہےی جاسکتی ک حاصل سے )Department of Labor( محنت محکمہ کے ارکیوین پر 469-7365

 یگیادائی ک ڻائم اوور
ی اضاف کیا ہر کو آجر کے اس تو ہےی کرت ای کرتا کام ادهیز سے گھنڻے 40 ںیم ہفتے کیا مزدور جب ں،یم حاالت مخصوص

 8 سے طور عام مزدور کیا اگر مثالً،۔ (ہےی ضرور کرنای گیادائ ½ 1 کے اجرت وار گھنڻہ باقاعدهی ک کارکن ےیل کے گھنڻے
 ملے ڈالر 12 عوض کے گھنڻے کیا ہر کو کارکن اس پر کرنے کام ادهیز سے گھنڻے سیچال ںیم ہفتے تو ہے، کماتا گھنڻہی ف ڈالر

 حاصل حق کا شرحی ک ڻائم اوور بعد کے کرنے کام گھنڻے ادهیز سے گھنڻے 44 ںیم ہفتے کو کارکنان والے رہنے ںیم گھر )۔گا
 ۔ ہے

 اسے اک پانے اجرتی ک اس ںیہ ےیک کام گھنڻے جتنے نے اس تو ہےی چھوڑت ای چھوڑتای نوکری اپن کارکنی کوئ اگر •
 ۔ہے حاصل حق

ً ۔ ہے حاصل حق کا پانےی گیادائ پر وقت کو مزدوروں • ی گیادائ ںیم ہفتے دو ہر ای ہفتے ہر کہ ہے ہی مطلب کا اس عموما
 ۔جائے مل

 حقوقی نقانو ان ےیل کے میتنظ ای گروپی کس ای ےیل کے جاننے دیمز متعلق سے نیقوان کے ڻائم اوور اور اجرت کم سے کم مطلوبہ
 :ںیہ کرسکتے کال پر نمبروں ان آپ ےیل کے کرنے درخواستی ک تیترب بابتی ک

 New York State) محنت محکمہ ٹیاسڻ ارکی وین
Department of Labor) 

(212) 775-3880 

 Bureau of) حقوق کے کارکنان مہاجر برائے ورویب
Immigrant Workers’ Rights) 

(212) 775-3665 

 New York) ژنیڈو بریل آفس کا جنرلی اڻارن ٹیاسڻ ارکی وین
State Attorney General’s Office Labor Division) 

(212) 416-8700 

 Legal Aid) کٹیپروج الء مپالئمنٹیای سوسائڻ ڈیا گلیل
Society Employment Law Project) 

(888) 218-6974 

MFY سروسز گلیل (MFY Legal Services)  (212) 417-3838 
 چیب کے بجے 5-2 دوپہر کو منگل اور ریی
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 طہرابی بھ سے لیذ درج آپ ےیل کے جاننے دیمز ںیم بارے کے نیقوان متعلق سے اجرت ای کرنے دائری دعو کا اجرت شده ادا ریغ
 :ںیہ کرسکتے

 متعلق سے گھنڻے اور اجرت محنت، محکمہی کیامر
  ,U.S. Department of Labor) شعبہ

Wage & Hour Division) 

26 Federal Plaza, Room 3700 
New York, NY 10278 

 9243-487 (866) ای 264-8185 (212)

 کےی مزدور برائے شعبہ محنت، محکمہی کیامر
 New York State Department of) اراتیمع

Labor, Division of Labor Standards) 

Fl., New York, NY 10003 th75 Varick Street, 7 
(212) 775-3880 

 فوائد اور اجرت مروجہ
 رہے رک کام پر معاہدوں کے خدمت مخصوص کےی) وفاق ای یاستیر ،یسڻ( وںیجنسیای سرکار ای کڻوںیپروج کے عامہ راتیتعم
 جانے ےیکی گیادائ سے شرحی ک فائدے اور اجرت مروجہ کرده نیمتع عےیذر کے قانون مزدور کے کداروںیڻھی لیذ ای داروںیکیڻھ

ی ک امعو جو ںیہ شامل مرمتی ک امالکی سیا اور بھال کھید ،یلیتبد رات،یتعم ںیکڻونمیپروج کے عامہ راتیتعم۔ ںیہ حقدار کے
 کے کرنے کام پر کڻوںیپروج کے عامہ راتیتعم ںیجنہ ڈزیڻر کچھ ۔پارکس اور اںیگل اسکولز، پبلک سےیج ںیہی تید انجام خدمت

 معاہدوں کے خدمتی سرکار ںیجنہ ڈزیڻر کچھ۔ ںیہ شامل گرمزدورید اور پلمبر ن،یشیکڻریال ںیم مثالوںی ک ان ہے جاتا ایک بحال ےیل
ی ک گھر اور گارڈی کورڻیس والے، رکھنے ستھرا صاف کو عمارت ںیم ںیم مثالوںی ک ان ہے جاتا ایک بحال ےیل کے کرنے کام پر
 ۔ ںیہ شامل والے کرنے بھال کھید

۔ ںیہ رہے کری ورز خالفی ک قانون نوهیہ اداکرتے کم سے شرحی ک فائدے اور اجرت مروجہ دارانیکیڻھی لیذ ای دارانیکیڻھ جو
 ےاس تو ہےی رہ جای ک ادا اجرت کم اسے کہ ہو نیقی کو مزدوری کس اگر۔ ہےی ہوت ادهیز سے اجرت کم از کم اکثر اجرت مروجہ

 کم کو کارکن کہ کہ ہے جاتا ہو طے ہی اگر۔ ےیچاہی کران دراج تیشکای ریتحر پاس کےی جنسیای سرکار متعلقہ مندرج ںیم لیذ
 ۔ ہےی باق پر اس جو ہے حقدار پر طوری قانون کا پانے رقم وهی اپن سے آجر اپنے وه تو ہےی گئی د اجرت

NYC تحت ےک معاہدوں کے خدمت ای کڻوںیپروج کے عامہ راتیتعم کےی سڻ اور ہے کرتا نافذ کو اجرت مروجہ دفتر کا کمپڻرولر 
 ۔ہےی گئی ک ادا اجرت کم ںیجنہ ہے کرتا کام کا کرنے وصول سےیپ کے کارکنان ان والے کرنے کام

 وارڈیا اجرت مروجہ مطلوبہ ریغ

 یگئی دی مزدور کم سے اجرت مروجہ ںیجنہ ےیل کے مزدروں نکڑوںیس ان نے دفتر کے کمپڻرولر NYC سے سالوں دس پچھلے
 نظر، طعق سے ڻسیاسڻ شنیگریام اپنے۔ ںیہ ےیک جمع ڈالر الکھوں ہے ایک ںینہٰی دعو کا وارڈزیا اپنے تک اب نے جنہوں اور ہے
 ۔ںیہ حقدار کے وارڈزیا ان لوگ وه کہ گے ہوں ںینہ واقفی بھ سے اس دیشا لوگ وه

 ں،یہ کرسکتے کال پر 669 (212)-4443 وه ںیہ حقدار کے سوںیپ ان وه ہے نیقی ہی کو کارکنان جن
laborlaw@comptroller.nyc.gov ای ںیہ کرسکتے لیمی ا پر -http://comptroller.nyc.gov/prevailing

wage-prevailing-wage/unclaimed/ ۔ںیہ کرسکتے مالحظہ 

 :ںیکر کال ے،یل کے کرانے درج تیشکا ںیم سلسلے اس ای یجانکار دیمز متعلق سےی ورز خالفی ک اجرت مروجہ

  دفتر کا کمپڻرولری سڻ ارکیوین
(Office of the New York City Comptroller) 

Office of the New York City Comptroller 
Bureau of Labor Law 
One Centre Street, Room 1122 
New York, New York 10007 
(212) 669-4443 

 عامہ راتیتعم برائے ورویب محنت محکمہ کا ٹیاسڻ ارکی وین
 (New York State Department of Labor Bureau 

of Public Works) 

New York State Department of Labor 
Bureau of Public Works 
Adam Clayton Powell Jr. SOB  
163 West 125th Street, Room 1307  

mailto:laborlaw@comptroller.nyc.gov
http://comptroller.nyc.gov/prevailing-wage/unclaimed-prevailing-wage/
http://comptroller.nyc.gov/prevailing-wage/unclaimed-prevailing-wage/
http://comptroller.nyc.gov/prevailing-wage/unclaimed-prevailing-wage/
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New York, New York 10027 
(212) 932-2419 

 شعبہ متعلق سے گھنڻے اور اجرت محنت، محکمہی کیامر
(U.S. Department of Labor, 
Wage and Hour Division) 

United States Department of Labor 
Wage & Hour Division 
26 Federal Plaza, Room 3700 
New York, New York 10278  
(212) 264-8185 

 ں؟یہ ایک اںیدار ذمہی ک آجر کیا
 کام گھنڻے کتنے نے کارکنان کے ان کہ ہے جاتا ایک مطالبہ کا رکھنے کارڈزیر بابت اس پر طوری قانون سے آجروں •

 ںیہی ک اںیکڻوتی کوئ جو سے کسیچ کےی گیادائی ک کارکنان نے انہوں اوری ادائیگی کتن کو نیمالزم نے انہوں ے،یک
 ۔ رکھے کارڈیری بھ کا اس

 Child) وںیگیادائی ک اطفال امداد اور فوائد کے پنشن اور صحت ے،یبقائےل کے نیونی کسوں،یڻی صوبائ اوری وفاق آجر •
Support Payments) ۔ ہے سکتا کاٹ سےیپ سے کسیچ کےی گیادائی ک نیمالزم ےیل کے 

ی ک فارمینوی ای سزا پر آنے سے ریتاخ پر کام ،یکارکردگ ناقص کرنے،ی گیادائی ک اس ہے تاید توڑ زیچی کوئ جو مالزم •
 ۔ کرسکتا ںینہ اںیکڻوت آجر بدلے کےی صفائ اوری داریخر

 ۔ہو ایاگیک ےیل کے فائدے کے آجر سفر اگر سکتا کر ںینہ اںیکڻوت ےیل کے خرچ کے حمل و نقل آجر •
 ۔ ہےی ضرور ناید گوشواره کا اجرت کو نیمالزم ساتھ کےی گیادائ ہر ےیل کے آجر •
 وںیکڻوت( ںیجرتای مجموع ں،یشرحی کی گیادائ گھنڻے، کے کام گئے ےیک بھتے، گئے ےیل اور اںیکڻوتی کوئ ںیم گوشواره •

 ۔ ہےی ضرور ہونا شامل) بعد کے وںیکڻوت( اجرت خالص اور) پہلے سے
 ۔ ہے سکتا کر نہیں قبول اسے ای سکتا کر ںینہ طلب حصہی کوئ کا بخششی ک کارکنان آجر •

 ہے؟ی سکت ای سکتا بچا طرح کس کو خود سے وںیسرگرمی قانون ریغ یک آجری کس کارکنی کوئ
ی جتن ںیانہ ورا تعدادی ک گھنڻوں کے کام گئے ےیک ں،یدیرس ای اںیپرچی کی گیادائ معلومات،ی ک رابطے کے آجر اپنے کو کارکنان

 کارڈوںیر ان تو جائےی کرائ درج تیشکای کوئ ای ہو جانچی کوئی کبھ اگر۔ ےیچاہ رکھنا کارڈیری لیتفص کا اس ہےی جاتی کی گیادائ
 ی۔ گ ملے مدد بطور کے ثبوت سے رکھنے کر سنبھال کو

ی نید بیترغ یک کرنے حفاظتی ک حقوق اپنے اور رکھنے کارڈیر ںیاورانہ ےیچاہی کرن بات سے کارکنوںی ساتھ اپنے کو کارکنان
 ۔ ہوگا ادهیزی ہ اتنا امکان کا کرنے عمل پر قانون کے آجروں گے ںیجان ادهیز جتنا ںیم بارے کے حقوق اپنے مزدور۔ ےیچاہ

 ہے؟ جاتا ایبچا سےیک سے سلوکی ازیامت کو کارکن کیا
 نیقوان۔ ےجائ برتا نہ سلوکی ازیامت ساتھ کے ان کہ ہے حق ہی دوران کے کرنے تالشی کی نوکر ای دوران کےی نوکر کو کارکنان
 جہ،دری شہر) تیسم زبان ای ثقافت نسب، و حسب دائش،یپ جائے( تیقوم ،یمعذور عمر، ،)تیسم حمل( جنس رنگ، نسل، کو آجروں
 کنانکار جن۔ ہے تاید قرار ممنوع سے کرنے سلوکی ازیامت خالف کے کارکنان پر ادیبنی ک زمروں گرید اور رجحانی جنس مذہب،

 وجہ یک کرنے سایا کو آجر۔ہے حاصل حق کا کرانے درج تیشکا خالف کے آجر اپنے ںیانہ ہے ہوتا سامنا کا سلوکی ازیامت کو
 ۔ ہے ںینہ اجازتی ک اڻھانے قدمی منف ای کرنےی کارروائی انتقام خالف کے کارکن اپنے سے

 کام ندرا کے دنوں چند سے کرنے شروع مالزمت پاس کے کارکنان کہ ہے جاتا ایک مطالبہ کا بنانےی نیقی ہی سے آجروں •
 ای نیمالزم آجر۔ ہے اجازتی ک مانگنے کاغذات شنیگریام مخصوص صرف ںیانہ اور ںیجائ آ کاغذات مناسب متعلق سے

 وتاہ محسوس ای ہے لگتای" ملک ریغ" ںیم کھنےید فرد وه کہ وجہ اس ای سے وجہی ک ادیبنی قوم کے دہندگان درخواست
 ۔سکتے کر ںینہ جانچی ک کاغذات کے ان ہے

ی بمذہ کے ان سے،یج( ہےی ضرور پہنچانا بہم سہولت معقول کو دےیعقی مذہب کے مالزموں متوقع ای مالزموں کو آجروں •
 اسامن کا مشکالتی ضرور ریغ سے وجہی ک اس کو آجروں کہ تک جب) ناید اجازتی ک کرنے ںینہ کام ںیانہ ںیم دنوں

 ۔ پڑے کرنا نہ
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 کنیل ہے، الحقی معذور ںیانہ ایآ کہ ںیہ سکتے پوچھ ںینہ ہی سے فرد رہے دے درخواست ےیل کےی نوکر کو آجروں •
 وک کارکنان معذور سے آجروں۔ ہے سکتا دے انجام فرائضی الزم کےی نوکر شخص وه ایآ کہ ںیہ سکتے پوچھ ہی وه

 ۔ پڑے نہ بوجھی ضرور ریغ پر کاروبار سے وجہی ک اس جب ہے جاتا ایک مطالبہ کا نےید سہولت مناسب

 ایگ رتاب سلوکی ازیامت ساتھ کے اس دوران کے کرنے تالشی نوکر ای دوران کےی نوکر کہ ہے کرتا محسوس ہی کارکنی کوئ اگر
 :ںیہی سکت ای کراسکتے درج تیشکای اپن ںیمی کس سے ںیم دفاتر لیذ مندرجہ وه تو ہے

 شنیکم متعلق سے موقع کے مالزتی مساوی کیامر
 (U.S. Equal Employment Opportunity 

Commission, EEOC) 

33 Whitehall Street 
New York, NY 10004  
(800) 669-4000 

 دفاتر صدر – حقوقی انسان برائے شعبہ کا ارکی وین
 (New York State Division of Human Rights 

– Headquarters) 

Floor thOne Fordham Plaza, 4 
Bronx, NY 10458  
(718) 741-8400 

NYC حقوقی انسان برائے شنیکم کا  
(NYC Commission on Human Rights) 

100 Gold Street, Suite 4600 
New York, NY 10038 

 5070-306 (212) ای 306-7450 (212)
 

 کے ارکیوین آپ ےیل کے معلومات دیمز بابت اس جائے ایک حل سےیک کو سلوکی ازیامت خالف کے مہاجروں ںیم کار جائے
 ۔ںیہ کرسکتےی بھ رابطہ پر 2227-627 (212) سے (New York Immigration Coalition) شنیکوآل شنیگریام

 تحفظ ورانہ شہیپ
 ابتالءی امکان کے خطرات ںیم کار جائے ںیانہ۔ ہے حق کا کار جائے کیا پاک سے خطرات کےی سالمت و صحت کو کارکنان

۔ ہے لحاص حق کا تیواقف سے معلوماتی کس موجود پاس کے آجروں اپنے ںیم بارے کے شورشرابے اور کلزیمیک لےیزہر سےیج
 ےک حاالت پُرخطر کے کام خطرناک۔ ہے حاصل حقی بھ کا کارڈوںیری طبی کس موجود پاس کے آجر ںیم بارے اپنے کو کارکنان

 ۔ہے سکتا کر تیشکا سے آجر اپنے کارکن ںیم بارے

 ,Occupational Safety and Health Administration) ہیانتظامی کی سالمت و صحتی جات مشغلہی کیامر کو مزدوروں
OSHA) ںیانہ۔ ہے حق کا کرنے درخواستی ک معائنوںی ک کار جائے اور کروانے درج تیشکا پاس کے OSHA کارون معائنہ کے 

 رنےک وضاحت ہی اور کرنے انیب کو وںیماریب اور حادثات بشمول کرنے،ی نشاندہی ک خطرات اور نےید جوابات کے سوالوں کے
 گمنام هو تو ہوی مرضی ک کارکنی کس اگر۔ ہے ڻاال کو خطرےی کس پر طوری عارض مدنظر کے شیتفت نے آجر ایآ کہ ہے حق کا

 ۔ گا جائے ایبتا ںینہ کو آجر کے ان نام کا ان اور ہے سکتا کروا درج تیشکا پاس کے OSHA پر طور

 ۔ ہے لحاص حق کا کرنے تیچ بات سے ان کر مل لےیاک سے سے کار معائنہ اور کرنے حاصل نتائج کو کارکنان بعد کے معائنہ

ی ازیامت خالف کے ان سے وجہی ک کرانے درج تیشکا متعلق سےی سالمت و صحتی جات مشغلہ کہ ہو نیقی ہی کو کارکنان حن
 :ںیہ سکتے کرا درج تیشکا کرکے رابطہ سے لیذ درج اندر کے دنوں سیت سےی کارروائ ناموافق وه اہےیگ ایک سلوک

 دفتری عالقائ کا OSHA کا محنت محکمہی کیامر
 (U.S. Department of Labor OSHA 

Regional Office) 

201 Varick Street, Room 670 
New York, NY 10014 

 (ایمرجنسی ہاٹ الئن) 6742-321 (800)یا  337-2378 (212)

OSHA آفسی سڻ ارکی وین کا 
 (OSHA New York City Office) 

201 Varick Street, Room 908 
New York, NY 10014  
(212) 620-3200 

NYC حقوقی انسان برائے شنیکم کا  
(NYC Commission on Human Rights) 

100 Gold Street, Suite 4600 
New York, NY 10038  

 5070-306 (212)یا  306-7450 (212)
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ی المتس و صحتی جات مشغلہ برائےی ڻیکم ارکی وین
(New York Committee for Occupational 
Safety and Health, NYCOSH) 

(212) 227-6440  
www.nycosh.org 

 کے )NYCOSH(ی سالمت و صحتی جات مشغلہ برائےی ڻیکم ارکی وین معلومات دیمز متعلق سےی سالمت و صحتی جات مشغلہ
 پاس

 ۔ ہے ابیدست پر /http://nycosh.org اور پر 627 (212)-6640

 معاوضہ کا مزدوروں
 ریغ اور بند زیدستاو ں،یم ارکیوین۔ ہے حق کا پانے معاوضہ ںیانہ ںیہ جاتے ہوی زخم ای ماریب سے وجہی ک کام اپنے کارکنان جو

 ہو،ی اتجی ک ادای نقد ںیانہ اگرچہ ںیہ اہل نیمالزمی جزوقت اوری وقت کل تر ادهیز۔ ںیہ سکتے ہو اہل کارکنان مہاجر بند دستاویز
 ۔ ہو جاتا ایک سلوک سایج داریکیڻھ آزاد ساتھ کے ان ای ہوی جاتی کی گیادائ)" بکی د آف( اندراج ورائے"

 وںیماریب اور زخموں متعلق سے کام) 1: (ہے ہوسکتا شامل ںیم فوائد کے )Workers’ Compensation( معاوضے کے کارکنان
 اور فوائد؛ نقد تو ہےی روکت سے کرنے کام کو کارکنی ماریب ای زخم اگر) 2( معاوضہ؛ ےیل کے عالج اور کھیر کھیدی طبی ک
  ۔فوائد متعلق سے موت کو بچوں کفالت ریز ای اتیح کیشر پسماندهی ک/کے کارکن والے جانے ہو ہالک دوران کے کام) 3(

 C-4 اور C-3۔ دے ںیم صورتی ریتحر ای خود بذات کو آجر اپنے فوراً  اطالعی ک زخموں متعلق سے کام کہ ےیچاہ کو کارکنان
 کو ڈاکڻر کے کارکن C-4 اور ہے کرنا پُر کو کارکن جو ہے درخواست وه C-3۔ ںیہ فارم اہم ںیمٰی دعو کے معاوضے کے کارکنان

 ۔ ہےی ضرور کرنا پُر

 جاسکتے ےیک حاصل سے )Workers’ Compensation Board, WCB( بورڈ شنیکمپنس ورکرز کے ٹیاسڻ ارکی وین فارم ہی
 ۔ہے ابیدست پر سائٹ بیوی ک بورڈ پر http://www.wcb.ny.gov/content/main/Forms.jsp اور ںیہ

 : ہے سکتا جا ایکرا جمع پاس کے بورڈ شنیکمپنس ورکرز پر پتے لیذ مندرجہ فارم C-4 اور C-3 ںیمی دعو معاوضہ کے کارکن

 Floor, Brooklyn, NY 11201 nd111 Livingston Street, 22 نیبروکل

 Street, New York, NY 10027th215 W. 125 نہڻنیم/برونکس

 Floor, Jamaica, NY 11432 rdAvenue, 3 st46 91-168 کوئنز

 Bay Street, Staten Island, NY 10301 60 نڈیآئل ڻنیاسڻ

 )Workers’ Compensation Board( بورڈ شنیکمپنس ورکرز ےیل کے معلومات دیمز متعلق سے معاوضے کے کارکنان
 سے

 ۔ ںیکر رابطہ پر 632-4996 (877)

 (FAMILY AND MEDICAL LEAVE ACT, FMLA) کٹیا متعلق سےی چھڻی طب اوری جات کنبہ
FMLA سےیا نے کارکنی کس جس۔ ہوں کارکنان 50 کم از کم اندر کے لیم 75 پاس کے جن ہے ہوتا پر آجروں تمام ان اطالق کا 

 وه ہو ایک کام گھنڻے 1250 کم از کم ےیل کے آجری اس دوران کے مدت اس اور ہو ایک کام سال کیا کم از کم پاس کے آجری کس
 کے کرنے ھالب کھیدی ک ممبر کے خاندان ای بچے مبتال ںیم تیفیک نیسنگی ک صحت ے،یل کے نےیل گود کو بچے والدت،ی ک بچے

 سکتا ہو اہل کای چھڻ معاوضہ بالی ک تک ہفتے 12 سال ہر ےیل کے کرنے بھال کھیدی ک تیفیک نیسنگی ک صحتی اپن خود ای ے،یل
ی سکت ہو تیفیکی ذہن ای یجسمان ای یخراب چوٹ، ،یماریبی سیا تیفیک نیسنگی ک صحت)۔ ہےی سکت مل سے وقفے وقفےی چھڻ( ہے
 ضرورت یک کرنے حاصل عالج مسلسل سے کننده فراہم صحت نگہداشت ای یک ہونے داخل ںیم ہسپتال کوی کس ےیل کے جس ہے
 ۔ ہو

 اسے وت ہے کرتا مطالبہ کا ٹیفکیسرڻ کلیڈیم سے ان آجر اگر اور ےیچاہی نید اطالعی ک اسی ہ پہلے دن 30 کم از کم کو نیمالزم
 ۔ ہےی ضرور کرانا جمع

http://www.nycosh.org/
http://nycosh.org/
http://www.wcb.ny.gov/content/main/Forms.jsp
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 کے مالزمی کس تحت کے FMLA ای کرنای کارروائی منفی کوئ خالف کے مالزمی کس پر نےید درخواستی کی چھڻ ای نےیلی چھڻ
 ۔ ہےی قانون ریغ ےیل کے آجر کرنا مداخلت سے طرحی بھی کس ںیم حقوق

FMLA ںیکر رابطہ ےیل کے نےکرا درج تیشکا ںیم بارے کےی ورز خالفی ک: U.S. Department of Labor, Wage & Hour 
Division, 26 Federal Plaza, Room 3700, New York, NY 10278, (212)264-8185 ای 

 ۔487-9243 (866)

 مہیبی روزگار بے
ی غلطی کسی اپن جو ہے،ی آمدنی عارض کیا ےیل کے کارکنان اہل ان (Unemployment Insurance) مہیبی روزگار بے 

 ۔ںیہ اہل کے اس اوری راض ار،یت ےیل کے کرنے کام جو اور ںیہ گئے ہو محروم سےی نوکری اپن ریبغ کے

ی گارروز بے سکے ہو ممکنی جلدی جتن بعد کے ہونے روزگار بے کو شخصی کس ےیل بچنےکے سے ہونے محروم سے فوائد
 موجود تزایدستاو تمام مطلوب ےیل کے درخواست کو شخص رہے دے درخواست ےیل کے مہیبی روزگار بے۔ ےیچاہ کرنا فائل مہیب

 ی:ہوگ ضرورتی ک معلومات لیذ مندرجہ کو آپ۔ ہو نہ ریتاخ ںیم درخواستی ک ان تاکہ ےیچاہ بنانای نیقی کو ہونے

  نمبر،ی کورڻیس سوشل کا آپ •
 کوڈ، زپ اور پتہ کا ڈاک کے آپ •
  جاسکے، ایک رابطہ سے آپ ںیم اوقاتی کاروبار سے جس نمبر فون کیا •
 نمبر، فون اور کوڈ زپ پتہ، نام، مکمل کا تمام ان ہے، ایک نےکام آپ پاس کے آجروں جن ںیم نوںیمہ 18 گزشتہ •
 )رهیوغ ،W-2 اں،یپرچی کی گیادائی (کمائی مجموعی ک آپ سے آجروں تمام ںیم نوںیمہ 18 •
 ،)ہو پاس کے آپ اگر(] alien-registration card[ کارڈ شنیرجسڻر کای سیپرد کا آپ •
  ،یکاپ کیای کی حدگیعل نیتر ہیحالی ک آپ سے DD214 ے،یل کے ممبروں ہیحال کے خدماتی فوج •
  اور اں،یکاپی ک SF50 اور SF8 تو ہے ایک لئےکام کے حکومتی وفاق نے آپ اگر •
 )۔ ہو پاس کے آپ اگر( نمبر کارڈ IDکلیھیو موڻر ای الئسنس ونگیڈرائ کا ٹیاسڻ ارکیوین کا آپ •

 ابیدست تعاون ںیم زبانوں مختلف پر نمبر فون اس۔ ںیکر رابطہ پر 209 (888)-8124 ،ےیل کے کرنے دائری دعو کا مہیبی روزگار بے
 ۔ںیہ سکتے دے درخواستی بھ الئن آن پر http://www.labor.ny.gov/unemploymentassistance.shtm آپ۔ ہے

 ں؟یہ جاسکتے کہاں کارکنان ےیل کے کرنے حاصل تیتربی کی نوکر ای مدد ںیم تالشی کی نوکر
 ںیم کرنےی اریےتیل کےی نوکر اور کرنے تالشی نوکر) Workforce1 Career Centers( سنڻرز ئریریک 1فورس ورک ارکیوین

ی ک ہارتوںم ورانہ شہیپ اوری میتعل کو لوگوں اور ںیہی کرت فراہم معلومات متعلق سے وںینوکری نئ مراکز ہ۔ یںیہ کرتے مدد کو لوگوں
 ۔ ںیہ تےید حوالہ کا کالسی تیترب

 New York City Department of Small Business( سروسز بزنس اسمال آف ڈپارڻمنٹ کےی سڻ ارکی وین کو سنڻرز ان
Services(، محنت محکمہ کے ٹیاسڻ ارکیوین )New York State Department of Labor (ارکی وین آفی ورسڻیونی یسڻ اور 

)City University of New York (رابطہ جاکر پر مقامات لیذ مندرجہ ای کے کر کال پر 311 سے سنڻرز ان آپ۔ ںیہ چالتے 
 :ںیہ کرسکتے

NYC سنڻرز ئریریک 1فورس ورک (NYC Workforce1 Career Centers) 

 E. Fordham Rd., Bronx, NY 10458 400 برونکس

 Floor, Brooklyn, NY 11201 th9 Bond Street, 5 نیبروکل

 Floor, New York, NY 10027 th215 W. 125th Street, 6 نہڻنیمی باالئ

 Floor, Jamaica, NY 11432 nd25 Jamaica Ave., 2-168 کوئنز

http://www.labor.ny.gov/unemploymentassistance.shtm
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 Floor, Staten Island, NY 10301 rd120 Stuyvesant Pl., 3 نڈیآئل ڻنیاسڻ

 

 ہے؟ ایک (DAY LABOR WORKER CENTER) سنڻر ورکر بریل ڈے
 تصوری دوسر جو ںیہ گئے ےیک قائم ےیل کے تحفظ کے ان اور مددی ک مزدوروں ان جو ںیہ مقامات وه سنڻرز ورکر بریل ڈے

 ۔ ںیہ پھرتے مارے وںیگل وںیگل ںیم تالشی ک وںینوکر ںیم

 ںیم ندازا منظمی کاف ہےجہاں جاسکتا سنڻر ورکر مزدور ہیومی کیبجائےا کے کرنے انتظار کا کام کر ہو کھڑے ںیم الٹ پارکنگ 
 وکتار سے اڻھانے فائده غلط کا کارکنان ںیانہ جو ںیہ ہوتے مستوجب کے اصولوں سےیا آجر اور ہے جاتا ایک حوالے کے ان کام
 شده ادا ریغ اور سدھارنے کو حاالت کے کرنے کام اور روکنے کو استعمال جایب کے حقوقی شہر اوری مزدور سے اس۔ ہے

 سے روزگار اوری سالمت و صحت ڻائم، اوور اجرت، کم سے کم مراکز ہی سے طور عام۔ ہےی ملت مدد ںیم روکنے کو اجرتوں
 English as( زبانی ثانو تیثیبحی زیانگر مراکز کچھ سے ںیم ان۔ ںیہ کرتے نافذ کو ان اور رکھتے نگاه پر نیقوان گرید متعلق

a Second Language (۔ ںیہی کرت فراہمی بھ تیتربی کی نوکر اور ںیکالسی ک 

 :ںیہ موجود پر مقامات لیذ مندرجہ سنڻرز ورکر بریڈےل ںیمی سڻ ارکیوین

.Island Staten Avenue, Castleton 1546 and Ave Richmond Port 350El Centro Del Inmigrante,  
 nfo@elcentronyc.orgi :لیم یا ۔(347) 825-2086: فون

.Bay Parkway Community Job Center, 8973 Bay Parkway, Brooklyn 

 info@workersjustice.org: لیمی ا۔ 600 (718)-0425: فون

.21 Roosevelt Avenue, Jackson Heights-Empowerment (NICE), 71New Immigrant Community  

 info@nynice.org: لیمی ا۔ 718-205-8796: فون

 ہے؟ ایک اسمگلنگی انسان
 ںیم گھروں گاریب اور کامی راتیتعم کام، لویگھر اوری زراعت ،یفروش جسم بشمول ،یمزدوری جبر بچے اور ںیعورت مرد، ہزاروں سال ہر
 نیقوان ختس ےیل کے حفاظتی ک ان اور مددی ک نیمتاثر کے اسمگلنگی انسان۔ ںیہ جاتے جائے لے اور الئے ارکیوین ےیل کے کرنے کام

 ۔ ںیہ موجود

 :ںیکر حاصل مدد ای ںیکر رپورٹی ک جرائم متعلق سے اسمگلنگی انسان کے کر کال پر نمبر لیذ درج

ی ک فورس ڻاسک متعلق سے استحصال کے کارکن اور اسمگلنگی انسان
 Trafficking Person and Worker Exploitation) الئن تیشکا

Task Force Complaint Line) 

(888) 428-7581  
 بجے 5 شام تا بجے 9 صبح: جمعہ تا ریپ

 Girls Educational and) خدماتی کی قیاتال اوری میتعل ےیل کے وںیلڑک
Mentoring Services, “GEMS”) 

(212) 926-8089 

 ی اکائی ک جرائمی جنس دفتر، کای اڻارن ڈسڻرکٹ) نہڻنیمی (کاؤنڻ ارکی وین
(New York County (Manhattan) District Attorney’s Office, 
Sex Crimes Unit) 

(212) 335-9373 

 ی اکائی ک اسمگلنگی جنس دفتر، کای اڻارن ڈسڻرکٹ) نیبروکلی (کاؤنڻ کنگز
(Kings County (Brooklyn) District Attorney’s Office, Sex 
Trafficking Unit) 

(718) 250-2770 

mailto:info@elcentronyc.org
mailto:info@workersjustice.org
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ی جنس/یبدسلوک ساتھ کے بچے دفتر، کای اڻارن ڈسڻرکٹی کاؤنڻ برونکس
 Bronx County District Attorney’s Office, Child) ورویب جرائم

Abuse/Sex Crimes Bureau) 

(718) 590-2195 

 روویب کا نیمتاثری خصوص دفتر، کای اڻارن ڈسڻرکٹی کاؤنڻ کوئنز
(Queens County District Attorney’s Office, Special Victims 
Bureau) 

(718) 286-6505 

 ورویب رائمجی خصوص دفتر، کای اڻارن ڈسڻرکٹ) نڈیآئل ڻنیاسڻی (کاؤنڻ رچمنڈ
(Richmond County (Staten Island) District Attorney’s 
Office, Special Victims Bureau) 

(718) 876-6300 
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 ریڻرنزڻیکس 
 ے؟یچاہ کرنا وںیک فائل ڻرنیر کسیڻ کو شخصی کس

 ہر خیتار یآخری ک جس ہے، جاتا ایک تقاضہ کا کرنے فائل ڻرنیر کسیڻ انکم سے لوگوں شتریب والے رہنے ںیم کہیامر •
 ہےی ہوت لیاپر 15 سال

 ۔ہے اہم لئے کے کرنے ثابت تیاہل لئے کے فوائد سے بہت کے شنیگریام کرنا فائل کسیڻ •
 کےی واپس یک کسیڻ ای کرنے حاصل ڈٹیکر کسیڻ وه ںیہ کرتے فائل ڻرنیر کسیڻ خاندان جو والےی آمدن متوسط اور کم •

 ۔ںیہ سکتے ہو اہل لئے

 ہے؟ی ضرور کرنا فائل ڻرنیر کسیڻ انکم کو کس
 کسیڻ نے ان ںیہ کماتے کم سےی آمدن خاص کیا لوگ جو۔ ہے جاتا ایک تقاضہ کا کرنے فائل ڻرنیر کسیڻ سے کارکنان تمام بایتقر
 ای سکتا کر ئلفا ڻرنیر وهی بھ تو ہے ںینہی ضرور کرنا فائل ڻرنیر کسیڻ کوی کس اگر تاہم،۔ ہے ںینہی ضرور کرنا فائل ڻرنیر

 ڻرنیر لئے کے کرنے حاصل فوائد دوسرے ای شنیگریام) 1 کہ ہو نہی ضرور ہی چاہے ںیہ سکتے کر فائل ڻرنیر آپ۔ ہےی سکت
 ۔ ںیکر حاصل فوائد کے اس ای ڈڻسیکر کسیڻ آئنده پر طور ممکنہ) 2اور کرنا، ثابت سرگزشتی ک بھرنے

 ہے؟ ایک (INDIVIDUAL TAX PAYER IDENTIFICATION NUMBER, ITIN) نمبری شناخت کا دہنده کسیڻی انفراد
ITIN سروس ویونیر انڻرنل ےیل کے نےید اجازتی ک کرنے ادا کسیڻ اور کرنے فائل ڻرنیر کسیڻ کو فردی کس نمبر Internal 

Revenue Service, IRS) (ی کورڻیس سوشل جو ںیہ سکتے کر استعمال لوگ وه اسے۔ ہے ہوتا نمبر کیا کردهی جار عہیذر کے
 مختلف والے نمبری کورڻیس سوشل ریبغ ITIN چونکہ۔ ںیہ ہوتے ںینہ اہل لئے کے )Social Security Number, SSN( نمبر

 شخص اس کہ ہے ہوتا ںینہ ظاہر ہی سے اس لہذا ہے، ابیدست ےیل کے لوگوں والے ڻسیاسڻ شنیگریامی قانون بشمول لئے کے لوگوں
 ۔ہے ڻسیاسڻ شنیگریام کا طرح کس پاس کے

ITIN ڈٹیکر کسیڻ پری آمدنی ہوئی کمائ ای ت،یاہل ےیل کے فوائد کےی کورڻیس سوشل نامہ، اجازت کا کام (Earned Income 
Tax Credit) ۔سکتا جا ایک ںینہ استعمال لئے کے مالزمتی بھی کبھ اسے۔ کرتا ںینہ فراہم تیاہل لئے کے 

ITIN لئے کے نےید درخواست لئے کے: 

 ی)زیانگر (pdf/fw7.pdf-www.irs.gov/pub/irs  ںیکر لوڈ ڈاؤن فارم درخواست
pdf/fw7sp.pdf-http://www.irs.gov/pub/irs 

 ی)ہسپانو(

 TAX FORM (829-3676) (800)  ںیکر رابطہ
 

 :ہے سکتا جیبھ سے ڈاک پر پتے اس ںیدرخواست فردی کوئ
Internal Revenue Service Austin Service Center 

ITIN Operation  
P.O. Box 149342 

Austin, TX 78714-9342 

 (Taxpayer Assistance Center) سنڻر اسسڻنس ئریپ کسیڻ ای پاس کے (Acceptance Agent) جنٹیا نسیپڻیاکس ای
 ۔ہے سکتا دے درخواست خود بذات پر

 

 ہے؟ ایک(EARNED INCOME TAX CREDIT, EITC) ڈٹیکر کسیڻ کای آمدنی ہوئی کمائ
 کر حاصل) EITC( ڈٹیکر کسیڻ کای آمدنی ہوئی کمائ وه ںیہ کماتے کم سے سطح مخصوص کیای کی آمدن خاندانی کاج کام جو
ی ادیبن ڈالر کسیڻ کےی سڻ اور ،یاستیر ،یوفاق EITC۔ ہےی ہوتی گیادائی ک سےیپ ےیل کے خاندان جو ں،یہ سکتے ہو اہل کے نے

ی شاد وه اگر( ڈالر 48,340 ںیم 2017۔ ہےی کرت واپس کو افراد اور خاندانوں والے پانے قرار اہل ےیل کےی تالفی ک اخراجات

http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw7.pdf
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw7sp.pdf
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 ادهیز سے ادهیز خاندانی کاج کام والے کمانے کم سے ساالنہ) ڈالر 53,930 تو ںیہ رہے کر فائل کسیڻ ساتھ کیا اور ںیہ شده
 ۔ںیہ سکتے ہو اہل لئے کے ڈالر 6,318

 ۔ہے منحصر پر تیثیحی ک تیولد اوری ازدواجی ک افراد اوری آمدنی کی ملیف رقمی ک فنڈیر

EITC ۔ہے یضرور کرنا فائل ڻرنیر کسیڻ اور ہونای آمدنی ہوئی کمائ پاس کے دہندگان کسیڻ اہل لئے، کے کرنےی دعو کا 

EITC ای ںیکر کال پر 311 لئے کے جاننے دیمز ںیم بارے اس ںیکر سےیکی دعو کا اس اور www.nyc,gov/eitc ۔ ںیکر مالحظہ 

 

http://www.nyc,gov/eitc


 گنسؤاہ 41

 ہاؤسنگ
 وں؟ہ سکتا کر ایک ںیم تو ںیہ خراب حاالت کے اپارڻمنٹ رےیم اگر
 نانےبی نیقی کوی موجودگی کی پان گرم اور حرارت اور کروانے، مرمت مخصوصی ک اپارڻمنٹ اپنے سے مکان مالک اپنے کو آپ
 کے رہائش اور محفوظ کو اپارڻمنڻس اپنے وه کہ ہے مطالبہ کا قانون سے مکان مالک کے آپ۔ ںیہ رکھتے حق کا کرنے مطالہ کا

 ۔ کرائے ایمہی پان گرم اور حرارت اور رکھے بنائے قابل

 کرانے درج تیشکا متعلق سے ان ںیہی گئی کروائ ںینہ ںیمرمت جو ںیم اپارڻمنٹ کے آپ ای ںیم بارے کےی پان گرم ای حرارتی ناکاف
 Department of Housing Preservation and) ولپمنٹیڈ نڈیا شنیزرویپر ہاؤسنگ آف ڈپارڻمنٹ کےی سڻ ارکیوین ےیل کے

Development) ۔ ںیکر رابطہ کے کر کال پر 311 سے 

 ں؟یکر ایک تو ہے تایدی دھمکی ک کرنے رپورٹی ک ڻسیاسڻ شنیگریام رےیم مکان مالک رایم اگر
 کرنے برتاؤ سے قےیطر مختلف ساتھ کےی کس سے وجہی ک ڻسیاسڻ شنیگریام اور کرانا ہراساں کو داروں ہیکاکرا مکان مالک

 ۔ ہےی قانون ریغ نایدی دھمکی ک

 کے کرانے درج تیشکا ںیم بارے کےی ہراسان سے جانبی ک مکان مالک تو ںیہ رہتے ںیم اپارڻمنٹ والے ہیکرا منضبط آپ اگر
 (Division of Housing and Community Renewal) ولینیری ونڻیکم نڈیا ہاؤسنگ آف ژنیڈو کے ٹیاسڻ ارکی وین ےیل

 سے
 ۔ ںیکر رابطہ پر 739-6400 (718) 

 Human Rights) حقوقی انسان برائے شنیکم کےی سڻ ارکی وین تو ںیہ رہتے ںیم اپارڻمنٹ والے ہیکرا منضبط ریغ آپ اگر
)Commission ۔ںیکر رابطہ پر )722 (718-3131 سے 

 وں؟ہ سکتا کر کال کسے ںیم تو ہوں گھر بے ںیم اگر
 ۔ ہے مستحق کا گاه پناهی ہنگام شخصی بھی کوئ نظر قطع سے ڻسیاسڻ شنیگریام

 NYC Department of( خدماتی ک افراد گھر بے برائے محکمہ کےNYC ےیل کے کرنے حاصل مدد تو ںیہ گھر بے آپ اگر
Homeless Services) ۔ ںیکر رابطہ پر 6494-994 (800) سے 

 ۔ںیکر رجوع سے) 14 صفحہ( کشنیس کے هفائدی عوام ےیل کےی جانکار دیمز متعلق سے ہاؤسنگ
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 شہریت
 ؟ہے اہل کون ےیل کے نےید درخواستی ک تیشہری کیامر
 :وه اگر ہےی سکت ای سکتا دے درخواست ےیل کے تیشہری کیامر شخصی کوئ

 ۔ہو 18 کم از کم عمری ک اس اور باشندهی قانون مستقل •
ی ادش سےی شہری کیامری کس ںیجنہ ای ہو میمق سے تیثیح کے باشندےی قانون مستقل سے سال 5 کم از کم ںیم کہیامر •

 ۔ہوں چکے ہو سال 3 ہوئے رہتے ساتھ اور ےیک
 ۔ہوی اسکتی کرسکتا ثابت کو" حسنہ اخالق" جو •
ی رکھت ای رکھتا سمجھی ک حکومت اور خیتاری ک کہیامر ساتھ کے استعدادی ک لکھنے اور بولنے پڑھنے،ی زیانگر جو اور •

 ۔ہو
 قاضےت کےی زیانگر شخصی کوئ۔ ںیہ سکتے ہوٰی مستثن سے تقاضوں کےی زیانگر افراد معذور اور بزرگ کے عمر مخصوص

 :وه اگر ہے سکتا ہوٰی مستثن سے

 ۔ہو رہا ره سے سال 20 ںیم کہیامر اور ہو کا عمر ادهیز سے اس ای سال 50 •
 ۔ ہو رہا ره سے سال 15 ںیم کہیامر اور ہو کا عمر ادهیز سے اس ای سال 55 •

ی مادر یاپن کام ہی وه کنیل ہےی ضرور کرنا مظاہره کای جانکاری ک حکومت اور خیتاری کیامر کو فرد سےیای بھ ںیم معاملوں ان
 پڑھنے راو لکھنے۔ ںیہ جاتے ےیل پر طوری زبان والےامتحانات جانے ےیل ںیم زبانی مادی ک فردی کس۔ ںیہ سکتے کر ںیم زبان

 ۔ ہے جاتا ایل نہیں امتحان کا تیقابلی ک

 ۔ ںیہ جاسکتے ےید قرارٰی مستثن سے تقاضوں کے حکومت اور خیتاری کیامر زبان،ی زیانگر افراد معذور کے قسم مخصوص

 تیشہر آپ کہ جائے ایبنای نیقی ہی تاکہ ہےی ضرور کرنا بات سے کار صالح ای لیوک کیا پہلے سے نےید درخواست ےیل کے تیشہر
 رہنا اطمحتی کاف ںیم انتخاب کے کار صالح ای لیوک کیا کو آپ کنیل۔ ںیہ اریت ےیل کے اس اور اہل کے نےید درخواست ےیل کے

 اور، یبربادی ک سےیپ اور وقت جہینت کا اس اور ںیہ ہوتے خطرات ںیم مشورے کمزور اور غلط متعلق سے شنیگریام۔ ہےی ضرور
 ۔ ہے سکتا ہو برآمد ںیم صورتی کی جالوطن ،ںیم معامالت کچھ

 :ںیکر رابطہ سے موںیتنظ لیذ مندرجہ ے،یل کے تعاونی قانون متعلق سے سوالوں کے شنیگریاورام تیشہر

  الئن ہاٹ شنیگریام ارکی وین
(New York Immigration Hotline) 

 7636-566 (800) ای 419-3737 (212)

  نلیپ فرلیر شنیای سوسیا بار
(Bar Association Referral Panel) 

(212) 626-7373  
 )ےیل کے کرنے تالشی اڻارنی نج(

  رائڻس گرنڻسیام فار شنیکوآل نہڻنیم ناردن
(Northern Manhattan Coalition for 
Immigrants Rights, NMCIR)  

(212) 781-0355 x305  
 )ےیل کے امداد مفت متعلق سے درخواستوںی ک تیشہر(

CUNY ناؤ شپ زنیسڻ !(CUNY Citizenship Now!) 
 مراکز کے

  کالجی سڻ بمقام سنڻر شنیگریام
(Immigration Center at City College) 
North Academic Center, Room 1-206 
160 Convent Avenue 
New York, NY 10031 
(212) 650-6620 

 
  کالجی ونڻیکم ہوسڻوس بمقام سنڻر شنیگریام

(Immigration Center at Hostos Community College) 



 تیرہش 43

427 Walton Avenue, T-501 
Bronx, NY 10451 
(718) 518-4395 

 
  سنڻر شنیگریام کالج ورزیا ڈگریم

(Medgar Evers College Immigration Center) 
1150 Carroll St., Rm. 226 
Brooklyn, NY 11225  
(718) 270-6292 

 
 (Flushing Immigration Center) سنڻر شنیگریام فلشنگ

39-07 Prince Street, Suite 2B 
Flushing, NY 11354 
(718) 640-9223 

 
CUNY کالج ارکی بمقام سنڻر شنیگریام  

(CUNY Immigration Center at York College) 
94-20 Guy R. Brewer Blvd. 
Welcome Center Atrium 
Jamaica, NY 11451  
(718) 262-2983 

 تحفظ کے وطن نیتارک – گروپ اسسڻنڻس گلیل ارکی وین
 ,New York Legal Assistance Group)یاکائی ک

(NYLAG) – Immigrant Protection Unit) 

(212) 613-5000 

 ہے؟ تاید طرح کس درخواست ےیل کے تیشہری کیامر شخصی کوئ
 تاکر طےی بھ ہی اور ہے اہل کا نےید درخواست ےیل کے تیشہر وه کہ ہے کرتا طے ہی شخصی کوئ اگر –درخواست •

 یقانون ےیل کے اس ہے ںینہ تو خطرهی کوئ ںیم نےید درخواست( ہے ںینہ خطرهی کوئ ںیم نےید درخواست کہ ہے
 U.S. Citizenship and] خدماتی ک شنیگریام اور تیشہری کیامر اسے تو) ہےی جاتی د صالحی ک مشورے

Immigration Services (USCIS)] فارم( درخواست کیا پاس کے N-400 (ی ضرور کرانا جمع سیف درخواست اور
 ڻرکیومیبا ڈالر 85+  سیف فائلنگ ڈالر 640( ہے ڈالر 725 سیفی ک درخواست ےیل کے لوگوں تر ادهیز تک 2017۔ ہے

 کے کرنےی نشاندہی ک خطرات ممکنہ کےی کورڻیس اور نےیل نشانات کے وںیانگل کے دہندگان درخواست USCIS)۔ سیف
 ۔گا کرے مقرر وقت کیا ےیل کے شیتفتی ک منظر پس ےیل

 : ہے پڑتا ںینہ کرنا ادا ڈالر 725 پورا لوگوں لیذ درج تاہم – استثناء •
o 75 ۔ہے کرنا ںینہ ادا سیف ڻرکیم ویبا ڈالر 85 کو دہندگان درخواست کے عمر ادهیز سے اس ای سال 
o کٹیای شنلڻین اور شنیگریام (Immigration and Nationality Act, INA) 329 اور 328 کشنیس کے 

 ۔ ہےی جاتی ل ںینہ سیف ڻرکیومیبا اور فائلنگ سے دہندگان درخواست کےی ملڻر والے بھرنے فارم تحت کے
 درخواست ےیل کےی معاف سیف وه ںیہ قاصر سے کرنے جمع ڈالر 725 سیف بطور دہندگان درخواست جو –یمعاف سیف •

)“Request for Fee Waiver”( فارم سے عنوان کے I-912 سکتے دے درخواست ےیل کےی معاف سیف کرکے استعمال 
ی ضرور ناکر پورا کو کیا سے ںیم تقاضوں لیذ مندرجہ کو دہندگان ے،درخواستیل کے پانے قرار اہل کای معاف سیف مکمل۔ ںیہ

 : ہے
o ۔ہے رہا ہو موصول فائدهی مبن پر جانچی وسائل الحالی ف کو دہنده درخواست 
o سے اس ای پر 150%کے افالس سطحی وفاقی آمدن لویگھری ک دہنده درخواست وقت کے جانے ےیک دائر درخواست 

 ۔ ہے کم
o ریغ ںیم جس ہے،ی روکت سے کرنے ادا سیف فائلنگ اسے جو ںیہ شیدرپ اںیدشواری مال کو دہنده درخواست 

 ۔ںیہ شامل بل کلیڈیم اور حاالتی ہنگام متوقع
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o ی معافی جزو ںیم سیف وه ہے انیدرم کے %200 اور %150 کے افالس سطحی وفاقی آمدنی ک جن افراد وه
 ۔ںیہ سکتے ہو اہل کے

 دوران، کے ویانڻرو۔ گا کرے نیمتع ویانڻرو کیا کا دہنده درخواست USCIS بعد، کے ےجان ہو جمع درخواست – ویانڻرو •
ی کیمرا اور استعدادی کی زیانگر کے کر حل کو مشقوں مخصوص اور کر دے جواب کے سوالوں کچھ کو دہنده درخواست

 ۔ ہےی ضرور کرنا مظاہره کای جانکاری ک حکومت اور خیتار
 کو خطابات اوری فرمانبرداری ک ملک دوسرے کو دہنده درخواست تو ہےی جات ہو منظور درخواست اگر – نایل حلف •

 Oath( حلف کای فرمانبردار ہوئے کھاتے قسمی ک کرنے دفاع اور مددی ک نیقوان اور نیآئی کیامر اور ہوئے چھوڑتے
of Allegiance (۔ ہےی ضرور نایل 

USCIS حلف ںیانہ جو ہو الحقی معذور دیشدی سیا ںیہےجنہی سکت چھوڑ شرطی کی بردار حلف ےیل کے دہندگان درخواست ان 
 ۔ہےی روکت سے کرنے لیترسی ک بوجھ سمحھی کی معن کے اس ای سمجھنےی معن کے

USCIS ےیل کے معلومات دیمز متعلق سے: 

 وال،س کا ویانڻرو متعلق سےی ریگ وطن( سروسز ٹیانڻرن/سائٹ بیوی ک USCIS: رابطہ
 )فارمز USCIS اور ں،یخبر

www.uscis.gov 

USCIS سروس کسڻمر شنلین (USCIS National Customer Service) کے شنیگریام 
 اور مقامات کے USCISی مقام نشان، کے وںیانگل حالت،ی ک درخواست خدمات، و فوائد
 ۔معلومات متعلق سے ڈاکڻروں شده منظور سے USCIS ےیل کے نےید انجام معائنہی طب

(800) 375-5283 

USCIS 3676-870 (800) ےیل کے کرنے حاصل ڈاک عہیبذر فارم 

 خدمات چننده:ںیکر رابطہ ے،یل کے کرانے شنیرجسڻر ےیل کے خدمات چننده
(Selective Service) )ہے تقاضہ کیا ےیل کےی ریگ وطن خدمت چننده( 

(888) 655-1825 
www.sss.gov 

 ں؟یہ ایک اںیدار ذمہ اور حقوق کےی شہری کیامر نئے
 متحکوی کیامر جو ہے حاصل حق کا ڈالنے ووٹ ےیل کے داروںیعہد منتخب ان کو وںیشہری: دہندگ رائے ںیم انتخابات •

 ۔ ںیہ کرتے وضع اںیسیپال اور نیقوان کے
 ستقلم وه۔ ہے حق کا رہنے ںیچاہ دن جتنے ںیم ملک دوسرےی کس کر چھوڑ کہیامر کو وںیشہر: سفر کےی پابند ریبغ •

 ہوتا رهخط ہونےکا محروم سے تیثیحی قانونی اپن ںیانہ ںیہ رہتے باہر سے کہیامر تک مدت لمبے کیا جوی شہری قانون
 ۔ ہے

 ںیہ سکتے دےی عرض ےیل کے رہنے کے ممبروںی ملیف ںیم کہیامر دیمزی شہری: عرض ےیل کے ممبرانی ملیف دیمز •
 اپنےی/اپن کے انتظار لیطوی کس ریغبی شہر۔ ںیہ سکتے کر کفالتی ک ان ےیل کے بننےی شہری ک مستقلی قانون اور
 ۔ ںیہ السکتے کہیامر کو نیوالد اور بچے شدهی شاد ریغ نابالغ ات،یح کیشر

 نوط جال سے کہیامر ںیانہی ہ نہ اور جاسکتا روکا ںینہ سے ہونے داخل ںیم کہیامر کو وںیشہر: ںیبچ سےی جالوطن •
 ۔ ںیہ سکتے ہو محروم سے تیشہری اپن ںیم حاالت محدودی انتہائ صرفی شہر۔ ہے جاسکتا ایک

 ۔ںید انجام ضفرائ اپنے ثالث تیثیبح ںیم عدالت وه تو جائے ایبال جب کہ ہےی دار ذمہ ہی یک وںیشہر: ناید انجام خدمتی وریج تیثیبح •
 اوری ستایر ،یسڻ منتخب وه کہ ہے جاتا ایک مطالبہ سے تیشہری کیامر پر طور عام: کرے قبولی دار ذمہی ک آفس پبلک •

 ۔ںید انجام خدمت ںیم وںینوکری ک حکومتی استیر اوری وفاق مخصوص اور ں،یسنبھالی دار ذمہی ک دفاتری وفاق

 ؟ںیہ اتخطر ایک کے نےید درخواست ےیل کے تیشہری کیامر
 ورهمش و صالح سے لیوک کیا پہلے سے نےید درخواست ےیل کے تیشہری کیامر کو مہاجروں والے رکھنے منظر پس مجرمانہ

 درخواست ےیل کے تیشہر اور ںیہ قابل کےی جالوطن لوگ والے رکھنے منظر پس مجرمانہ کے قسم مخصوص۔ ےیچاہ نایکرل
 ۔ ںیہ آسکتے ںیم نظری ک USCIS وه پر نےید

 کروں؟ ایک تو ہے سزای کوئ ںیم کارڈیر رےیم اگر
 وت ہے تاید درخواست ےیل کے تیشہر اگر وه اور ہےی ہوچک سزا ںیمی کس سے ںیم جرائم لیذ مندرجہ جسےی آدم سایای کوئ

 :ہے سکتا ہو خطره کا جانے ےیک جالوطن اسے

http://www.uscis.gov/
http://www.sss.gov/
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 زمرے اس کے جرائم اوقات اکثر)۔ Crimes involving moral turpitude, CIMT( جرائم مشتمل پر گراوٹی اخالق •
 ای ،یچور سےیج( جرائم والے ارادے کےی دہ دھوکہ اوری چور ںیم مثالوںی ک اس۔ ہے ہوتا مشکل کرنا واضح کو
 ۔ ںیہ شامل دیتحد بال جرائم، تر ادهیز متعلق سے کسیاورس جرائم، متعلق سے حملے مخصوص ،ی)تیڈک

 )۔ہو بندوق اسلحہ وه جبکہ قبضہ پر اسلحہی کس سےیج( جرائم متعلق سے آلہی بیتخر ای اسلحہی آتش •
 ۔کر چھوڑ کو جرم کے رکھنے پاس اپنے جوآنایمار کم سے اس ای گرام 30 جرائم، متعلق سے اتیمنش •
 ارومددگاری بے ای نظرانداز ،یبدسلوک ساتھ کے بچوں تعاقب، تشدد، لویگھر بشمول جرم، خالف کے بچوں جرائم، لویگھر •

 ،)ںیم عدالتی فوجدار اوری وانیدی (ورز خالف مخصوصی ک احکام کے تحفظات ےیل کے سزاؤں ان اور تیسم چھوڑنا
 ی۔ورز خالفی ک احکام کے تحفظات بعد کے اس ای کو 1996 اکتوبر 1 ای

 ،)ںیہ ہوسکتے شامل جرائم کے رکھنے پاس اپنے اتیمنش متعدد ںیم جس( اسمگلنگی ک اتیمنش سےیج جرائم نیسنگ •
ی جات یک معطل ای عائد سزای ک دیقی ک سال کیا پر جن جرائم متعلق سےی زن نقب ای یچور اور جرائم تشدد رپُ  مخصوص

 اک متاثر ںیم جنی چوری ک کسیاڻی دھوکہ جرائم، مخصوص کے فراڈ جرائم، کچھ متعلق سے فراڈ زکےیدستاو ہو،
 (alien) وںیسیپرد" مخصوص جرائم، کچھ متعلق سے کاروبار کےی فروش جسم ہے، خساره کا ادهیز سے ڈالر 10,000

 ی۔بدسلوکی جنس ساتھ کے نابالغی کس اوری در عصمت قتل، اور جرائم کے" اسمگلنگی ک
 ۔جرائم متعلق سے شنیگریام اوری سالمتی قوم سےیج جرائم دوسرے بعض •

 :ںیکر رابطہ کےی جانکار دیمز متعلق سے نتائج کے شنیگریام کے والوں رکھنے منظر پس مجرمانہ

  کٹیپروج فنسیڈ گرنٹیام
(Immigrant Defense Project) 

 ان پر /http://www.immdefense.org ای 725 (212)-6422
 ۔ںیکر مالحظہ سائٹ بیوی ک

 اور مسائل کے شنیگریام/مجرمانہ کٹیپروج فنسیڈ شنیگریام(
 آپ۔ ہے تاکر فراہم تیترب پر مسائل گرید تعلق سے نفاذ کے شنیگریام

 ان ےیل کے کرنے درخواستی ک تیترب ےیلیک گروپ ای میتنظی کس
 ۔)ںیہ سکتے کر رابطہ سے

CUNY ناؤ زنشپیسڻ  !(CUNY Citizenship 
Now!) 

(646) 344-7245 

 

http://www.immdefense.org/
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 مستقل قانونی رہائش
 ہے؟ سکتا کر حاصل سےیک رہائشی قانون مستقل فردی کوئ

 :ںیہ لیذ مندرجہ قےیطر عام چند ےیل کے کرنے حاصل ہے، جاتا جانای بھ سے نام کے" کارڈ نیگر" جو رہائشی قانون مستقل

 ستقلم پر طوری قانون ای ہوںی شہری کیامر جو ہیں سکتے کر ممبرانی ملیفی بیقر سےیا بعض کفالتی ک شخص کیا •
 ۔ہوں ریپذ سکونت

 ۔ ہے سکتا دےی عرضی ک زایوی مبن پری نوکر ےیل کےی کس آجر کیا •
ی ڻیورسیڈائ کرده شیپ ےیل کے لوگوں خاص عہیذر کے) U.S. State Department( خارجہ محکمہی کیامر شخص کیا •

 ۔ہے سکتا دے درخواست ےیل کے زایو معرفتی ک) Diversity Visa Lotteryی (الڻر زایو
 تعلق سے ملک سےیا ای ناطے، کے ہونے شکار کا تشدد لویگھر ای جرم ںیم کہیامر سےیج پر ادیبنی ک وجوہاتی انسان نیمہاجر
 ۔ ہے کرسکتا حاصل ڻسیاسڻی قانون ہے، ہوتا سامنا کا تیاذ پر وہاں ای ہے خطرناک جوی بھ سبب کے ہونے

ی سرکار ںیم شیتفتی ک جرم اور ںیہ ہوئے مبتال ںیمی بدسلوک سبب کے جرائم کے طرح اس ں،یہ شکار کے جرم جو افراد مخصوص
 تاہو سامنا کا تیاذ ںیم ملکی آبائ اپنے ںیجنہ افراد مخصوص۔ ںیہ سکتے ہو اہل کے زایو U تو ںیہ چاہتے کرنا مددی ک داروںیعہد
 ۔ ںیہ سکتے ہو اہل کے پناه وه ہے

 ریغ۔ ےہ امکان کمی کاف کا پانے کر حاصل تیثیحی قانون اسے تو ہے رہا ره ںیم کہیامر اور ہے بند زیدستاو ریغ شخصی کوئ اگر
 مددی ک نا ںیم کرنے حاصل رہائشی قانون وه کہ ںیہ کرتے وعده ہی جو ےیچاہ رہنا محتاط بہت سے لوگوں ان کو مہاجروں بند زیدستاو

 ۔ ںیہ کرتے وصول سےیپ ےیل کے درخواستی ک شنیگریام اور ںیہ سکتے کر
 New York Office of New) الئن ہاٹ زکنیامر وین آف آفس ارکیوین ےیل کے معلومات دیمز متعلق سے رہائشی قانون مستقل

Americans Hotline) ۔ ںیکر کال پر 7636-566 (800) ای 3737-419 (212) کو 
 تو ہے یرہ ہو ریتاخ ںیمی کارروائی ک درخواستی ک آپ اور ہےی د دے درخواست ےیل کے رہائشی قانون مستقلی ہ پہلے نے آپ اگر
 کےی سڻ ارکیوین پھر ای دفاتر ڻرکےینیسی کیامر نمائندے،ی کیامر اپنے ےیل کے مدد ںیم کرنے کیچ تیثیحی ک درخواستی اپن آپ
ی ک رابطے کے دفاتر ان آپ۔ ںیہ کرسکتے کال کو (Mayor’s Office of Immigrant Affairs) نیمہاجر امور برائے دفتر کے ئریم

 ۔ ںیہ کرسکتے پتہ کے کر کال پر 311 معلومات
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 اقدامات ایگزیکیڻوامیگریشن سے متعلق 
 (DEFERRED ACTION FOR CHILDHOOD ARRIVALS, DACA)ی کارروائ شده مؤخر مدنظر کے آمد ںیم بچپن
 اعالن کا پروگرام کیا سے نام کے” DACA“ ای" یکارروائ شده مؤخر مدنظر کے آمد ںیم بچپن"نے اوباما صدر ںیم 2012 جون

 کے رہنے ںیم کہیامر DACAی۔ گ ملے اجازتی ک رہنے پر طوری عارض ہاںی آئے کہیامر ںیم بچپن جو کو لوگوں خاص ان اجویک
 ازتاجی ک کرنے کام تک مدتی ک سال دو ہی اور ہے جاتا کہای" کارروائ شده مؤخر" جسے ہے تاید اجازتی عارضی ک قسم کیا ےیل
 جون 15 وه ےاوریچاہ ہونا کا عمر کم سے سال 31 تک 2012 جون 15 کو دہندگان درخواست ےیل کے ہونے اہل کا DACA۔ ہے تاید

 ۔ ہوں رہے ره پر طور مسلسل ںیم کہیامر سے 2007

 کہی ک درخواست نے انہوں اور گے ںید کر ختم کو DACA وه کہ ایک اعالن نے ڻرمپ صدر کو، 2017 ستمبر 5 اپ ڈیٹ:
 ستورد اس۔ کرے غور پر بنانے قانون ےیل کے لگانے پتہ کا تیثیحی ک کنندگان وصول DACA اندر کے ماه چھ سیکانگری کیامر

 USCIS ،ےیل کے معلومات نیتر تازه بالکل۔ ہے ایک نہیں عمل پر درخواستی ک صدر نے سیکانگر تک، وقت کے اشاعتی ک العمل
 سے

 ۔ںیکر رابطہ پر 1-800-375-5283 

 چھوٹی عارضی کی موجودگی قانون ریغ
ی بھ اب ںیہ ںینہ طیمح عہیذر کے DACA جو نیمہاجر بند زیدستاو ریغ سےیا کچھ سے، وجہی ک کشنیا کڻویگزیا کے اوباما صدر

 ان وه ایآ کہ ںیکر پتہ کرکے معلوم سے USCIS کرم براهِ ۔ ںیہ اہل کے چھوٹی کی موجودگی قانون ریغ ںیم متحده استہائےیر
 ای ںیہ کرسکتے کال پر 1-800-375-5283 کو USCIS آپ۔ ںیہ رہے کر قبول ںیدرخواستی ک چھوڻوں

http://www.uscis.gov/immigrationaction ۔ںیہ سکتے کر مالحظہ سائٹ بیوی ک ان پر 

 ۔ہوگا ااترن پورا پر اریمع لیذ مندرجہ کو مہاجروں بند زیدستاو ریغ ےیل کے ہونے اہل کا چھوٹی عارضی کی موجودگی قانون ریغ

 : جو اور ہوں رہے پر طوری قانون ریغ ںیم کہیامر تک دنوں 180 کم سے کم •
o اور ہوں؛ اںیڻیب ای ڻےیب کےی شہری کیامر  
o ۔ ہوں اںیڻیب ای ڻےیب شدهی رشادیغ ای اتیح کیشری ک/کے وںیشہر مستقلی رقانونیغ 

 ۔ ںیل کر بات ےس لیوک پر طوری نیقی پہلے سے نےید درخواست تو ںیہ مسائلی کوئ ساتھ کے سیپول ای ںیہ چکے گرفتارہو آپ اگر

 آفس ارکی وین کے الئن ہاٹ زکنیامر وین ای پر 5283-375-800-1 کو USCIS ے،یل کے معلومات دیمز متعلق سےی کارروائ شده مؤخر
(New York Office of New Americans Hotline) ۔ ںیکر کال پر 7636-566 (800) ای 3737-419 (212) کو 

 مہاجر نابالغ کےی ساتھ ریبغ
ی تجای کی کارروائ کےی جالوطن اوری برطرف ہوں، ریبغ کے سرپرست ای نیوالد جو ، پر بچوں مہاجر جہاں ںیم معاملوں سےیا
ی ک ہنےر کھانے، انہیں دوران کے ہونے رہے کر انتظار کا وںیکارروائی ک شنیگریام اپنے کہ ہے مطالبہ کا قانونی وفاق تو ںیہ

 ۔جائےی ک فراہم بھال کھیدی الزم انہیں اور جائےی د سہولت

 ں؟یہی جاتی کرائ ایمہ خدماتی س کون کو نابالغوں کےی ساتھ ریبغ
 آف آفس (Department of Health and Human Service, HHS) خدماتی انسان و صحت برائے محکمہ کا متحده استہائےیر
 تاید دے ںیم لیتحوی ک لوںیکف کو بچوں مہاجر کےی ساتھ ریبغ (Office of Refugee Resettlement, ORR) ڻلمنٹیسی وجیفیر

 شنیگریام اپنے اور رہنے ںیم کھیر کھیدی ک لوںیکف۔ گے ںیرکھ الیخ طرحی اچھ کا ان اور گے ںیکر بھال کھیدی ک ان جو ہے
 :ںیہ ہلا کے کرنے حاصل خدماتی س بہت تیسم لیذ درج نابالغ کےی ساتھ ریبغ دوران کے کرنے انتظار کا لیتکمی ک سزیک

 صحت نگہداشت •
 تعاون متعلق سے خدمتی سماج •
 مدد اوری رسائی میتعل •

http://www.uscis.gov/immigrationaction
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 راست براهِ  وک نابالغوں کےی ساتھ ریبغ اںیجنسیای منفعت ریغ اوری استیر ،یسڻی س بہت ںیمی سڻ ارکی وین عالوه کے خدمات ان
 ۔ںیہ کرتے فراہم تعاونی سماج اوری قانون

  نیمہاجر امور برائے دفتر کے ئریم آپ ےیل کے جاننے متعلق سے خدمات اور ےتعاونیل کے بچوں نابالغ کےی ساتھ ریبغ
(Mayor’s Office of Immigrant Affairs) شنیکوآل شنیگریام ارکی وین ای پر 7654-788 (212) سے  

(New York Immigration Coalition) ۔ںیہ سکتے کر رابطہ پر 2227-627 (212) سے 
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 شراکتاور شہری رائے دہندگی 
 ہے؟ سکتا کروا شنیرجسڻر کون ےیل کے ڈالنے ووٹ

 نشیرجسڻر ےیل کے ڈالنے ووٹ۔ ہےی ضرور ہونا رجسڻرڈ ےیل کے ڈالنے ووٹ کو آپ پہلے سے پانے ڈال ووٹ ںیم انتخاب
 :آپ کہ ہےی ضرور ےیل کے کروانے

 ہوں،ی شہری کیامر •
  ہوں، کے سال 18 کم سے کم پہلے سے کشنیال •
 ہوں، باشنده کای سڻ ارکیوین سے دنوں 30 کم از کم •
 ہوں، نہ پر رولیپ ای لیج مدنظر کے جرم نیسنگی کس •
  اور ہو، ایک نہ نیمتع نااہل پر طوری ذہن نے عدالت •
 ۔ ہوں نہ داریدعو کے حق کے ڈالنے ووٹ باہر سےی سڻ ارکیوین •

 دنوں 25 کےی لیتبدی ک پتہ کہ ہے کرتا مطالبہ سے آپ الء ٹیاسڻ ارکیوین تو ہے جاتا بدل پتہ کا پآ اور ںیہ ووڻر رجسڻرڈ کیا آپ اگر
 ۔ ںیکر مطلع کو (Board of Elections) کشنزیال آف بورڈ اندر کے

  ہوں؟ رجسڻر سےیک ےیل کے ڈالنے ووٹ
 فارم ہ۔ یہےی ضرور کرانا جمع کر بھر فارم شنیرجسڻر ووڻر کیا کو آپ ےیل کے کروانے شنیرجسڻر واسطے کے ڈالنے ووٹ
 کرا جمع ڈاک عہیبذر ای خود بذات فارم شنیرجسڻر کرده مکمل آپ۔ ہے ابیدست ںیمی بنگال اوری ائیکور ،ینیچ ،یہسپانو ،یزیانگر

 ۔ ںیہ سکتے

 لوڈ ڈاؤن فارم سے http://vote.nyc.ny.us/html/voters/voters.shtml آپ ے،یل کے کرنے حاصل فارم شنیرجسڻر
 ، ںیہ سکتے کر

 جا ںیم (NYC Board of Elections Office) آفس کشنزیال آف بورڈ NYC ای ںیہ سکتے کر کال پر 868-3692 (866) 
 ۔ ںیہ سکتے

 Floor th42 Broadway, 7 -32 دفتری مرکز
New York, NY 10004 
(212) 487-5400 

 Floor th200 Varick Street, 10 ڻنیمنہ
New York, NY 10014 
(212) 886-2100 

 Floor th1780 Grand Concourse, 5 برونکس
Bronx, NY 10457 
(718) 299-9017 

 Floor th345 Adams Street, 4 نیبروکل
Brooklyn, NY 11201 
(718) 797-8800 

 Queens Boulevard 35-118 کوئنز
Forest Hills, NY 11375 
(718) 730-6730 

 Floor th1 Edgewater Plaza, 4 نڈیآئل ڻنیاسڻ
Staten Island, NY 10305 
(718) 876-0079 
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  ۔ےیچاہ جنایبھ کر لگوا ڻھپہ کا ڈاک ای ےیچاہ کرانا جمع فارم شنیرجسڻر ووڻر خود کو آپ پہلے دن 25 کم از کم سے انتخاب

 ںینہ دستخط اک نام اپنے آپ اگر۔ ںیہ سکتے کروا شنیرجسڻر کر بھر فارم آپ سے مددی کی کسی بھ تو ںیہ سکتے ںینہ پڑھ آپ اگر
 ۔ ںیکروائ دستخط سے گواه ںیم خانے کے نامہ حلف اور ںیلگائ نشان کا” X“ ںیم خانے کے دستخط تو کرسکتے

 بورڈ پر پتے کے Broadway, 7th Floor, New York, NY 10004 42 – 32 کو اس آپ بعد کے لیتکمی ک فارم شنیرجسڻر ووڻر
 آپ ںیم بورو جس ا۔ یںیہ سکتے دے خود بذات ای ںیہ سکتے جیبھ سے ڈاک کو دفتری مرکز کے (Board of Elections) زکشنیال آف

 ۔ ںید خود بذات ںیم دفتر کے زکشنیال آف بورڈ کے وہاں ںیہ رہتے

  ں؟یڈال کہاں ووٹ آپ
 ووٹ پر کہاں کو آپ کہ گا بتائے کر جیبھ نوڻس کیا کو آپ کشنزیال آف بورڈ پر جانے ہو رجسڻرڈ کے آپ ےیل کے ڈالنے ووٹ
ی بھ کال پر VOTE-NYC (212-868-3692) (212) آپ ےیچاہ ڈالنا ووٹ کہاں کو آپ کہ ےیل کے پوچھنے ہ۔ یےیچاہ ڈالنا

 ۔ںیہ ہوتے کھلے تک بجے 9 رات سے بجے 6 صبح پولز دن کے انتخاب۔ ںیہ کرسکتے

 ں؟ید سےیک ووٹ عےیذر کے لٹیب غائبانہ
 کھیدی مدت لیطو ای یبھرت ںیم ہسپتال ،یمعذور ،یماریب ،)کےعالوه مجرم افتہیسزا( دیق سفر، م،یتعل تجارت، شہ،یپ اپنے آپ اگر

 آپ تو سکتے جا ںینہ پر سائٹ پول کو (Election Day) انتخاب ومی آپ سے وجہی ک ہونے ریپذ رہائش ںیم اتیسہولی ک بھال
 ۔ ںیہ سکتے ڈال ووٹ عہیذر کے لٹیب غائبانہ

 :آپ ے،یل کے ڈالنے ووٹ عےیذر کے لٹیب غائبانہ

 اپنے آپ تک ہونے ختم کے انتخاب ومی اور کرکے شروع سے دنوں 32 قبل سے کشنیال: ںیہ سکتے ڈال ووٹ خود بذات •
 بجے 9:00 کو انتخاب ومی اور تک شام بجے 5:00 سے صبح بجے 9:00 آپ۔ ںیجائ ںیم آفس بورو کے کشنیال آف بورڈ
 ۔ ںیہ سکتے ڈال ووٹ کو ہفتہ اواخری چھڻ پہلے سے انتخاب ومی اور) جمعہ سے سوموار( تک رات

 ،یزینگرا درخواست ہ۔ یںیکرائ جمع اسے اور ںیکر طلب درخواستی ک لٹیب غائبانہ کیا: ںیہ سکتے ڈال ووٹ ڈاک عہیبذر •
 ملے لٹیب غائبانہ کیا کو آپ بعد کے کرنے جمع کو درخواست اس۔ ہے موجود ںیمی بنگال اوری ائیکور ،ینیچ ،یہسپانور

 ۔ںیہ سکتے کر استعمال ےیل کے ڈالنے ووٹ آپ جسے گا

 جنےیبھ سے ڈاک درخواست کیا کو آپ کے کر کال پر VOTE-NYC (868-3692) (212) :ےیل کے طلب درخواستی ک لٹیب غائبانہ
 ںیم بورو اپنے ای http://www.vote.nyc.ny.us/html/voters/absentee.shtml: ںیکر لوڈ نؤڈا ہاںی فارم درخواست۔ ںیکہ کو

 ۔ ںیجائ ںیم دفتر کے کشنیال آف بورڈ

 ۔ ےیچاہ کرنا استعمال قلم کاال ای الین صرف کو آپ ےیل کے کرنے مکمل درخواستی ک لٹیب غائبانہ •
 ۔ ہےی ضرور ناید خود بذات ای جنایبھ سے ڈاک صرف اسے کو آپ۔ سکتے کر ںینہ کسیف کو درخواست آپ •

 کشنزیال آف ڈبور تک پہلے سے ہونے بند پولز کو انتخاب ومی خود بذات اسے آپ تو ای بعد کے نےیل کر مکمل کے آپ لٹیب غائبانہ
 مہری ک ڈاکی ک دن والے پہلے سے انتخاب ومی ںیم جس ہےی ضرور ناید جیبھ کو کشنزیال آف بورڈ ڈاک عہیبذر ای ناید پہنچا کو
 ۔ ہےی ضرور جانا ہو موصول کو کشنزیال آف بورڈ اندر کے دنوں 7 بعد کے انتخاب طرح اس ۔ہوی لگ

 انخاب ہر ہک ںیہ سکتے کر درخواست ہی آپ تو جاسکتے ںینہ تک پولز ےیل کے ڈالنے ووٹ اور ںیہ معذور ای ماریب مستقل آپ اگر
 ۔جائےی د جیبھ لٹیب غائبانہ کیکوا آپ ےیل کے

 ؟ںید سےیک ووٹ عےیذر کے لٹیب غائبانہی ہنگام
 سے وجہ یکی ماریب اچانک ای حادثہی کس آپ اور ہےی چک گزر خیتاری آخری ک کرنے درخواستی ک لٹیب غائبانہ ڈاک عہیبذر اگر

 درخواست یک لٹیب غائبانہ ساتھ کے خط مجاز کیا کو نمائندهی کس اپنے آپ تو ںیہ سکتے جا ںینہ بوتھ پولنگ کو انتخاب ومی
(Absentee Ballot Application) غائبانہ اور (Absentee Ballot) کو دونوں اور ںیہ سکتے جیبھ ےیل کے کرنے حاصل 

 ۔ ںیہ سکتے جیبھ واپس تک بجے 9:00 رات کو انتخاب ومی پاس کے آفس بورو کشنزیال آف بورڈ اپنے

http://www.vote.nyc.ny.us/html/voters/absentee.shtml
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 ں؟یہ ایک حقوق رےیم ووڻر تیثیبح
ی نگالب ای یہند ،یائیکور ،ینیچ ،یہسپانو پر مقامات مخصوص کے ووڻنگ ںیم بورو پانچ تمام کو ووڻروں رجسڻرڈ تمام •

 نگووڻ فارم، شنیرجسڻر ووڻر لڻس،یب۔ ہے حاصل حق کا کرنے حاصل اور کرنے طلب یترجمان ای ترجمہ ںیم زبانوں
 بانوںزی ائیکور ای یبنگال ،یہند ،ینیچ ،یہسپانو مواد کچھ سےیج مواد گرید متعلق سے ووڻنگ اور اتیہدا متعلق سے

 والے بولنے اردو ای یبنگال ول،یکر نیتیہ ،یہسپانو پر مقامات کچھ کے ووڻنگ عالوه، کے اس۔ ںیہ ہوسکتے ابیدست ںیم
 ۔ ںیہ سکتے کر مدد ںیمی ترجمان ای ترجمے کے معلومات اور ںیہ ہوسکتے موجود کارکنان پولنگ

 ۔ ہے حاصل حق کا اتیسہول بعض ےیل کے مددی اپن ںیم نےید ووٹ کو ووڻروں معذور •
 ۔ ںیہ سکتے کر طلب اتیہدا متعلق سے استعمال قہیطر کے نیمش ووڻنگ آپ •
 ۔ ںیہ ےجاسکت لے پر بوتھ ےیل کے مددی اپن ںیم نےید ووٹی بھ کوی کس عالوه کے نمائنده کے نیونی ای آجر اپنے آپ •
 ہوا ھوڻاچ دستخط کا آپ ای ہے رہا دے ںینہی دکھائ نام کا آپ ںیم فہرستی ک شنیرجسڻر ووڻر کنیل ںیہ رجسڻرڈ آپ اگر •

 ۔ ںیہ سکتے دے ووٹ عہیذر کے لٹیب ہیحلف پر مقام کے پولنگی اپنی بھ ہےتو

 سےیج ہوی رہ وہی شانیپری کوئ کو آپ ںیم ووڻنگ کو انتخاب ومی اگر ای ےیل کے کرنے حاصلی جانکار متعلق سے بوتھ پولنگ اپنے
 کال پر 6460-349 (212) کو NYPIRG تو وہ رہا جا روکا سے نےید ووٹ سے طرحی کس ای وہ رہا جا اید ںینہ لٹیبی کاغذ کو آپ
 ۔ ںیہ سکتے کر کال پر 5400-487 (212) کو زکشنیال آف بورڈ ای ںیہ سکتے کر

  ؟یگ پڑےی کرن ظاہر شناختی اپن مجھے ایک تو دوں ووٹ ںیم جب
 ان مطالبہ اک نامہ شناخت۔ ہے جاسکتا ایک مطالبہ کا دکھانے نامہ شناخت سے ان پر پہنچنے کے ووڻرز نئے بعض پر بوتھ پولنگ

 ای کو 2003ی جنور 1 نے جنہوں اور ںیہ رہے ہو کیشر باری پہل ںیم انتخابی وفاق کے ارکیوین جو گا جائے ایک سے ووڻروں
ی کوئ اتھس کے درخواستی اپنی ک شنیرجسڻر نے انہوں کنیل ہے ایک رجسڻرڈ کو خود ڈاک عہیبذر ےیل کے ووڻنگ بعد کے اس
ID ہے قبول قابل نامہ شناخت لیذ مندرجہ ےیل کے دکھانے کے ووڻرز ان پر بوتھ پولنگ۔ ہےی د ںینہ : 

 ID ریتصو با ونگیڈرائ ریغ کا (Department of Motor Vehicles) محکمہ کے وںیگاڑ موڻر ای الئسنس ونگیڈرائ •
 ۔نامہ شناخت ریتصو با مستند اور ہیحال دوسرے ای کارڈ

 سے جس زیاودستی حکومت گرید اور کیچ کای گیادائ ک،یچی سرکار گوشواره، کا نکیب ،یکاپ کیای ک بلی ڻیلیوڻی ہیحال •
 ۔ ہو معلوم پتہ اور نام کا ووڻر

 سکتا دے ووٹ ےک کر استعمال کا لٹیب) ہیحلف(ی کاغذ پر بوتھ پولنگ اپنے وهی بھ تب ہے ںینہ نامہ شناخت مطلوبہ پاس کے ووڻر اگر
 ۔ ہے

 ہے؟ ضرورتی ک جاننے ایک مجھے سے تعلق کے انتخابات
۔ (General Elections) انتخابات عام اور (Primary Elections) انتخاباتی ادیبن: ںیہ ہوتے انتخابات کے طرح دو پر طور عام

 ۔ںیہوتےہ پہلے سے انتخابات عام انتخاباتی ادیبن ںیم ارکیوین

 دواروںیما کےی پارڻ اس ےیل کے انتخابات عام ووڻرز رجسڻرڈ ےیل کےی پارڻ خاصی کس ںیم جس ہے انتخاب وه انتخابی ادیبن
 جو۔ ےہ ہوتا ںیم ےستمبریل کے دواروںیامی استیر اور ںیم جون ےیل کے دواروںیامی وفاق انتخاب ہی سے طور عام۔ ںیہ چنتے کو

 ۔ ںیہ سکتے دے ووٹ ےیل کے انتخابی ادیبن کےی پارڻ اسی وہ صرف ںیہ رجسڻرڈ ںیمی پارڻی اسیسی کس ووڻر

 کاؤنسل ئر،یم ممبر، سیکانگر گورنر، صدر، سےیج عہده منتخب کہ ںیہ کرتے طے ہی نتائج کے جس ہے ہوتا ںیم نومبر انتخاب عام
ی اسیسی س بہت۔ ہے سکتا دے ووٹ ںیم انتخاب عام ووڻر رجسڻرڈی بھی کوئ۔ ہوگا فائز کون پر عہدوں منتخب گرید اور ممبر
 ۔ ںیہ کرتے شرکت ںیم انتخاب عام دوارانیام کے وںیپارڻ

 ہوں؟ سکتا کر اریاخت تیشمول سےیک ںیم حکومت ای یونڻیکمی اپن ںیم
 ۔ ںیہوجائ شامل ںیم میتنظی منفعت ریغ اور شنیای سوسیای شہر شن،یای سوسیا بالک سےیج گروپی ونڻیکم •
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 کہ ںیدی واہگی ک بات اس سامنے کے بورڈ ای ں،یکر مطالبہ کای تقرری اپن ای ںیکر شرکت ںیم بورڈی ونڻیکمی مقام اپنے •
 ۔ ںیکھید چےین ےیل کے معلومات دیمز۔ گے ںیکر ظاہر کو شاتیتشوی اپن متعلق سے مسائل کےی ونڻیکم آپ

 ۔ ںیجائ بن رممب کے کاؤنسل تھانہ سیپولی مقام اپنے ےیل کے بتانے شاتیتشوی اپن کو سیپول موجود ںیم مضافات اپنے •
 کے انےبت ںیم بارے کے پروگراموں اور ضرورتوں حامل کے تیاہم ادهیز ےیل کےی ونڻیکمی اپن کو دارانیعہد کےی سڻ •

 Department of Youth and Community) فروغ کےی ونڻیکم اور نوجواں امور برائے محکمہ ےیل
Development) بورڈی مشاورتی مضافات مدنظر کے (Neighborhood Advisory Board) ای ںیکر شرکت ںیم 

 ۔ ںیکر مطالبہ کای تقرری اپن
 ۔ںیکر کال ای ںیلکھ خط کو دارانیعہد منتخب ای ہوں شامل ںیم ں،مظاہرےیکر کام رضاکارانہ ےیل کے مہمی اسیس •
 ملک اور استیر شہر، ،یونڻیکمی اپن اور ںیکر مطالعہ کا اخبار ں،یکر بات سے وںیوسڑپ اور دوستوں اپنے: ںیرہ باخبر •

 ۔ ںیجان ںیم بارے کے مسائل سےاہم سب کے
 کے ہمم نے انھوں کہ ںیبنائی نیقی ں؛یہ رہے کر ایک دارانیعہد منتخب کے آپ بعد کے جانے چنے کہ ںید انیدھ پر اس •

 البہمط کا مدد سے ان اور ںیکر ظاہر رائےی اپن سامنے کے نمائندوں اپنے۔ ںیہ رہے کر پورا ںیانہ ےیک وعدے جو دوران
 ۔ ںیکر

 ہوں؟ سکتا ہو شامل ںیم اس سےیک ںیم اور ںیہ ایک زبورڈی ونڻیکم
 نصف سے ںیم جن ںیہ ادارے نمائندهی مقام مشتمل پر ممبران بالمعاوضہ 50 کرده بحال عےیذر کے صدر بورو بورڈزی ونڻیکم
 بورڈزی ونڻیکم 59 ںیمی سڻ۔ ںیہ کرتےی نمائندگی ک ضلعی ونڻیکم جو ںیہ جاتے ےیک نامزد عےیذر کے ممبران کے کاؤنسلی سڻ
 ںیم امور ہما کچھ ای کرنا کام رہنا، ںیم اس ںیہ کرتےی نمائندگ وهی ک ضلعی ونڻیکم جس ےیل کے ممبران کے بورڈی ونڻیکم۔ ںیہ

 ۔ ہےی ضرور ہونای دلچسپ

 کیا کا ڻنگیم ہر اور ںیہی ہوتی کھل ےیل کے عوام ںیڻنگیمی ک بورڈ۔ ہےی ہوت ڻنگیم بار کیا ںیم نےیمہ ہری ک بورڈزی ونڻیکم
 کے نیزم بجٹ، کےی سڻ سےی باقاعدگ بورڈز عالوه، کے اس۔ ہے ہوتا مخصوص ےیل کے سننے باتی ک ممبروں کے عوام حصہ

ی ونڻیکم تاکہ ںیہ کرتے انعقاد کا سماعتوںی عوام ےیل کے جاننے رائےی ک عوام پر مسائل اہم دوسرے اور معامالت کے استعمال
 ۔ملے موقع کا کرنے ظاہر رائےی اپن کو ممبروں کے

 صالح سے ڈزبوری ونڻیکم ںیم معامالت گرید کے استعمال کے نیزم اور ںیم نیتع کے اتیسہول تر ادهیزی ک ونسپلیم ںیمی ونڻیکم
 ں،یاز الوهع۔ ںیکرسکتےہ شروعاتی ک منصوبوں اپنے خود ےیل کےی ترق اوری بہتر کےی ونڻیکم اپنے وه۔ ہے جاتا ایل مشوره و

NYCان اور ےیچاہ آنا پاس کے بورڈ ےیل کے جائزے پہلے سے سب درخواستی بھی کوئی کی لیتبد ںیم قرارداد زوننگی ک 
 ۔ہے جاتا ایال غور ریز کو شنیپوزی ک بورڈ ںیم نیتعی حتم کے درخواستوں

ی ک جٹب کےی سڻ ےیل کے کرنے پورا کو ضرورتوں ان ں،یہ تےیل جائزه کا ضرورتوںی ک مضافات اپنے خود بورڈزی ونڻیکم
 ۔ ںیہ کرتے ڻنگیم ساتھ کے وںیجنسیای سڻ اور ںیہ کرتے شیپ زیتجاو ںیمی کارروائ

 کرم براهِ  ےیل کے معلومات دیمز متعلق سے جانے ےیکی تقرر ںیم اس اور کرنے اریاخت تیشمول ںیم بورڈی ونڻیکم کے بورو اپنے
 ۔ںیکر رابطہ سے دفتر کے صدر بورو اپنے مندرج ںیم لیذ

 ںیکر رابطہ سے دفتر کے صدر بورو اپنے

 برونکس
 ئریجون زیڈائ نیرو

 صدر بورو

851 Grand Concourse, 3rd Floor 
Bronx, N.Y. 10451 
(718) 590-3500 
http://bronxboropres.nyc.gov/ 

 نیبروکل
 ڈمزیا. لیا رکیا

 صدر بورو

209 Joralemon Street 
Brooklyn, N.Y. 11201 
(718) 802-3700 

usa.org/-http://www.brooklyn 

 نہڻنیم
 وریبر.اے لیگ

 صدر بورو

1 Centre Street, 19th Floor 
New York, N.Y. 10007 
(212) 669-8300 

http://bronxboropres.nyc.gov/
http://www.brooklyn-usa.org/
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http://manhattanbp.nyc.gov/html/home/home.shtml 

 کوئنز
 زیک لنڈایم

 صدر بورو

120-55 Queens Blvd. 
Kew Gardens, N.Y. 11424 
(718) 286-3000 
http://queensbp.org/ 

 نڈیآئل ڻنیاسڻ
 اوڈو. سیا مزیج

 صدر بورو

10 Richmond Terrace, Room 120 
Staten Island, N.Y. 10301 
(718) 816-2000 
http://www.statenislandusa.com/ 

 

http://manhattanbp.nyc.gov/html/home/home.shtml
http://queensbp.org/
http://www.statenislandusa.com/
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 صارفین اور مالیاتی حقوق
  ہے؟ مطلوب شناختی ک طرح کس ےیل کے کھولنے اکاؤنٹ نکیب
 ریتصو با کردهی جار عہیذر کے حکومتی رملکیغ اور ہے نمبر کا کہیامر جو ITIN سےیج شناختی ک طرح مختلف نکیب تر ادهیز

 سے لسونک ںیم نظام نکنگیب۔ ںیہ کرتے قبول) شناخت شدهی جار سے لسونک ای پاسپورٹ سےیج( تحفظات گرید ای نامہ شناخت
 نفردم کیا اور دائشیپ جائے پتہ،ی مقام ر،یتصو ںیم اس ونکہیک ہے ڻول کارآمد کیا ےیل کے مہاجروں کارڈی شناخت شدهی جار

 کردهی جار سے جانبی ک لسونک نکیب کچھ ںیم ارکیوین۔ کرتا ںینہ ظاہر کو ڻسیاسڻ شنیگریام ہی کنیل ہے ہوتا نمبری شناخت
 اور نکوںیب ان۔ ںیہ کرتے قبولی بھ IDNYC نیونی ڈٹیکر اور نکیب سے بہت کےی سڻ ارکیوین۔ ںیہ کرتے قبول کارڈی شناخت

 :ںیکر مالحظہ سائٹ بیوی ک IDNYC پر پتے کے لیذ ںیہ کرتے قبول IDNYC جو ےیل کے فہرستی ک نوںیونی ڈٹیکر

unions.page-credit-and-http://www1.nyc.gov/site/idnyc/benefits/banks 

  ں؟یہ کرتے استعمال کا ڈٹیکر اور ںیہ سکتے لے قرض نیمہاجر زیدستاو ریغ ایک
 ,Individual Tax Identification Number) نمبری شناخت کسیڻی انفراد دہنده قرض گرید اور نیونی ڈٹیکر نک،یب سے بہت۔ ہاںی ج

ITIN) ڈٹیکر ورا نکیب بعد کے اس۔ ںیہ تےید قرض کر رکھی گرو کچھ اوری تجارت ،یذات اور ںیہ کرتےی کارڈجار ڈٹیکر کے کر قبول 
 ۔ ںیہ تےید کو وںیجنسیا رپورڻنگ ڈٹیکر معلوماتی کی گیادائی ک خواه قرض اور رپورٹی ک قرض دہنده قرض اور نیونی

 پر سیف اور شرحی ک سود کم کو شخص کیا سے اس۔ ہےی ضرور نابنا سرگزشتی ک ڈٹیکر مثبت ےیل کے مقاصد سے بہت
 کان،م مالکان آجر،ی کرہ رکھ ںیم انیدھ کو سرگزشتی ک ڈٹیکر عالوه، کے اس۔ ہےی تید مدد ںیم نےید قرار اہل ےیل کے قرض

 ۔ ںیہ تےیل صلہیف کا نےید فوائدی مال گرید اور اپارڻمنٹ ،ینوکر کوی کس افراد دوسرے اور اںیکمپن انشورنس

 قرض پنےا اسے ہے کرتا استعمال کا کارڈ ڈٹیکر ای ہے تایل قرضی کوئ جو۔ہےی ضرور بہت بنانا سرگزشتی ک ڈٹیکری اچھ کیا
 حیصح الکلب رپورٹ ڈٹیکر کہ ےیل کے بنانےی نیقی ہ۔ یہےی ضرور کرنا جانچی ک رپورڻوں ڈٹیکر اپنے اور کرنای گیادائی ک

 ۔ںیہی سکت ہو ظاہر ںیم رپورٹ ڈٹیکر جو ہےی ضرور کرنا جانچی بھی ک وںیغلط ان ہے،

 ں؟یہ ایک (FINANCIAL EMPOWERMENT CENTERS) مراکز اریاخت ضیتفوی مال
 اریتاخ ضیتفوی مال پہال اپنا ےیل کے کرنے عطا استحکامی مال کو باشندوں والےی آمدن کم نے 2008 نے گورنمنٹی سڻ ارکیوین

 باشندوں ےکی سڻ ارکیوین مراکز ہ۔ یںیہ موجود مراکز اریاخت ضیتفوی مال ںیم بورو پانچوں کےی سڻ ارکیوین آج۔ ایک قائم مرکز
 : ںیہ تےید انجام خدمات لیذ مندرجہ اور ںیہ ہوئے کھلے ےیل کے

 ،یساز بجٹ اور انتظام کا سےیپ •
 ،یبند منصوبہی مال •
 مشاورت، متعلق سے قرض اور ڈٹیکر •
 مدد، ںیم نپڻنے سے دہندگان قرض •
 خدمات، نکنگیب استطاعت حسب •
  اور ننگ،یاسکری ک فوائدی سرکار •
 ۔حوالہ کا موںیتنظ اور خدمات گرید •

 Department) اریاخت ضیتفو برائے دفتر نیصارف امور برائے محکمہ ےیل کے معلومات دیمز متعلق سے اعانت ںیم اریاخت ضیتفوی مال
)of Consumer Affairs Office of Financial Empowerment ای 311 سے 

empowerment.page-http://www1.nyc.gov/site/dca/partners/financial ۔ںیکر رابطہ پر 

 

 کے ارکیوین متعلق سے اراتیاخت کے کنگیچ مقدور حسب: (TAKE IT TO THE BANK) نکیبی د ڻو اِٹ کیڻ
 رہنما کیا ےیل کے باشندوں

http://www1.nyc.gov/site/idnyc/benefits/banks-and-credit-unions.page
http://www1.nyc.gov/site/dca/partners/financial-empowerment.page
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 کے مددی ک لوگوں ںیم کرنے موازنہ کا اس اور کرنے پتہ کا اکاؤنڻس کنگیچ مقدور حسب نے دفتر کے کمپڻرولری سڻ ارکیوین
 ۔ ایک قائم سے نام کے (Take it to the Bank) نکیبی د ڻو اِٹ کیڻ لہیوس الئن آن کیا ےیل

 وه ےک ارکیوین۔ ہے سکتا دے مدد ںیم بڑھانے اور رکھنے محفوظ کو سےیپ کے آپ سے قےیطر محفوظ کھولنا اکاؤنٹ نکیب
 خرچ ڈالر ڑوںکیس ںیم سال کیا ںیانہ ےیل کےی رسائ تک سےیپی ہ اپنے اوقات اکثر ںیہ کرتے استعمال شرزیک کیچ جو باشندے

 اوری سائر تک سےیپ اپنے ت،یاہلی ک کرنے جمع کیچ پے راست سےبراهِ یج ڻولز کارآمد نکیب برخالف، کے اس۔ ہے پڑتا کرنا
 آپ تو ںیہ کرتے ادا بل مطابق کے معمول اور ہےی آمدن مستقلی ک آپ اگر۔ ہے کرتا ایمہی گیادائی ک بل بالمعاوضہ ای پر متیق کم

 ۔ ہے سکتا ہو قدم اہم کیا اکاؤنٹ نکیب کیا ےیل کے بنانے بہتر کو استحکامی مال کے

۔ ہے تاہو مختلف اکاؤنٹ ہر ہےاوری ضرور حد بے نایل سمجھ کو الگتوں اور اصول کے اس پہلے سے کھولنے اکاؤنٹ نکیب تاہم
 : ںیہ سکتے کر غور پر پوچھنے سواالت لیذ مندرجہ آپ بطور کے آغاز ۂنقط کیا

 ہے؟ ضرورتی ک روپے کتنے ےمجھےیل کے کھولنے اکاؤنٹ کیا -
 ہے؟ راستہی کوئ کا بچنے سے سوںیف ان ایک ہے؟ ایک سیف ماہانہی ک اکاؤنٹ کیا -
 ہوگا؟ رکھنا ںیم اکاؤنٹ اپنے مجھے رقم خاص کیا نےیمہ ہر ایک -
 ؟یہوگی کرن ادا سیف مجھے پر کرنے استعمال ATM کا نکیب دوسرے ایک -
  ہوں؟ کرسکتا کشنیڻرانز باری کتن ںیم معاوضہ بال نےیمہ ہر -
 اجات جانا سے نام کےی نکاس زائد پر طور عام جسے لکھوں کیچ کا روپے ادهیز سے رقم موجود ںیم اکاؤنٹ اپنے ںیم اگر -

 ۔ ہوگا ایک تو ہے

 اکاؤنٹ مقدور حسب کیا کے کر مقابلہ کا اصولوں اور سیفی ک نکوںیب مختلف (Take it to the Bank) نکیبی د ڻو اِٹ کیڻ
 ہے ہے کرتا مددی ک آپ ںیم کرنےی نشاندہی ک نکوںیب ان ںیم اس بشمول ہوں،ی پور ںیضرورتی ک آپ سے جس ںیم تالشی ک

 Take it to the) نکیبی د ڻو اِٹ کیڻ کرم براهِ ۔ ںیہ کرتے قبول IDNYC اور ںیہ کرتے ایمہ خدمات ںیم زبانوں مخصوص جو
)Bank ںیکر مالحظہ سائٹ بیوی ک :www.takeittothebank.nyc 

http://www.takeittothebank.nyc/
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 امیگریشن خدمات
ی بھ یکوئ جو۔ ںیہ سکتے ڈال ںیم خطرے ںیانہ اور ںیہ سکتے دے دھوکہ کو مہاجروں کنندگان فراہم خدمات شنیگریام مانیا بے
 کرنا خبمنت کوی اڻارن ای کار صالح شنیگریام ساتھ کے اطیاحتی ہ بہت ےیل کے مدد اسے ہے چاہتا کرنا حاصل خدمات شنیگریام

 ای اگ کرے شائع اشتہارات کن گمراه گا، دے ضمانتی ک تجےین مخصوص سے قےیطر غلط کار صالح شنیگریام کچھ۔ ےیچاہ
 کا کاروں صالح جن اور ےیچاہ ہونا واقف سے حرکتوں ان کو مہاجروں۔ گا کرے مطالبہ کا سیف ادهیز سے حد ےیل کے خدمات
 ۔ ےیچاہی نیکرل قیتحق ںیم بارے کے ان ہے ایک انتخاب نے انہوں

ی ک اونتع ںیم شنیگریام ںیمی سڻ ارکیوین جو سے کاروبار ای لوگوں ان ےیکےل بچانے سےی دہ دھوکہ کو مہاجروں قانونی مقام
 :ےہ کرتا مطالبہ کا نےید انجام امور لیذ مندرجہ) عالوه کے وںیہستی سرکار اوری منفعت ریغ لوں،یوک( ںیہی کرت ایمہ خدمات

۔ ہوں درج اخراجات والے جانے ےیک عائد پر نیصارف اور سیف خدمات، تمام ںیم جس کرائے ایمہ معاہدهی ریتحر کیا وه •
 ۔ ےیچاہ ہونا لکھا ںیم زبانی وال آنے ںیم سمجھ کو صارف اور ںیمی زیانگر معاہده وه

 ۔ ےیچاہی ملن واپس متیقی پور ںیانہ اور ےیچاہی ملن اجازتی ک کرنے رد کو معاہده اندر کے دن نیت کو نیصارف •
 اور ںیہ ںیہن افتہی الحاق سے لیاپ شنیگریام آف بورڈ ای یاڻارنی کوئ کننده فراہم کہ کرے انیب ہی ںیم اشاروں اور اشتہاروں •

 خدمات ںیم وںزبان جن ےیچاہ لگوانا ںیم زبانوں تمام ان پر طور اںینما نریب۔ سکتا کر ںینہ ایمہ مشورهی قانون کننده فراہم کہ ہی
 ۔ ںیہی جارہی کرائ ایمہ

 ۔ ںیرکھ تک سال نیت کو نقولی ک زاتیدستاو اور کارڈوںیر تمام کرده حاصل ای کرده ارهیت ےیل کے نیصارف •
 ۔ ںیرکھ برقرار بانڈی ضمانت کا ڈالر 50,000 •

 :کرسکتے ںینہ کام لیذ مندرجہ کنندگان فراہم خدمت شنیگریام عالوه کے اس

 ۔کرسکتے ںینہ مطالبہ کا سیف ےیل کے کرنے جمع ای دالنے درخواستی سرکار •
 ۔کرسکتے ںینہ مطالبہ کا سیفی ک ان ںیہی گئی د ںینہ انجام خدمات جو •
 زاتیستاود اصل کو نیصارف ای سکتے کر ںینہ منع سے نےید کو نیصارف نقولی ک ان ںیہی گئی ک دائر زاتیدستاو جو •

 ۔ سکتے کر ںینہ منع سے کرنے واپس
 سے جس سکتے کر ںینہ استعمال کا اسنادی سیای اکوئی خطاب کای اڻارن ای لیوک ںیم زبانی دوسری کس ای ںیمی زیانگر •

 ںیم معاملے کے شنیگریام وه ای ہے رکھتا مہارت ورانہ شہیپ مخصوص وه کہ جائے ہو مجبور پر کرنے نیقی ہی صارف
 ۔ہے مجاز کا نےید مشوره

 ۔سکتے دے نہیں مشورهی قانون ای سکتے دے ںیاشتہارنہ کا کرنے فراہم خدماتی قانون تو ہے ںینہ مجاز وه اگر •
 ںینہی گارنڻ ای ںیہ رکھتے رسوخ و اثر خاص ساتھ کے وںیجنسیا ای دارانیعہدی سرکار وه کہ سکتے کر ںینہ ظاہر ہی •

 ںیم شکل یریتحری گارنڻ ای وعده اور ہو نہ ادیبنی قیحقی کوئی ک وعدے اس تک جب سکتے کر ںینہ وعده ای سکتے دے
 ۔ ہو نہ

 رک نہیں افشاء وک معلوماتی کس سامنے کے حکام اہل گرید ای شنیگریام ریبغ کےی رضامند ای یجانکاری ک صارف •
 ۔ سکتے کروا نہیں جمع ات زیدستاو ای رمافی کوئ پاس کے ان ای سکتے

 :ںیکر رابطہ ے،یل کے کرنے درج تیشکا خالف کے کنندگان فراہم خدمات شنیگریام

NYC نیصارف امور برائے محکمہ کا  
(Department of Consumer Affairs, DCA) 

311 

 771-7755 (800) (New York State Attorney General) جنرلی اڻارن ٹیاسڻ ارکی وین

  پروگرام نیمہاجر امور کای اڻارن ڈسڻرکٹ نیبروکل
(Brooklyn District Attorney’s Immigrant Affairs Program) 

(718) 250-3333 

  پروگرام نیمہاجر امور کای اڻارن ڈسڻرکٹ نہڻنیم
(Manhattan District Attorney’s Immigrant Affairs 
Program) 

(212) 335-3600 
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  پروگرام نیمہاجر امور کای اڻارن ڈسڻرکٹ کوئنز
(Queens District Attorney’s Immigrant Affairs Program) 

(718) 286-6690 

 کا (Office of New Americans Hotline) الئن ہاٹی ک کنزیامر وین
 دفتر

-566 (800) ای 419-3737 (212) 
7636 

 
 IMMIGRANT ASSISTANCE SERVICE ENFORCEMENT) کٹیا نٹیانفورسم سروس اسسڻنس گرنٹیام

ACT) 
 شنیگریام ںیم ٹیاسڻ ارکیوین جو ایگ ایک پاس کٹیا نٹیانفورسم سروس اسسڻنس گرنٹیام سے حوالے کے قانونی استیر ںیم 2014

 ۔ ہے کرتا فراہم تحفظاتی قانون مضبوط ادهیز اور نئے کو والوں کرنے طلب خدماتی امداد متعلق سے

 :ہے تاید انجام امور لیذ مندرجہ کٹیا نٹیانفورسم سروس اسسڻنس گرنٹیام

 ز،یاڻارن افتہی الحاق سے) Board of Immigration Appeals, BIA( لزیاپ شنیگریام آف بورڈ ہےکہ کرتا واضح ہی •
 ۔ ںیہی سکت کرا ایمہ خدماتی قانون کو مہاجروںی ہ ںیمیتنظ ای افراد اور

 ۔ہے کرتا مضبوط کو تقاضوں کے ترجمے ےیل کے خدماتی امدادی ک شنیگریام •
 کو انکنندگ فراہم خدماتی امدادی ک شنیگریام ںیجنہ ہے کرتا قیتخل تقاضےی اضاف ےیل کے معاہدوں اور دستخطوں ان •

 ۔ہےی ضرور کرنا استعمال
 ۔ہے بڑھاتا کو جرمانوںی وانید اور ہے کرتا عائد جرمانےی فوجدار ےیل کے ان ںیہ تےید دھوکہ کو مہاجروں لوگ جو •
 ےکرن مددی ک نیمہاجر ںیم حصول کے تعاون گرید اور تیتربی کی نوکر کالسوں،ی ک تمدن اور ،ESOL خدمات،ی قانون •

 باضابطہ کیا کو کے) New York State Office of New Americans( کنزیامر وین آف آفس ٹیاسڻ ارکیوین ےیل کے
 ۔ ہے کرتا عطا تیثیحی کی جنسیا ڻویکیگزیا

 ہے سوالی ئکو متعلق سے تحفظات اور خدمات متعلق سے شنیگریام اور کٹیا نٹیانفورسم سروس اسسڻنس گرنٹیام پاس کے آپ اگر
 ۔ ںیکر رابطہ پر نمبر 7636-566-(800) 1 سے دفتر کے الئن ہاٹ زکنیامر ارکیوین تو

 MANHATTAN DISTRICT ATTORNEY’S) پروگرام نیمہاجر امور کا دفتر کےی اڻارن ڈسڻرکٹ نہڻنیم
OFFICE IMMIGRANT AFFAIRS PROGRAM) 

ی ک مظالم والے جانے ےیک خالف کے مہاجروں جو ہے پروگرام نیمہاجر امور کیا پاس کے دفتر کےی اڻارن ڈسڻرکٹ نہڻنیم
 ےک فراڈ وه ںیہ ںیم تالشی ک روزگار اور ہاؤسنگ ت،یشہر رہائش،ی قانون جو نیمہاجر وه۔ ہے کرتا موکوز توجہ پری کارروائ

 ںیم نا ہے، کرتا مددی ک گواہوں اور مہاجروں مظلوم بند زیدستاو ریغ اور بند زیدستاو پروگرام نیمہاجر امور۔ ںیہ ہوسکتے شکار
۔ ہے سکتا وہ خوف ںیم کرنے تعاون ساتھ کے نٹیانفورسم الء سے وجہی ک ڻسیاسڻ شنیگریام اپنے ںیجنہ ںیہ شاملی بھ مہاجر وه
 ان سے پروگرام نیمہاجر امور گواه ای شکار کے جرائم گرید ای یبدعنوان ،یدہ دھوکہ شنیگریام نظر، قطع سے ڻسیاسڻ شنیگریام

 نہڻنیم۔ ںیہ کرسکتے حاصل دوباره سےیپ اپنے سے ان ہے ایک فراڈ نے جنہوں نیمتاثر کے فراڈ۔ ںیہ سکتے کر رپورٹی ک جرموں
 رپورٹ کے ڻسیاسڻ شنیگریام کے گواہوں اور نیمتاثر کو داروںیعہد کے شنیگریام کہ ہے ہی یسیپالی ک دفتر کےی اڻارن ڈسڻرکٹ

 ۔ جائےی ک نہ

 ےیل کے کرنے فراہم معلومات متعلق سے اس ای کرنے رپورٹی ک جرائم دوسرے ای فراڈ کو پروگرام نیمہاجر امور ںیم نہڻنیم
 Immigrant Affairs: ںیجیبھ کر لکھ پر پتے اس ا)۔ یںیہ ابیدست ترجمان ںیم زبانوںی س بہت( ںیکر کال پر 335-3600 (212)

Program, One Hogan Place, Room 753A, NewYork, NY 10013. 

 BROOKLYN DISTRICT ATTORNEY’S OFFICE) ونٹی فراڈ گرنٹیام کا دفتر کےی اڻارن ڈسڻرکٹ نیبروکل
IMMIGRANT FRAUD UNIT) 
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 جو ہے امپروگر کیای بھ کای اڻارن ڈسڻرکٹ نیبروکلی ہ طرح کے پروگرام نیمہاجر امور کے دفتر کےی اڻارن ڈسڻرکٹ نہڻنیم
 چاہتا بچانا ںیانہ سے جرائم دوسرے افتہی انجام خالف کے ان اور فراڈ ںیانہ ساتھ کے نےید انیدھ پر اتیضروری ک زیونڻیکم مہاجر

 ۔ ہے

  ےیل کے کرنے فراہم معلومات متعلق سے اس ای کرنے رپورٹی ک جرائم دوسرے ای فراڈ کو ونٹی فراڈ گرنٹیام کے بروکلن
 )۔ںیہ ابیدست ترجمان ںیم زبانوںی س بہت( ںیکر کال پر 250-3333 (718)

 :ںیجیبھ کر لکھ پر پتے اس ای ،IIFU@BrooklynDA.org: ںیکر لیم کو ونٹی
 Immigrant Fraud Unit, 350 Jay Street, 16th Floor, Brooklyn, NY 11201. 

 QUEENS DISTRICT ATTORNEY’S OFFICE) ونٹیی ک نیمہاجر امور یک دفتر کےی اڻارن ڈسڻرکٹ کوئنز
IMMIGRANT AFFAIRS UNIT) 

 اور راڈف سےیج جرائم رہے ہو ساتھ کے مہاجروں جو ہے ونٹی کیای ک نیمہاجر اموری بھ پاس کے دفتر کےی اڻارن ضلع کوئنز
 ۔ ہے کرتای کارروائی قانون خالف کے تشدد

  ےیل کے کرنے فراہم معلومات متعلق سے اس ای کرنے رپورٹی ک جرائم گرید ای فراڈ کو ونٹی ئرسیاف گرنٹیام کے کوئنز
 :ںیجیبھ کر لکھ پر پتے اس ای )ںیہ ابیدست ترجمان ںیم زبانوںی س بہت( ںیکر کال پر 286-6690 (718)

 Immigrant Affairs Unit, 125-01 Queens Boulevard, Kew Gardens, NY 11415. 

 ںیمثالی ک گھوڻالوں ای موںیاسک فراڈ
 جبکہ ںیرک فراہم مشورهی قانون اور ںیکر شیپ بطور کےی اڻارن کو خود جو کنندگان فراہم خدمات شنیگریام ای افراد سےیا •

 ۔ہوں نہی اڻارن افتہی الئسنس وه
 ۔ںیکر شیپ خدمات ای برتاؤی خصوص اور ںیکر دکھاوا کا ہونے جنٹیا کے حکام شنیگریامی وفاق جو افراد سےیا •
 ےسکت کر ںینہ فراہم وه جو ںیکر وعده کا نےید زایو ورک اور روزگار سےیا سے مہاجروں جو کاروبار ای افراد سےیا •

 ۔ںیہ
 قانون وه کنیل ںیکر بحال کو مہاجروں ےیل کے کرنے کام ںیم کڻوںیپروج افتہی فنڈ سے حکومت جو اںیکمپنی راتیتعم وه  •

 ۔ کرے نہ ادا انہیں تنخواه مطلوب مطابق کے
 ۔ہوں ملوث ںیم موںیاسک رامڈیپ ای ںیکر ایمہ مواقع جھوڻے کےی کار ہیسرما جو افراد سےیا •
 کرتے فروخت ںیانہ اور کرتے اریت زیدستاو گرید اور ای پاسپورٹ الئسنس، کارڈ،ی کورڻیس سوشل بیرفرپُ  جو افراد سےیا •

 ۔ ںیہ
 کر لے سےیپ سے آپ کنیل کرے شیپ خدمات گرید اور ہاؤسنگ جو ادارےی تجارت ای شخص جو کاروبار ای افراد سےیا •

 ۔ جائے ہو فرار

 ںیرہ محتاط ںیم معاملوں کن
 ۔ ںیہ سکتے کروا معاملہ خاص کا آپ سے حکام شنیگریام وه کہ ںیہ کہتے سے آپ جو کنندگان فراہم خدمت شنیگریام •
 ۔ ںیہ سکتے ہوی اڻارنی ہ بمشکلی" نوڻر" ںیم ملک اس۔ ہوتے ںینہ لیوک شہیہم) Notariosی" (نوڻر" •
 ای غذاتکای اصلی گئی کرائ جمع پاس کے وںیجنسیای سرکاری دوسر ای حکام شنیگریام جو کنندگان فراہم خدمت سےیا •

 ۔کرے نہ واپس ای فراہم نقولی ک فارموں
 ۔ دےی دھمکی ک کرنے رپورٹ ںیم بارے کے آپ کو حکام شنیگریام جو کنندگان فراہم خدمت سےیا •
 ۔ ںیبنائی نیقی انیل دیرسی ک سےیپ کرده ادای بھی کس۔ ہےی سیپالی کی گیادائ نقد صرفی ک جن کنندگان فراہم خدمات سےیا •

 میتسل سے (Board of Immigration Appeals, BIA) زلیاپ شنیگریام آف بورڈ نمائنده ای میتنظی کوئ ایآ کہ ےیل کے کرنے قیتصد ہی
  انصاف محکمہی کیامرہے کرسکتا ںیم عدالتوںی وفاق صرفی نمائندگی ک مؤکلوں اور ہے شده

mailto:IIFU@BrooklynDA.org%DB%94
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)Department of JusticeUS (، سائٹ بیوی ک جائزه کا شنیگریام برائے آفس کڻویگزیا: 
reports-roster-accreditation-https://www.justice.gov/eoir/recognition ۔ںیکر مالحظہ  

 The New York State Unified :سے ںینہ ای ہےی اڻارن افتہی الئسنس ںیم ٹیاسڻ ارکیوین فردی کوئ کہ ےیل کے ےکرن قیتصد ہی
Court System, Attorney Registration Unit ای پر 428 (212)-2800 سے www.nycourts.gov ۔ںیکر رابطہ پر 

  الئن ہاٹ کنزیامر وین فار آفس کے ٹیاسڻ ارکی وین: ےیل کے کرنے رجوع سے کنندگان فراہم خدماتی سماج اوری قانون
(Office for New Americans Hotline) ۔ںیکر رابطہ پر 7636-566 (800) سے 

 

https://www.justice.gov/eoir/recognition-accreditation-roster-reports
http://www.nycourts.gov/
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 ے کاروبارچھوڻ
  ں؟یہ سکتے کر حاصل تعاون سے کہاں کاروبار چھوڻے

NYC سروسز بزنس اسمال یک ڈپارڻمنٹ (Department of Small Business Services) 
ی ک آموزوں کار مالکان کے کاروبار ان جو ہےی جنسیای ک گورنمنٹی سڻ (SBS) سروسز بزنس اسمالی ک ڈپارڻمنٹی سڻ ارکیوین

 تاید بڑھاوا کوی ترقی ک مضافات ںیم ضلعوںی تجارت SBS۔ ںیہ چاہتے کرنا شروع کاروبار اپنا جو ںیہےکرت شیپ مدد راست براهِ 
 ۔ ہے تاید فروغ کو مواقع ںیم کاروبار تیملک ریزی ک نیخوات اور توںیاقل اور ہے

 ںیہ پہنچاتے ںیم بورو ہر کو خدماتی کی ک SBS (Business Solution Centers) سنڻرز وشنیسول بزنس کےی سڻ ارکیوین
 :ںیہ شامل لیذ درج ںیم خدمات اس۔ جائےی ک مدد ںیم بڑھانے اسے اور چالنے کو کاروبار ںیمی سڻ ارکیوین تاکہ

 ۔میتعلی کی بند منصوبہی کاروبار اور کورسزی کاروبار •
 ۔ ںیہ کرتے شیپ خدماتی اپن ںیم مفت جو عےیذر کے لوںیوک ان جائزه،ی قانون کا )زیل( پڻوں اور معاہدوں •
 ۔ ہے کرتا مدد ںیم کرنے پورا کو تقاضے اور سمجھنے کو ضوابط کے حکومت •
 ۔ ہے تاید مدد ںیم درخواستی ک کجیپ اور ہے کرتای نشاندہی ک دہندگان قرض جو تعاون متعلق سے فائنانسنگ •
 رتاک فراہمی رسائ تک مجموعے اریت کیا کے دواروںیام کےی نوکر شده جانچ سے پہلے جو تعاون متعلق سےی بحال •

 ۔ہے
ی رسائ کت مواقع کے ہونے معاہده سے حکومت جو ہے کرتا عطا شنیفکیسرڻ انڻرپرائز بزنس تیملک ریزی ک نیخوات/تیاقل •

 ۔ہے کرتا فراہم
 ھاتابڑ کو اریکےمع چالنے کاروربار اور ہے التای بہتر ںیم مہارتی ک مالزم کے سطح داخلہ جو فنڈ ےیل کے تیترب •

 ۔ہے
ی سیا وقت کے کرنے اصالحات ںیم اصل زر ای بڑھانے جانے، لے جگہی دوسر سے جگہ کیا کو کاروبار کے آپ •

 ۔ہےی ہوت بچتی ک سےیپ کے آپ سے جن باتیترغ

 کرسکتے کال پر 311 آپ ےیل کے جاننے دیمز ںیم بارے کے ان ای کرنے رابطہ سے پروگرام وشنیسول بزنس کےی سڻ ارکیوین
 ں،یہ

http://www.nyc.gov/html/sbs/nycbiz/html/home/home.shtml، سکتے آ ںیم دفتری کس سے ںیم ان ای 
 :ںیہ

 Floor, Bronx, NY 10458 th400 East Fordham Road, 7 برونکس
 بجے 5:00 شام تا بجے 9:00 صبح جمعہ، تا ریپ 960-7910 (718)

 Floor, Brooklyn, NY 11201 th9 Bond Street, 5 نیبروکل
 بجے 5:00 شام تا بجے 9:00 صبح جمعہ، تا ریپ 296-8021 (347)

  Floor, New York, NY 10038 ndStreet, 279 John )ںیریز( نہڻنیم
 بجے 5:00 شام تا بجے 9:00 صبح جمعہ، تا ریپ 618-8914 (212)

 Floor, New York, NY 10027 ndStreet, 2 th361 West 125 ی)باالئ( نہڻنیم
 5:00 شام تا بجے 9:00 صبح جمعہ، تا ریپ 125 نشنیکسڻیا 749-0900 (212)

 بجے

 Floor, Jamaica, NY 11432 ndJamaica Avenue, 225 -168 کوئنز
 بجے 5:00 شام تا بجے 8:30 صبح جمعہ، تا ریپ 577-2148 (718)

 Floor, Staten Island, NY 10301 rd120 Stuyvesant Place, 3 نڈیآئل ڻنیاسڻ
 اپائنڻمنٹ عہیبذر صرف 285-8400 (718)
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 (BUSINESS OUTREACH CENTERS, BOCS) سنڻرز چیر آؤٹ بزنس
 یسڻ ارکیوین پورے۔ ںیہ سکتے کر حاصل تعاونی بھ سے پروگراموںی نام (BOCs) سنڻرز چیر آؤٹ بزنس مالکان کے کاروبار

 دے مشوره و صالح پر موضوعات لیذ مندرجہ د،یتحد بال کو، آپ جو ںیہ موجود کار صالحی تجارت ںیم BOC بزنس واقع ںیم
 :ںیہ سکتے

 ع،یتوس/شروعاتی ک کاروبار •
 ،یرسائ تک ہیسرما •
 ،یترقی ک منصوبہی کاروبار •
 امداد،ی قانون اموراوری انتظام •
  اور ،یجانکاری ک پرمٹ اور الئسنسنگ •
 ی۔ بند متیقی ک مصنوعات •

BOC ںیکر رابطہ سے دفاتر لیذ مندرجہ کے : 

 ڻڈیانکارپور ورک، ٹین سنڻر چیر آؤٹ بزنس
 (Business Outreach Center Network, Inc.) کا 

 دفتری مرکز

Floor  nd85 South Oxford Street, 2 
Brooklyn, NY 11217 
(718) 624-9115  
info@bocnet.org 

 Floor nd1231 Lafayette Avenue, 2 برونکس
Bronx, NY 10474 
(718) 532-2926 
bronxboc@bocnet.org 

 Road, Ground Floor th11 40-96 کوئنز
Corona, NY 11368 
(718) 205-3773 
queens@bocnet.org 

  سنڻر چیر آؤٹ بزنس سائیڈ سٹیا لوور/ڻاؤن چائنا
CMP )کٹیپروج پاور نیم ڻاؤن چائنا سابقہ( 

Floor rd70 Mulberry Street, 3 
New York, NY 10013 
(212) 571-1692 
chinatown@bocnet.org 

 سنڻر چیر آؤٹ بزنس نہڻنیم اپر
 شنیکارپور ولپمنٹیڈ ووڈ ان نڈیا ہائڻس واشنگڻن

57 Wadsworth Avenue  
(corner of 176th St) 
New York, NY 10033-7048 
(212) 795-1600  
uppermanhattan@bocnet.org 

BOCs کٹیپروج انڻرپرائز کرویمائی وجیفیر" اسڻائل کنیامر - بزنس" وین “(“Business American-Style” Refugee 
Microenterprise Project) جو ہے کرتا کفالتی بھی ک: 

 ۔ ہے تاید مدد کو نوںیگز پناه اور وںیوجیفیر اہل ںیم کرنے شروع کاروبار چھوڻے ںیمی سڻ ارکیوین پورے •
ی بھی رسائی ک قرض تک ڈالر 15,000 اور مشاورتی کاروبار فرداً  فرداً  ت،یترب تعلق سےی آموز کاری مدت لیطو اوری مدت لیقل •

 ۔ ہے کرتا شیپ

mailto:info@bocnet.org
mailto:bronxboc@bocnet.org
mailto:queens@bocnet.org
mailto:chinatown@bocnet.org
mailto:uppermanhattan@bocnet.org
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 کے تنامیو ، والے ہونے داخل سےی تیہ اور وبایک ن،یگز پناه وں،یوجیفیر بشمول والوں، رکھنے ڻسیاسڻ شنیگریام مخصوص •
 پر درجےی بھی کس سے ںیم ان جو ہے ایگ ایک اریت ےیل کے باشندوں مستقل ان پر طوری قانون اوری ائیشیا-یکیامر مخصوص

  ۔ ںیہ فائز
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 : ںیکر رابطہ پر لیذ درج سے کٹیپروج انڻرپرائز مائکروی وجیرف" اسڻائل - کنیامر بزنس" وین

BOC ی)سیفرانس ن،یتیپ ،یپسپانو( 9115-624 (718)  ڻڈیانکارپور ورک، ٹین  

 BOC (718) 816-4775 نڈیآئل ڻنیاسڻ

 ی)روس( BOC (718) 253-5262 نیبروکل ساؤتھ

 یپوورڻ وشیج آن کونسل ٹیم
(Council on Jewish Poverty) )کوئنز( 

 ی)روس( 275-5316 (718)

 QUEENS-LAGUARDIA SMALL BUSINESS DEVELOPMENT) سنڻر ولپمنٹیڈ بزنس اسمال ایالگارڈ-کوئنز
CENTER 

 ہیسرما ،یندب منصوبہی تجارتی ک کاروباروں موڻے چھوڻے جو ہے میتنظی دوسر کیا سنڻر ولپمنٹیڈ بزنس اسمال ایالگارڈ -کوئنز
 ۔ ہےی سکت دے مدد ںیم برآمداتی ک خدمات و اءیاش اور لیتعمی ک ضابطوں اوری دہندگ الئسنس ،یکار

 Thomson Avenue, Suite B309, Long Island 20-30: ںیکر رابطہ پر پتے اس سے سنڻر ولپمنٹیڈ بزنس اسمال ایالگارڈ-کوئنز
City, NY 11101 ،5303,-(718) 482 ںیکر مالحظہ ای : laguardia.nyssbdc.org)جاسکتا ایل کر جا خود ای الئن آن وقت کا ملنے 

 )۔ ہے

 (SMALL BUSINESS ADMINISTRATION, SBA) شنیڈمنسڻریا بزنس اسمالی کیامر
 فراہم دامدا مندرجہ ہ۔ یہےی کرت مددی ک کاروباروں موڻے چھوڻے جو ہےی جنسیای ک حکومتی وفاق شنیڈمنسڻریا بزنس اسمالی کیامر
 :ہےی کرت

 ،)مشاورت اور تیترب( امدادی کیتکن •
 امداد،ی مال •
 امداد، ںیمی بند معاہده •
  اور امداد، ےیل کےی بحال سےی تباہ •
 ۔ مدد ںیم سمجھنے کو ضوابط و نیقوان •

SBA 26: ںیکر رابطہ پتے اس سے آفس ڈسڻرکٹ ارکیوین کے Federal Plaza, Suite 3100, New York, NY 10278، (212) 
 ۔ںیکر مالحظہ york-w.sba.gov/offices/district/ny/newhttp://ww ای ،4354-264

 کون ےیل کے مددی ک اداروںی کاروبار محروم اور تیملک ریزی ک نیخوات وں،یتیاقل ںیم کرنے کاروبار ساتھ کےی سڻ
 ں؟یہ موجود پروگرام سے
NYC ی سڻ کے رک ایمہ خدمات ےیل کے کرنے مددی ک کاروباروں پسمانده اور تیملک ریزی ک نیخوات ت،یاقل پروگرام شنیفکیسرڻ

 کے رکنگو ٹین کالسوں، کو کاروباروں شده قیتصد۔ ہےی تید بڑھاوا کوی برابر اور تیشفاف ںیمی کارروائی کی ابیحصولی ک
۔ ہےی تہو حاصل معلومات ںیم بارے کے ان اوری رسائ تر عیرس تک مواقع کےی بند معاہده عہیذر کے باتیترغی اہداف اور ونڻسیا

 : ںیہ شامل ںیم پروگراموں شنیفکیسرڻ

 

 

 

 ,Minority and Women-owned Business Enterprise) انڻرپرائز بزنس تیملک ریزی ک نیخوات اور تیاقل •
M/WBE) پروگرام 

http://www.nyssbdc.org/centers/centers.aspx?centid=24
http://www.nyssbdc.org/centers/centers.aspx?centid=24
http://www.sba.gov/offices/district/ny/new-york
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 کے باشندوں مستقل ا) یوںیشہری (شہری کیامر انی آور عمل ای اریاخت ت،یملک 51%ی ک جن ےیل کے کاروباروں ان
 ۔ ہوں نیخوات ای خاتون اوری کیامری ائیشیا ،یہسپانو فام، اهیس بشمول) گروپوں( گروپی تیاقل نامزدی کس جو ہو پاس

 پروگرام شنیفکیسرڻ (Emerging Business Enterprise, EBE) انڻرپرائز بزنس ریپذ ارتقاء •
ی کیرام اصل کہ ہےی ضرور کرنا ثابت ہی یبھ کوی کس۔ ےیل کے مالکان کے کاروبار محروم پر طوری معاش اوری سماج

 لشکی ک وںیمحرومی معاش اوری سماج ڻھوسی ک ان جہینت کا اخراج اس ہےاور ایگ ایک خارج بار بار اسے سے معاشرے
 ۔ ہے ہوا برآمد ںیم

 پروگرام شنیفکیسرڻ (Locally-Based Business Enterprise, LBE) انڻرپرائز بزنسی مبن پر سطحی مقام •

 ارکیوینی صدیف 25 کا کام اپنے کم سے کم جو ےیل کے کاروباروں ان مجاز کے کرنے کاروبار ںیم ٹیاسڻ ارکیوین
 کم حرومم پر طوری معاش ساتھ کے تقاضوںی تیاہل گرید ای ںیہ تےید انجام ںیم عالقے پسمانده پر طوری معاش کےی سڻ

 ۔ ںیہ تےیدی نوکر کو قوتی افراد صدیف 25 کم سے

NYC زیسروس بزنس اسمال برائے محکمہ کا (Small Business Services, SBS) ٹیفکیسرڻ کو شرکاء تمام کے پروگرام اس 
 ۔ ہے کرتا عطا

 رابطہ پر 513 (212)-6311 سے سروسز بزنس اسمال NYC ےیل کے معلومات دیمز متعلق سے نےید درخواست ےیل کے ٹیفکیسرڻ
 ۔ ںیکر مالحظہ سائٹ بیوی ک ان پر http://www.nyc.gov/html/sbs/nycbiz/html/contact/contact.shtml ای ںیکر

 (VENDOR ROADMAP) پیم روڈ نڈریو

 ساتھ کے حکومتی سڻ کو کاروباروں جو ہے رہنما جامع کیا کرده اریت کا اسڻنگر۔ میا اسکاٹ کمپڻرولر کے NYC پیم روڈ نڈریو
ی ک یابیحصول کروانے، اندراج نڈریو تیثیبح ںیمی سڻ پ،یم روڈ نڈریو۔ ہے تاید مدد کو ان پر ہونے خواہاں کا کرنے تجارت
 ورغ قابل ےیل کے نڈرزیو قدم ہر کا اس۔ ہے کرتا فراہمی رہنمائ قدم بہ قدم ںیم بڑھانے کو کاروبار اور سمجھنے کوی کارروائ

 ۔ ہے مشتمل پر لنکس کے وسائل گرانقدر زین معلومات اور تقاضوںی الزم

 ےیل کے جاننے دیمز متعلق سےی کارروائی کی ابیحصول اور کرنے حاصلی کاپ کیای ک پیم روڈ نڈریو
http://comptroller.nyc.gov/vendorroadmap پیم وڈر ای یکارروائ۔ ںیکر مالحظہ سائٹ بیوی ک پیم روڈ نڈریو پر 

 ای کے کر کال پر 669 (212)-3916 سے آفس کے کمپڻرولری سڻ آپ تو ںیہ سوالی کوئ کے آپ اگر متعلق سے
vendorroadmap@comptroller.nyc.gov ۔ںیہ سکتے کر رابطہ عےیذر کے لیمی ا پر 

http://www.nyc.gov/html/sbs/nycbiz/html/contact/contact.shtml
http://comptroller.nyc.gov/vendorroadmap
mailto:vendorroadmap@comptroller.nyc.gov
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 ریسورس ڈائریکڻری
 جو ورا ہےی گئی ک ںیم العمل دستور اسی نشاندہی ک جن ہے مجموعہ کیا کا وسائل گرید اور وںیجنسیای حکومت موں،یتنظ ان ہی

 ںیم گروپوں سے لحاظ کے اقسامی ک ضرورت کو وسائل دفاتراور ان۔ ںیہ سکتے کر مددی ک مہاجروں ںیم اتیضروری س بہت
 ۔ ہے شامل کے معلوماتی ک رابطے ںیم اس اور ہے ایگ رکھا

  تیشہر

CUNY 7245-344 (646): دفتر صدر !ناؤ زنشپیسڻ 

 (York College) کالج ارکی مراکز شنیگریام
Welcome Center Atrium 
94-20 Guy R. Brewer Blvd. 
Jamaica, NY 11451 
(718) 262-2983 

 
 (Flushing Immigration Center) سنڻر شنیگریام فلشنگ

39-07 Prince Street, Suite 2B 
Flushing, NY 11354 
(718) 640-9223 

 
 City College Immigration) سنڻر شنیگریام کالجی سڻ

Center) 
North Academic Ctr., 1-206,  
160 Convent Avenue 
New York, NY 10031 
(212) 650-6620 

 
CUNY سیکسپریا (CUNY Express) 

560 W. 181st Street 
New York, NY 10033 
(212) 568-4692 

 
 (Hostos Community College) کالجی ونڻیکم ہوسڻوس

427 Walton Street, T-501 
Bronx, NY 10451  
(718) 518-4395 

 
 شنیگریامی ڻیہاسپڻل کٹیپروج نڈیا سنڻرو لیا نڈ،یآئل ڻنیاسڻ آف کالج

 College of Staten Island, El) سنڻر لپیہی د مقام بہ سنڻر
Centro and Project Hospitality Immigration 
Center at The Help Center) 
514 Bay Street 
Staten Island, NY 10304 
(718) 448-3470 

 
 Medgar Evers College) سنڻر شنیگریام کالج ورزیا ڈگریم

Immigration Center) 
1150 Carroll Street, Room 226 
Brooklyn, NY 11225  
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  تیشہر

(718) 270-6292 

 زسروس گلیل شنیگریام کشنیای ونڻیکم فار سنڻر منکان
 (MinKwon Center for Community Action 

Immigration Legal Services) 

Fl. rdAvenue, 3 st19 41-136 
Flushing, NY 11355 
(718) 460-5600  

 کےلئے خدماتی کی رسائی محدودلسان **

 New) سروس فرلیر گلیل شنیای سوسیا باری سڻ ارکی وین
York City Bar Association Legal Referral Service) 

 ی)زیانگر( 626-7373 (212)
 ی)ہسپانو( 382-7374 (212)

 New York Immigration) الئن ہاٹ شنیگریام ارکی وین
Hotline) 

 7636-566 (800) ای 419-3737 (212)

 Immigrant Defense) کٹیپروج فنسیڈ گرنٹیام
Project) )۔معلومات ںیم بارے کے رابطہ مجرمانہ( 

(212) 725-6422 http://www.immdefense.org/ 

 راو درخواستوں حقوق، کے نیمہاجر برائے اتحاد نہڻنیم ناردن
 Northern Manhattan) اعانت مفت ںیمی اریتی ک امتحان

Coalition for Immigrants Rights, Free Assistance 
with Citizenship Applications and Exam 
Preparation) 

(212) 718-0355 x305 

 www.sss.gov1825 -(888) 655 (Selective Service) سروس کڻویسل

USCIS سروس کسڻمر (USCIS Customer Service) (800) 375-5283 3676-870 (800) ای 
USCIS ںیکر درخواست لیم عہیبذر فارم www.uscis.gov 

 

 خانے قونصل

NYC فہرستی ک خانوں قونصل تمام کے http://www.citidex.com/252.htm 

NY شید بنگلہ آف جنرل ٹیقونصل ںیم 

34-18 Northern Blvd 
Long Island City, NY 11101 

(212) 599-6767 

NY چائنا آف جنرل ٹیقونصل ںیم 

520 12th Avenue 
New York, NY 10036 

(212) 244-9392 

NY ایکولمب آف جنرل ٹیقونصل ںیم 

10 East 46 Street 
New York, NY 10017 

(212) 798-9000 

NY پبلکیر کنیڈومن آف جنرل ٹیقونصل ںیم 

1501 Broadway, Suite 410 
New York, NY 10036 

(212) 768-2480 

NY کواڈوریا آف جنرل ٹیقونصل ںیم 

800 Second Avenue, Suite 600 
New York, NY 10017 

(212) 808-0170 

NY 308 انایگ آف جنرل ٹیقونصل ںیم West 38th Street 

http://www.sss.gov/
http://www.uscis.gov/
http://www.citidex.com/252.htm
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New York, NY 10018 
(212) 947-5110  

NY یتیہ آف جنرل ٹیقونصل ںیم 

815 2nd Avenue, 6th Floor 
New York, NY 10017 

(212) 697-9767 

NY ایانڈ آف جنرل ٹیقونصل ںیم 

3 East 64th Street 
New York, NY 10065 

(212) 774-0600 

NY کایجمائ آف جنرل ٹیقونصل ںیم 

767 Third Avenue, 2nd & 3rd Floors 
New York, NY 10017 

(212) 935-9000 

NY ایکور آف جنرل ٹیقونصل ںیم 

460 Park Avenue 
New York, NY 10022 

(646) 674-6000 

NY کویکسیم آف جنرل ٹیقونصل ںیم 

27 East 39th Street 
New York, NY 10016 

(212) 217-6430 

NY فلپائن آف جنرل ٹیقونصل ںیم 

556 5th Avenue 
New York, NY 10036 

(212) 764-1330 

NY روس آف جنرل ٹیقونصل ںیم 

9 East 91 Street 
New York, NY 10128 

(212) 534-3782 

NY ڻوباگو نڈیا دادینیتر آف جنرل ٹیقونصل ںیم 

125 Maiden Lane, Unit 4A, 4th Floor 
New York, NY 10017 

(212) 682-7272 

NY نیوکری آف جنرل ٹیقونصل ںیم 

240 East 49th Street 
New York, NY 10017 

(212) 371-6965 

 

 حقوقی مال اور نیصارف

NYC نیصارف امور برائے محکمہ کا  
(Department of Consumer Affairs, DCA) 

www.nyc.gov/consumers311  

DCA اریاخت ضیتفوی مال برائے دفتر کا  
(DCA Office of Financial Empowerment) 

311 
http://www1.nyc.gov/site/dca/partners/fina

empowerment.page-ncial 

 کٹیپروجی سیڈووکیا ولپمنٹیڈ کنامکیا نائبرہوڈ
(Neighborhood Economic Development Advocacy 
Project, NEDAP) 

212-680-5100 

 

http://www.nyc.gov/consumers
http://www1.nyc.gov/site/dca/partners/financial-empowerment.page
http://www1.nyc.gov/site/dca/partners/financial-empowerment.page
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 ینظربند اوری جالوطن

 838-7878 (718) (Bronx Defenders) نڈرزیفیڈ برونکس

  ٹیاسڻ ارکی وین ونٹی یمنسیکل ڻویکیگزیا
(Executive Clemency Unit New York State) 

 (Division of Parole) رولیپ آف ژنیڈو

97 Central Avenue 
Albany, NY 12206 

 290-5551 (646) (Families for Freedom) ڈمیفر فار زیملیف

 725-6422 (212) (Immigrant Defense Project) کٹیپروج فنسیڈ گرنٹیام

  انفورسمنٹ کسڻمز نڈیا شنیگریام
(Immigration and Customs Enforcement) 

NY: (212) 264-4213 NJ: (973)-645-3666 

 Legal Aid Immigration Law) ونٹی الء شنیگریام ڈیا گلیل
Unit) 

 دوپہری ک جمعہ اور بدھ 577-3456 (212)

  نیمہاجر امور برائے اتحاد نہڻنیم ناردن
(Northern Manhattan Coalition for Immigrant 
Rights) 

(212) 781-0355 x305 

 

 تشدد لویگھر

 621-HOPE (800) 621-4673 (800)  (Domestic Violence Hotline) الئن ہاٹ وائلنس سڻکیڈوم

 الئن ہاٹ وزیاب چائلڈ ٹیاسڻ ارکی وین
 (New York State Child Abuse Hotline) 

(800) 342-3720 

NYC نیمتاثر کے تشدد لویگھر برائے خدماتی ک  
(NYC Services for Domestic Violence Victims) 

311 
www.nyc.gov/domesticviolence 

 Safe Horizon Domestic) وائلنس سڻکیڈوم ہورائزن فیس
Violence Hotline) 

(800) 621-HOPE (4673) 

 
 میتعل

 6033-427 (866) ای 947-9779 (212) (Advocates for Children) چلڈرن فار ڻسیڈووکیا

 جمنٹینگیای ونڻیکم نڈیای ملیف آف ژنیڈو (DOE) میتعل محکمہ
(Department of Education (DOE) Division of Family & 
Community Engagement) 

(212) 374-2323 
http://schools.nyc.gov/Offices/FACE/defa
ult.htm 

DOE کونسلز شنیجوکیای ونڻیکم  
(DOE Community Education Councils) 

(212) 374-2323  
v/Offices/CECschools.nyc.go 

DOE حمل و نقلی ک طلبہ برائے دفتر کا  
(DOE Office of Pupil Transportation) 

(718) 392-8855  
www.optnyc.org 

DOE اندراج اور پسند - طلبہ نئے کے 
 (DOE New Students- Choices & Enrollment) 

http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment
/default.htm 

  427-6033 (866) (Inside Schools) اسکولز ڈیانسائ
www.insideschools.org 

http://www.nyc.gov/domesticviolence
http://schools.nyc.gov/Offices/FACE/default.htm
http://schools.nyc.gov/Offices/FACE/default.htm
http://schools.nyc.gov/Offices/CEC
http://www.optnyc.org/
http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/default.htm
http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/default.htm
http://www.insideschools.org/


 یرٹکیرئاڈ سروسیر 69

 یسڻ ارکی وین برائے خدماتی قانون
 (Legal Services for New York City) 

(212) 431-7200 

 Mexican) فنڈ شنیجوکیا نڈیا فنسیڈ گلیل کنیامر کنیکسیم
American Legal Defense and Education Fund) 

http://www.maldef.org/assets/pdf/1415_
MALDEF_Scholarship.pdf 

 آدرس فار ڈورز اوپننگ اسڻوڈنڻس
 (Students Opening Doors for Others) 

http://www.neighborhoodlink.com/Stude
nts_Opening_Doors_For_Others_SODO/pag
es/456022 

NYC اطفال خدمات برائے ہیانتظامی ک 
 (NYC Administration for Children’s Services, ACS) ی خال

 معلوماتی کی اسام

 7150-853 (212) ای 311

NYC ضابطہ کا چانسلر A-443 :ضبط و نظم کا طلبہ  
(NYC Chancellor’s Regulation A-443: Student 
Discipline) 

http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/Cha
ncellorsRegulations/default.htm 

NY گروپ اسسڻنس گلیل (NY Legal Assistance Group) (212) 613-5000 
 

 41 آرڈر ویکڻیگزیا

 نیمہاجر امور برائے دفتر کا ئریم
(Mayor’s Office of Immigrant Affairs) 

311 

 

 صحت نگہداشت

  بورڈزی ڈوائزریای ونڻیکم: شنیکارپور ہاسپڻلز نڈیا لتھیہ
(Health & Hospitals Corporation: Community 
Advisory Boards, CABs) 

(212) 788-3349 
www.nyc.gov/hhc 

HRA Medicaid الئن لپیہ (HRA Medicaid Help Line) (888) NYC-6116 

NYC حقوقی انسان برائے شنیکم  
(NYC Human Rights Commission) 

 7450-306 (212) ای 311

 حقوقی وانید برائے دفتر خدماتی انسان و صحت محکمہی کیامر
(US Department of Health & Human Services Office 
for Civil Rights) 

(212) 264-3313 

 

 ہاؤسنگ

 سروسز ونشنیپر سیل ہوم کشنیای ونڻیکم فار سنڻر منکان
(MinKwon Center for Community Action Homeless 
Prevention Services) 

Floor rdAvenue, 3 st19 41-136 
Flushing, NY 11355 
(718) 460-5600  

 کےلئے خدماتی کی رسائی لسان محدود **

NYC حقوقی انسان برائے شنیکم  
(NYC Commission on Human Rights) 

3131-(718) 722 

NYC سروسز سیل ہوم آف ڈپارڻمنٹ  
(NYC Department of Homeless Services) 

(800) 994-6494 

http://www.maldef.org/assets/pdf/1415_MALDEF_Scholarship.pdf
http://www.maldef.org/assets/pdf/1415_MALDEF_Scholarship.pdf
http://www.neighborhoodlink.com/Students_Opening_Doors_For_Others_SODO/pages/456022
http://www.neighborhoodlink.com/Students_Opening_Doors_For_Others_SODO/pages/456022
http://www.neighborhoodlink.com/Students_Opening_Doors_For_Others_SODO/pages/456022
http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/ChancellorsRegulations/default.htm
http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/ChancellorsRegulations/default.htm
http://www.nyc.gov/hhc
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NYC ولپمنٹیڈ نڈیا ونشنیپر ہاؤسنگ آف ڈپارڻمنٹ  
(NYC Department of Housing Preservation and 
Development) 

311 

 New) ولینیری ونڻیکم نڈیا ہاؤسنگ آف ژنیڈو ٹیاسڻ ارکی وین
York State Division of Housing and Community 
Renewal) 

(718) 739-6400 

 

 فراڈ کنسلڻنٹ شنیگریام

 ,Board of Immigration Appeals) لزیاپ شنیگریام آف بورڈ
BIA) 

www.usdoj.gov/eoir 

 نیمہاجر امور برائے پروگرام کا دفتر کےی اڻارن ڈسڻرکٹ نہڻنیم
(Manhattan District Attorney’s Office Immigrant 
Affairs Program) 

One Hogan Place, Rm 753A 
New York, NY 10013  
(212) 335-3600 

 ونٹی فراڈ گرنٹیام کا دفتر کےی اڻارن ڈسڻرکٹ نیبروکل
(Brooklyn District Attorney’s Office Immigrant Fraud 
Unit) 

350 Jay Street, 16th Floor 
Brooklyn, NY 11201  
(718) 250-3333 

 ونٹی یک نیمہاجر اموری ک دفتر کےی اڻارن ڈسڻرکٹ کوئنز
(Queens District Attorney’s Office Immigrant  
Affairs Unit) 

125-01 Queens Boulevard 
Kew Gardens, NY 11415 
(718) 286-6690 

NYC نیصارف امور برائے محکمہ کا  
(NYC Department of Consumer Affairs, DCA) 

311  
www.nyc.gov/consumers 

NY الئن ہاٹ شنیگریام (NY Immigration Hotline) (212) 419-3737 7636-566 (800) ای 

 دفتر کا جنرلی اڻارن کے ٹیاسڻ ارکی وین
(New York State Attorney General’s Office) 

(800) 771-7755 

  ٹونی شنیرجسڻری اڻارن نظام،ی عدالت متحده کا ٹیاسڻ ارکی وین
(New York State Unified Court System, Attorney 
Registration Unit) 

(212) 428-2800  
www.nycourts.gov 

 

 یرسائ تک زبان

  نیمہاجر امور برائے دفتر کا ئریم
(Mayor’s Office of Immigrant Affairs) 

311 

 

 رہائشی قانون مستقل

 Mayor’s) دفاتری اجتماع اور نیمہاجر امور برائے دفتر کا ئریم
Office of Immigrant Affairs and Congressional 
Offices) 

311 

NY الئن ہاٹ شنیگریام (NY Immigration Hotline) (212) 419-3737 7636-566 (800) ای 
 

http://www.usdoj.gov/eoir
http://www.nyc.gov/consumers
http://www.nycourts.gov/
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  فوائدی عوام

NYC ی اتھارڻ ہاؤسنگ(NYC Housing Authority, NYCHA) نہڻنیم/برونکس 
(Bronx/Manhattan) 

Fl. nd478 E. Fordham Rd., 2 
Bronx, NY 10458 
(718) 707-7771 

 
 نڈیآئل ڻنیاسڻ/نیبروکل

(Brooklyn/Staten Island) 
Fl. nd787 Atlantic Ave. 2 

Brooklyn, NY 11238  
(718) 707-7771 

 
 (Queens)کوئنز

Fl. th27 Stuphin Blvd., 4-90 
Jamaica, NY 11435  
(718) 707-7771 

 
 پر پتے اس ںیدرخواستی ک 8 کشنیس اور ہاؤسنگ پبلک

 ںیکر لیم
NYCHA  
P.O. Box 1342 
Church Street Station 
New York, NY 10008 

NYC شنیڈمنسڻریا سورسزیر ومنیہ  
*NYC Human Resources Administration, HRA) فوڈ 

 دفاتر کے اسڻامپ

  ای 311
http://www1.nyc.gov/site/hra/locations/sn

locations.page-ap 

HRA سائڻسی ک سنڻر جاب (HRA Job Center Sites) 311 ای  
http://www1.nyc.gov/site/hra/locations/jo

locations.page-b 

HRA اعانت نقدی عارض (HRA Temporary Cash 
Assistance) 

  ای 311
-http://www1.nyc.gov/site/hra/help/cash

assistance.page 

  سروسز فڻسینیب پبلک کشنیای ونڻیکم فار سنڻر منکان
(MinKwon Center for Community Action Public 
Benefits Services) 

Fl. rdAvenue, 3 st19 41-136 
Flushing, NY 11355 
(718) 460-5600 

 لئے کے خدماتی کی رسائی لسان محدود **

  شنیڈمنسڻریای ورڻیکیس سوشلی کیامر
(U.S. Social Security Administration, SSA) 

(800) 772-1213 

 

  کاروبار چھوڻے

 نیبروکل نارتھ: دفتری مرکز (Business Outreach Centers) سنڻرز چیر آؤٹ بزنس
Fl. nd85 South Oxford Street, 2 

Brooklyn, NY 11217 
(718) 624-9115  

http://www1.nyc.gov/site/hra/locations/snap-locations.page
http://www1.nyc.gov/site/hra/locations/snap-locations.page
http://www1.nyc.gov/site/hra/locations/job-locations.page
http://www1.nyc.gov/site/hra/locations/job-locations.page
http://www1.nyc.gov/site/hra/help/cash-assistance.page
http://www1.nyc.gov/site/hra/help/cash-assistance.page
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  کاروبار چھوڻے

info@bocnet.orgnorthbrooklyn@bocnet.org 
 
  برونکس
866 C Hunts Point Avenue 
Bronx, NY 10474  
(718) 842-8888  
huntspoint@bocnet.org 

 
 LES/ڻاؤن چائنا

 کٹیپروج پاور نیم ڻاؤن چائنا
Fl. rd70 Mulberry Street, 3 

New York, NY 10013  
Chinatown@bocnet.org1692 -(212) 571 

 
  کوئنز

Road, Ground Fl. th11 40-96 
Corona, NY 11368 

queens@bocnet.org3773 -(718) 205 
 

 نیبروکل ساؤتھ
1546 Coney Island Avenue, Suite 2  
Brooklyn, NY 11230  

southbrooklyn@bocnet.org5262 -(718) 253 
 

 نڈیآئل ڻنیاسڻ
 شنیکارپور ولپمنٹیڈ لوکلی ونڻیکم برجڻن سٹیو

1207 Castleton Avenue 
Staten Island, NY 10310 
(718) 816-4775 

 
 نہڻنیم اپر

 شنیکارپور ولپمنٹیڈ ووڈ ان ہائڻس واشنگڻن
St) th57 Wadsworth Ave. (176 

New York, NY 10033 
uppermanhattan@bocnet.org1600 -(212) 795 

 کٹیروجپ انڻرپرائز کرویمائی وجیفیر" اسڻائل کنیامر - بزنس" وین
 (New “Business American-Style” Refugee 

Microenterprise Project) 

BOC دفتری مرکز( ورک ٹین( 
(718) 624-9115 

 
  BOC نڈیآئل ڻنیاسڻ

(718) 624-9115 
 

 BOC نیبروکل ساؤتھ
(718) 253-5262 

 
 یپوورڻ وشیج آن کونسل ٹیم

(212) 453-5262 

  سنڻر ولپمنٹیڈ بزنس اسمال ایالگارڈ
(LaGuardia Small Business Development Center) 

30-20 Thomson Ave. Suite B309 
Long Island City, NY 11101  

mailto:info@bocnet.org
mailto:northbrooklyn@bocnet.org
mailto:northbrooklyn@bocnet.org
mailto:huntspoint@bocnet.org
mailto:Chinatown@bocnet.org
mailto:queens@bocnet.org
mailto:southbrooklyn@bocnet.org
mailto:uppermanhattan@bocnet.org
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  کاروبار چھوڻے

  www.nyssbdc.orgیا482 (718)- 5303

 Met Council on Jewish)ی پوورڻ وشیج آن کونسل ٹیم
Poverty) 

Fl. st80 Maiden Lane, 21 
New York, NY 10038 

 ی)روس( 9500 -453 (212) 

  

NYC پروگرام وشنزیسول بزنس  
(NYC Business Solutions Programs) 

www.nyc.gov/sbs311  

NYC دفاتر کے سنڻر وشنزیسول بزنس  
(NYC Business Solutions Center Offices) 

 برونکس
St, Bronx, NY 10455  th358 East 149 

(718) 960-7988 
 

 نیبروکل
Fl., Brooklyn, NY 11201  th9 Bond Street, 5 

(718) 875-3400 
 

 ہے چلتا عہیذر کے (Seedco) ڈکویس نہڻنیم لوور
79 John Street, New York, NY 10038  
(212) 618-8914 

 
 ہے چلتا عہیذر کے (Seedco) ڈکویس نہڻنی اپر

215 W ۔Fl., New York, NY 10027 thSt, 6 th125 
(917) 493-7243 

 
 کوئنز

Fl., Jamaica, NY 11432 ndAve., 2 st25 91-168 
 بجے 8:30 جمعہ جمعرات، منگل، 577-2150 (718)

 شام بجے 5:00 سے صبح

NYC نیصارف امور برائے محکمہ  
(NYC Department of Consumer Affairs) 

www.nyc.gov/consumer311  

NYC رسنڻ الئسنسنگ مایپ شہر کا نیصارف امور برائے محکمہ  
(NYC Department of Consumer Affairs Citywide 
Licensing Center) 

(212) 487-4436 

NYC سروسز بزنس اسمال آف ڈپارڻمنٹ  
(NYC Department of Small Business Services) 

 (800) U-ASK-SB 5722-827 (800) ای  
www.nyc.gov/sbs 

  آفس ٹیاسڻ ارکی وین – شنیڈمنسڻریا بزنس اسمالی کیامر
(US Small Business Administration – New York 
District Office) 

26 Federal Plaza, Suite 3100, New York, NY 
10278  

4354 -(212) 264
-https://www.sba.gov/offices/district/ny/new

york 

 ڻرنزیر کسیڻ

 Earned Income Tax) ڈٹیکر کسیڻ پری آمدنی ہوئی کمائ
Credit) 

www.nyc.gov/eitc311  

http://www.nyssbdc.org/
http://www.nyc.gov/sbs
http://www.nyc.gov/consumer
http://www.nyc.gov/sbs
https://www.sba.gov/offices/district/ny/new-york
https://www.sba.gov/offices/district/ny/new-york
http://www.nyc.gov/eitc
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  کاروبار چھوڻے

NYC نیصارف امور برائے محکمہ  
(NYC Department of Consumer Affairs) 

www.nyc.gov/consumer311  

  مرکز امداد ےیل کے کننده ادا کسیڻ سروس ویونیر انڻرنل
(Internal Revenue Service Taxpayer Assistance 
Center) 

(800) TAX-FORM (829-3676) 

  نمبری شناخت کا دہنده کسیڻی انفراد
(Individual Taxpayer Identification Number, ITIN) 

 درخواستی ک

( pdf/fw7.pdf-www.irs.gov/pub/irsیزیانگر) 
( pdf/fw7sp.pdf-www.irs.gov/pub/irsیہسپانو) 

 :ںیکر لیم پر پتے اس ںیدرخواست
IRS Austin Service Center ITIN Operation 

IRS Austin Service Center ITIN Operation 
P.O. Box 149342 
Austin, TX 78714-9342 

 

  شراکتی شہر اوری دہندگ رائے

 Mayor’s Community) ونٹی اسسڻنسی ونڻیکمی ک ئریم
Assistance Unit) 

311 

NYC کشنزیال آف بورڈ (NYC Board of Elections) دفتر صدر دفاتر کے 
-Fl., New York, NY 10004 th32 Broadway, 7

1609  
(212) 487-5300 
(866) VOTE-NYC (868-3692)  

3692) -NYC (868-(212) VOTE
www.vote.nyc.ny.us 

 
 :درخواستی ک لٹیب غائبانہ

www.vote.nyc.ny.us/absentee.html 
 

 آفس نہڻنیم
Fl., New York, NY  th200 Varick Street, 10

10014  
(212) 886-2100 

 
 آفس برونکس

Fl., Bronx, NY  th51780 Grand Concourse, 
10457  
(718) 299-9017 

 
 آفس نیبروکل

Fl., Brooklyn, NY  th345 Adams Street, 4
11201  
(718) 797-8800 

 
 آفس کوئنز

126-06 Queens Blvd., Kew Gardens, NY 
11415 
(718) 730-6730 

http://www.nyc.gov/consumer
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw7.pdf
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw7sp.pdf
http://www.vote.nyc.ny.us/


 یرٹکیرئاڈ سروسیر 75

 
Staten Island Office 

Fl., Staten Island, NY  th1 Edgewater Plaza, 4
10305  
(718) 876-0079 

 New York Public) گروپ سرچیر سٹیانڻر پبلک ارکی وین
Interest Research Group, NYPIRG) 

(212) 349-6460 

 
 حقوق کے کارکنان

 US Equal) شنیکم متعلق سے موقعی مساو مالزمتی مساوی کیامر
Employment Opportunity Commission, EEOC) 

33 Whitehall Street, New York, NY 10004  
(800) 669-4000 

 Girls and Educational) سروسز نڻرنگیم شنیجوکیا نڈیا گرلز
Mentoring Services, “GEMS”) 

(212) 926-8089 

 Legal Aid Society) کٹیپروج مپالئمنٹیای سوسائڻ ڈیا گلیل
Employment Law Project) 

(888) 218-6974 

 دماتخی قانونی ک حقوق کے کارکنان کشنیای ونڻیکم فار سنڻر منکان
(MinKwon Center for Community Action Worker’s 
Rights Legal Services) 

136-19 41st Avenue, 3rd Fl. 
Flushing, NY 11355 
 (718) 460-5600 

 ےیل کےی رسائ تک خدماتی محدودلسان **

MFY سروسز گلیل (MFY Legal Services) (212) 417-3838 سے دوپہر بجے 2:منگل اور ریپ 
 شام بجے 5

NYC حقوقی انسان برائے شنیکم (NYC Commission on Human 
Rights) 

Floor th40 Rector Street, 10 
New York, NY 10006 

 311 ای 306-7450 (212)

NYC کمپڻرولر (NYC Comptroller) (212) 669-3916 

NYC سروسز بزنس اسمال آف ڈپارڻمنٹ (NYC Department of 
Small Business Services) 

311 

NYC سنڻرز ئریریک 1فورس ورک  
(NYC Workforce 1 Career Centers) 

 برونکس
400 East Fordham Road, Bronx, NY 10458 

 
 نیبروکل

Fl., Brooklyn, NY 11201 th9 Bond St, 5 
 

 سنڻری ریالئبر نیبروکل
Fl., Brooklyn,  nd10 Grand Army Plaza, 2

11238 
 

 اوے راک فار
1637 Central Avenue, Far Rockaway, NY 
11691 

 
 نہڻنیم اپر

Fl., New York, NY  thSt, 6 th215 West 125
10027 
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 کوئنز

Fl., Jamaica, NY  nd25 Jamaica Ave., 2-168
11432 

 
 نڈیآئل ڻنیاسڻ

60 Bay Street, Staten Island, NY 10301 

 ی سالمت و صحتی جات مشغلہ برائےی ڻیکم ارکی وین
(New York Committee for Occupational Safety and 
Health, NYCOSH) 

(212) 227-6440  
www.nycosh.org 

 ونٹی یک جرائمی جنس دفتر، کای اڻارن ڈسڻرکٹ) نہڻنیمی (کاؤنڻ ارکی وین
(New York County (Manhattan) District Attorney’s 
Office, Sex Crimes Unit) 

(212) 335-9373 

 New York Immigration) شنیکوآل شنیگریام ارکی وین
Coalition) 

(212) 627-2227 

 New York State) محنت شعبہ دفتر کا جنرلی اڻارن ٹیاسڻ ارکی وین
Attorney General’s Office Labor Division) 

(212) 416-8700 

  قوقح کے کارکنان مہاجر برائے ورویکاب محنت محکمہ ٹیاسڻ ارکی وین
(New York State Department of Labor Bureau of 
Immigrant Workers’ Rights) 

(877) 466-9757 

 New) عامہ راتیبرائےتعم ورویکاب محنت محکمہ ٹیاسڻ ارکی وین
York State Department of Labor Bureau of Public 
Works) 

(212) 775-3568 

 New York State) حقوقی انسان برائے شعبہ کا ٹیاسڻ ارکی وین
Division of Human Rights) 

Floor, Bronx, NY  thOne Fordham Plaza, 4
10458 
(718) 741-8400 

  اراتیمع کے محنت برائے شعبہ کے محنت محکمہ ٹیاسڻ ارکی وین
(New York State Department of Labor Division of Labor 
Standards) 

75 Varick Street, New York, NY 10013  
(212) 775-3880 

  شعبہ مہیبی روزگار بے کا محنت محکمہ ٹیاسڻ ارکی وین
(New York State Department of Labor Unemployment 
Insurance Division) 

 ںیکر دائر پاس کے لیذ عہیذری ک بیو ای فون
8124 -(888) 209

http://www.labor.ny.gov/unemployment
assistance.shtm 

  سنڻر سورسیر فکنگیڻر ومنیہ شنلین
(National Human Trafficking Resource Center) 

(888) 373-7888 

  دفتری عالقائ کا OSHA کا محنت محکمہی کیامر
(OSHA Regional Office) 

201 Varick Street, Room 670 
New York, NY 10014 

 6742-321 (800)ای 337-2378 (212)
 )الئن ہاٹی مرجنسیا(

  دفتر نہڻنیم کا OSHA کا محنت محکمہی کیامر
(OSHA Manhattan Office) 

201 Varick Street, Room 908 
New York, NY 10014  
(212) 620-3200 

http://www.nycosh.org/
http://www.labor.ny.gov/unemploymentassistance.shtm
http://www.labor.ny.gov/unemploymentassistance.shtm
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  کاشعبہ گھنڻے اور اجرت محنت، محکمہی کیامر
(Wage & Hour Division) 

 آفس ڈسڻرکٹی سڻ ارکی وین
26 Federal Plaza, Rm 3700, New York, NY 
10278  

  9243-487 (866) ای 264-8185 (212)
 

 آفس ایریا نیبروکل
Fl., 100 Myrtle  thCenter, 72 Metro Tech 

Ave 
Brooklyn, NY 11201 

 877-1373 (800) (Workers’ Compensation Board) بورڈ شنیکمپنس ورکرز
 

 نیبروکل
Fl., Brooklyn, NY  nd111 Livingston St., 22

11201 
 

 نہڻنیم/برونکس
215 W. 125th St., New York, NY 10027 

 
 کوئنز

Avenue, Jamaica, NY 11432  st46 91-168 
 

 نڈیآئل ڻنیاسڻ
60 Bay Street, Staten Island, NY 10301 
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 کمپڻرولری سڻ ارکی وین
 اسڻرنگر۔ میا۔ اسکاٹ

 

Floor • New York, NY 10007 thMunicipal Building • 1 Centre Street, 5 
  8878-669 (212) :سیفک3500-669 (212) •: فون

www.comptroller.nyc.gov 
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