
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਕਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਏਥੇ ਕੁਝ 

ਨੁਕਤੇ ਕਦੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਆਮ ਨੁਕਤੇ

 � ਕਕਸੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ 

ਅਦਾਰਰਆ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਰਲਆਂ ਲਈ 

ਰਿਭਾਗ (DCA) ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ ਰਿਕਾਇਤ ਇਰਤਹਾਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ 
nyc.gov/dca ਦੇਖੋ ਜਾਂ 311 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ

 � ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਦਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਸੇਿਾਿਾਂ ਿਾਸਤੇ 

ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਰਜਿੇਂ ਰਕ ਰਸਖਲਾਈ ਲਈ 

ਜਮਾਤਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਰਣਕਤਾਿਾਂ। 

 � ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸੇ ਸੁਰੱਰਖਆ ਰਸਖਲਾਈ ਸਕੂਲ ਰਿੱਚ ਹੋ? 

ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਨਊ ਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਰਡਿੀਜ਼ਨ 

ਆਫ ਰਰਿਮੀਨਲ ਜਸਰਟਸ ਸਰਰਿਸਜ ਕੋਲ ਪੰਜੀਰਕਰਤ 

ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 � ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸੇ ਬਾਰਟੈਂਰਡੰਗ ਸਕੂਲ ਰਿੱਚ ਹੋ? ਰਨਊ 

ਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਰਬਊਰੋ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰੀ ਸਕੂਲ 

ਸੁਪਰਰਿਜ਼ਨ (New York State Bureau of 
Proprietary School Supervision) ਬਾਰਟੈਂਰਡੰਗ 

ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 � ਉਹਨਾਂ ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਅਦਾਕਰਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ੋਜ ੋਨਕੌਰੀਆਂ ਦੀ 

“ਗਰਟੰੀ” ਕਦਦੰ ੇਹਨ। ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਅਦਾਰ ੇਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਰਟੰੀ ਨਹੀਂ 

ਦ ੇਸਕਦ ੇਰਕ ਉਹ ਤਹੁਾਡ ੇਲਈ ਨਕੌਰੀ ਲੱਭ ਦਣੇਗ।ੇ ਅਦਾਰ ੇਕਿੇਲ 

ਤਹੁਾਨੂੰ ਅਰਜਹੀਆਂ ਨਕੌਰੀਆਂ ਿੱਲ ਭਜੇ ਸਕਦ ੇਹਨ ਜ ੋਉਪਲਬਧ ਹਨ 

ਅਤ ੇਜ ੋਘੱਟ ੋਘੱਟ ਰਨਊਨਤਮ ਉਜਰਤ ਰਦਦੰੀਆਂ ਹਨ।

ਰਨਊਨਤਮ ਉਜਰਤ ਰਨਊ ਯਾਰਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਕਨੂੰਨ 

ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਨਊ ਯਾਰਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਰਨਊਨਤਮ 

ਉਜਰਤ ਿਾਸਤੇ labor.state.ny.us ਦੇਖੋ।

 � ਜਾਣੋ ਕਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਕਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ 

ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਰਦਿਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਕੋਈ 

ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ। 

ਫੀਸਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਰਨਰਧਾਰਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਧਕਤਮ ਰਕਮ ਤੋਂ 

ਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਏਜੰਸੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਰਨਯਮਾਂ ਲਈ 

nyc.gov/dca ‘ਤੇ ਜਾਓ, ਰਜਸ ‘ਤੇ ਫੀਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਲੱਖੀਆਂ ਲਈ ਫੀਸ ਰਲੱਤੀ 

ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਿਾਪਸੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ:

 ○ ਇੱਕ ਅਗਾਊਂ ਫੀਸ, ਰਡਪਾਰਜ਼ਟ ਫੀਸ, ਰਰਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ, 

ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ, ਜਾਂ ਇੰਟਰਰਿਊ ਫੀਸ। ਜਾਂ

 ○ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਕਸੀ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਰਨੰਗ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ 

ਲਈ। ਜਾਂ

 ○ ਟ੍ਰੇਰਨੰਗ ਕੋਰਸ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਜਾਂ ਰਰਰਜਊਮੇ ਦੀ ਸਮੀਰਖਆ ਿਰਗੀਆਂ 

ਹੋਰ ਿਾਧੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ।

ਇਸਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਂ...

ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਦਾਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?  
ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਦਾਰਾ ਫੀਸ ਲੈਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਿਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਿਾਰਲਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਰਿੱਚ ਮਦਦ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੁਫ਼ਤ ਮਦਦ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋ।

ਇਹ ਿਰਹਰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਿਾਰਲਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਿਕਿ ਕਰਦਾ ਹੈ। nyc.gov/workforce1 ਦੇਖੋ ਜਾਂ 311 ਨੂੰ 

ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ Workforce1 Career Center ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੁੱਛੋ।

ਪ੍ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਕਖਆ ਨੁਕਤੇ:

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਦਾਰੇ

ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ | Punjabi

http://www1.nyc.gov/site/dca/index.page
http://www.labor.state.ny.us/workerprotection/laborstandards/workprot/minwage.shtm
http://www.nyc.gov/html/sbs/wf1/html/home/home.shtml


ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ...

ਕਸ਼ਕਾਰੀ ਸਕੂਲ (PREDATORY SCHOOLS)
NYC ਰਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਿਾਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਕੋਰਸਾਂ ਰਿੱਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਿਰਨੰਗ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਹਾਰ-ਰਿੰਗਾਰ ਰਿਰਗਆਨ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 

ਡਾਕਟਰੀ ਤਕਨੀਿੀਅਨ ਦੀ ਰਸਖਲਾਈ ਤੱਕ ਿਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਕੂਲ ਰਿਰਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

 � ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 � ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ “ਗਰੰਟੀ” ਰਦੰਦੇ ਹਨ।

 � ਤੁਹਾਡੀ ਰਡਗਰੀ ਦੀ ਅਰਹਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਰਜਸ ਰਿੱਚ ਇਹ ਿੀ ਿਾਮਲ ਹੈ ਰਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੈਰਡਟ ਰਕਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਕੋਲ 

ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 

ਯਾਦ ਰੱਖੋ: 

 � ਰਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਜਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਾਪਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਿਜ਼ੀਫਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 � ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ।

 � ਉਸੇ ਰਦਨ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਨਾ ਕਰੋ ਰਜਸ ਰਦਨ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸੇ ਸਕੂਲ ਰਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।

 � ਸਕੂਲ ਦੀ ਰਟਊਿਨ ਰੱਦਕਰਨ ਨੀਤੀ ਰਲਖਤੀ ਰੂਪ ਰਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। 

ਰਕਸੇ ਉਚੇਰੀ ਰਸੱਰਖਆ ਦੇ ਸਕੂਲ ਰਖਲਾਫ ਰਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 311 ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।

 � ਇੱਕ ਸਟੀਕ, ਕਲਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਲੋਂ 

ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ, ਅਦਾਰਰਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 

ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 

ਰਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:

 ○ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ DCA ਲਾਇਸੰਸ ਨੰਬਰ

 ○ ਕੰਮ ਦੀ ਰਕਸਮ

 ○ ਕੀਮਤ

 ○ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਕਾਰਜ-ਰਿਮ

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਰਕ ਰਲਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ 

ਮੇਲ਼ ਖਾਂਦਾ ਹੋਿੇ। 

ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ, ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਿਾਲਾਂ ਦਾ 

ਜਿਾਬ ਰਲਖਤੀ ਰੂਪ ਰਿੱਚ ਦੇਣ ਰਦਓ। 

ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲ 

ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਭੁਗਤਾਨ ਿਾਸਤੇ ਰਸੀਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ 

ਨਕਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਰਖਅਤ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰੱਖੋ।

 � ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਕਦਓ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਨੌਕਰੀ 

ਲਈ ਿੈਧ ਯੋਗਤਾਿਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਰਕਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਿਾਸਤੇ 

ਰਨਮਨਰਲਖਤ ਬਾਰੇ ਸਿਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਹੈ:

 ○ ਉਮਰ  ○ ਅਪੰਗਤਾ

 ○ ਨਸਲ  ○ ਰਿਿਾਹਕ ਅਿਸਥਾ

 ○ ਜਾਤੀ  ○ ਭਾਈਿਾਲੀ ਦੀ ਅਿਸਥਾ

 ○ ਧਰਮ  ○ ਸੰਭਾਲਕਰਤਾ ਅਿਸਥਾ

 ○ ਰੰਗ  ○ ਰਜਨਸੀ ਝੁਕਾਓ 

 ○ ਕੌਮੀ ਮੂਲ  ○ ਪ੍ਰਿਾਸੀਪਣ ਜਾਂ ਨਾਗਰਰਕਤਾ 

ਦੀ ਅਿਸਥਾ
 ○ ਰਲੰਗ

 � DCA ਕੋਲ ਕਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰੋ। DCA ਕੋਲ ਔਨਲਾਈਨ  
nyc.gov/dca ’ਤੇ ਰਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਿਾਓ ਜਾਂ ਰਫਰ ਆਪਣੀ 

ਭਾਿਾ ਰਿੱਚ ਰਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ 311 ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 

ਕਰੋ। ਰਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 

ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਦਰਜੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੋਟ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 

ਰਕ DCA ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ 

ਅਤੇ ਪਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

http://www1.nyc.gov/site/dca/index.page


ਮੁਫ਼ਤ ਮਦਦ

 � nyc.gov/workforce1 ਦੇਖੋ ਜਾਂ 311 ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ Workforce1 Career Center ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੁੱਛੋ।

 � nyc.gov ਦੇਖੋ ਜਾਂ 311 ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਲਾਗਤ ਿਾਲੇ ਬਾਲਗ ਰਸੱਰਖਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ

 � ਰਸੱਧੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਿਰਹਰੀ ਅਦਾਰਰਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਹਲੀ ਭਾਿਾ ਰਿੱਚ ਦੁਭਾਿੀਆ ਅਤੇ ਅਨੁਿਾਦ ਸੇਿਾਿਾਂ 

ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

 � ਿਰਹਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਤਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਿਾਸ ਦੇ ਦਰਜੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਰਕਸੇ ਲਾਭ ਜਾਂ ਸੇਿਾ ਿਾਸਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਰਨਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਅਰਜਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 

ਹੋਰ ਸਰੋਤ

 � ਪ੍ਰਿਾਸੀਆਂ ਿਾਸਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਰਖਆ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ ਪੜ੍ੋ:

 ○ ਰਿੱਤ

 ○ ਪ੍ਰਿਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾਿਾਂ

 ○ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਤਆਰੀ

 � ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ nyc.gov/dca ਦੇਖੋ, ਰਜਸ ਰਿੱਚ ਇਹ ਿੀ ਿਾਮਲ ਹੈ:

 ○ ਜੌਬ ਹੰਟਰ’ਜ ਰਬੱਲ ਆਫ ਰਾਈਟਸ

 ○ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਰਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀਆਂ ਰਜੰਮੇਿਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਬਆਨ (ਦੇਸੀ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕਰਮਚਾਰੀ)

 ○ NYC ਪੇਡ ਰਸੱਕ ਲੀਿ ਲਾਅ

 ○ NYC ਕਰਮਊਟਰ ਬੈਨੀਰਫਟਸ ਲਾਅ

 � ਮੇਅਰਜ ਆਰਫਸ ਆਫ ਇਮੀਗਰਾਂਟ ਅਫੇਅਰਜ (MOIA): ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਕਾਰਮਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ  
nyc.gov/immigrants ਦੇਖੋ।

 � ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸੇਿਾਿਾਂ (Small Business Services) (SBS): ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਿਾਰਲਆਂ ਲਈ ਮਦਦ ਿਾਸਤੇ nyc.gov/sbs ਦੇਖੋ। 

 � ਮਨੁੱਖੀ ਅਰਧਕਾਰ ਕਰਮਿਨ (Human Rights Commission): ਭੇਦਭਾਿ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ nyc.gov/humanrights 
ਦੇਖੋ ਜਾਂ 311 ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਪੜ੍ੋ Immigrants & NYC Human Rights at Work and at Home।
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