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DACA  ،ميں شروع کيا گيا ايک وفاقی نقل وطنی پروگرام ہے جو  2012يا بچپن ميں آنے والوں کے ليے موخر کرده کارروائی

ہل ابغير دستاويز والے  DACAبغير دستاويز والے نقل وطنوں کی مدد کرتا ہے جو رياستہائے متحده ميں نوعمری ميں آئے تهے۔ 
  کرنے کی منظوری تک رسائی فراہم کرتا ہے۔ نقل وطنوں کو ملک بدری سے تحفظ اور کام 

  
DACA  موصول کرنے والے يا“Dreamers”  قانونی طور پر کام کرسکتے ہيں، ايک سوشل سکيورٹی کارڈ موصول کرسکتے ہيں، اور

سے رابطہ کرسکتے ہيں، بشمول نيويارک رياست ميں ميڈيکيڈ کے، جو انہيں اپنے ليے اور اپنے خاندانوں ديگر اہم مفادات اور خدمات 
  کے ليے ضروريات فراہم کرنے ميں مدد کرتے ہيں۔

  
  درخواستيں موصول کرنا بند کردے گی۔  DACAسے وفاقی حکومت نئی  2017ستمبر،  5
  

 کو يا اس 2018کو قبول کی گئی تهيں، ان پر عدالتی فيصلہ کيا جائے گا۔   مارچ،  2017ستمبر،  5درخواستيں جو  DACAنئی 
 اکتوبر، 5سے پہلے ختم ہوگا وه ايک دوسالہ تجديد موصول کرسکتے ہيں اگر انکی تجديد کی درخواست وفاقی حکومت کے ذريعے 

مارچ،  DACA 6 ں کی جائے گی جنکاموصول کرنے والے افراد کی تجديد نہي DACAتک قبول کرلی جاتی ہے۔ ان  2017
  کو يا اسکے بعد ختم ہوگا۔  2018

  
سے  2017ستمبر،  5حيثيت انکے ختم ہوجانے کے وقت تک مستند رہے گی۔  اسکے عالوه، وفاقی حکومت  DACAتمام موجوده 

DACA موصول کرنے والوں کی کسی نئی پيشگی پيرول دستاويزات کی منظوری نہيں دے گی۔  

  
  ختم يا منسوخ کرديا جائے۔آپکا مالزمت کا مجاز نامہ اختتامی تاريخ تک مستند ہے، تاوقتيکہ اسے انفرادی طور پر 

  
کو  درخواستوں ميں فراہم کرده معلومات کو نقل وطنی قوانين نافذ کرنے والے اداروں DACAوفاقی حکومت نے فيصلہ کيا ہے کہ 

 ن حاالتاپہلے سے فراہم نہيں کی جائے گی۔ تاہم، پہلے کی مانند، معلومات کو نقل وطنی قوانين نافذ کرنے والے اداروں کے ساته 
 ميں بانٹا جاسکتا ہے جس ميں عوامی تحفظ کو خطره، مجرمانہ سرگرمياں يا فراڈ ملوث ہو۔

 
 
 
 
 
 

 بچپن ميں آنے والوں کے ليے موخر کرده کارروائی
(DACA)  
  2017حقائق کا بيان ستمبر 

  پروگرام کيا ہے؟ (DACA)بچپن ميں آنے والوں کے ليے موخر کرده کارروائی 

  پروگرام ختم کيا جارہا ہے۔ اسکا کيا مطلب ہے؟  DACAصدر ٹرمپ نے اعالن کيا ہے کہ

  اور کام کا پرمٹ ہے۔  کيا ميرا مالزمت کا مجاز نامہ ابهی تک مستند ہے؟ DACAميرے پاس 

  ہے۔ کيا وفاقی حکومت اب ميری معلومات کو مجهے ملک بدر کرنے کے ليے استعمال کرے گی؟ DACAميرے پاس 
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 عارضی”نيويارک رياست ڈرائيورز الئسنس اور شناختی دستاويزات ان دستاويزات کے ختم ہونے کی تاريخ تک مستند رہيں گے (نہ کہ 

ز کی کی آخری تاريخ تک) تاہم، نيويارک رياست قانون اور ضوابط کے تحت، آپ اپنا ڈرائيورز الئسنس يا ديگر شناختی دستاوي “وزيٹر
، DACAحيثيت نہيں ہے (جيسے “ عارضی وزيٹر”تجديد نہيں کرواسکتے اگر تجديد کی درخواست ديتے وقت آپکی کی کوئی مستند 

  نی حيثيتيں)۔  عارضی محفوظ حيثيت، اور ديگر نقل وط
 

کارڈ کے ليے مفت درخواست دے سکتے ہيں، نقل وطنی کی  ”IDNYC“نيويارک شہر کے رہائشی جنہيں شناخت درکار ہے وه 
ده حيثيت سے قطعہ نظر۔ آپکو گاڑی چالنے کا الئسنس نہيں ديتا ہے، ليکن يہ شہری حکومت اور کئی ديگر صورتوں ميں قبول کر

 پر جائيں۔   nyc.gov/IDNYCکہيں يا ايک وقت طے کرنے کے ليے  ”IDNYC“اور  پر فون کريں 311شناخت ہے۔ 
  

  ہے۔ کيا ميں اپنے صحت بيمہ کوريج سے محروم ہو جاؤں گا؟ DACAميرے پاس 
 

 
  فيصلے سے متاثر نہيں ہوگا۔ DACA آپ کا موجوده صحت بيمہ کوريج فوری طور پر

 
کے ذريعے مجاز کام ہے تو آپ کا آجر ہوسکتا ہے آپ اور آپ پر منحصر افراد کے ليے صحت بيمہ يا  DACA اگر آپ کے پاس 

وه  کی ميعاد ختم ہو جاتی ہے اور آپ اپنے کام کی اجازت سے محروم ہو جاتے ہيں تو DACA اگر آپ کے ديگر فوائد فراہم کرے۔
 حت بيمہ اور کوئی ايسا دوسرا فائده جو آپ اپنے آجر سے حاصل کرتے ہيں اسے خطره الحق ہو سکتا ہے۔ص
 

ماه کے ليے اپنے کوريج کی تجديد کر  12 کوريج ہے تو آپ Medicaid موصول ہوا ہے اور آپ کے پاس DACA اگر آپ کو
آپ ابهی بهی پروگرام کے ليے اہليت کے ديگر  ے اورکی صورتحال فعال ہ DACA آپ کےتجديد کے دن سکتے ہيں جب تک 

ت کی ميعاد ختم ہونے سے پہلے تجديد کے ليے درخواس Medicaid  زياده تر معامالت ميں، آپ اپنے معيار کو پورا کرتے ہيں۔
عاد کی مي DACA وصول کنندگان کے ليے جن کے  DACA ان يہ ابهی تک واضح نہيں ہے کہ آيا نيويارک اسٹيٹ دے سکتے ہيں۔
 کوريج فراہم کرنا جاری رکهے گا۔ Medicaidختم ہوگئی ہے 

 

DACA مدد يےموصول کنندگان کے ل   DACA يںقدم اٹهائ يےکو بچانے کے ل 
  مزيد جاننے کے ليےnyc.gov/DACA  پر جائيں۔
  DACA کے بارے ميں اپنی آواز سنانے کے ليے اپنے

منتخب کرده افسر کو فون کريں۔
 DACA  کو بچانے کے ليے مئير کے دفتر ميں آنے

ٹاون ہال اجالسوں، ورکشاپس ميں رضاکاری کريں۔   ےوال
nyc.gov/MOIAVolunteer پر جائيں يا 

 MOIA-Volunteers@cityhall.nyc.govای  پر
کريں۔ميل 

  مئير کے دفتر برائے نقل وطنی امور کو ايک اپنے حقوق
 ےک مروف (Know Your Rights Forum)جانيں 

 ۔ںيرک وعدم ںيم یردارب ینپا ےيل
nyc.gov/InviteMOIA  پر جائيں يا کاروباری اوقات

  پر فون کريں۔ 7654-788 (212)کے دوارن 

 Action NYC ںيم نابز یکپآ روا یردارب یکپآ 
فراہم مفت، محفوظ نقل مکانی کی قانونی مدد 

 ےجب 9کو صبح  0365-354-800-1کرسکتا ہے۔ 
 ہعمج ات ريپ ،ںيرک نوف نراود ےک ےجب 6 ماش روا

 ۔ںيہک Action NYC روا ںيرک نوف وک 311 اي
 
 NYC Well   ذہنی صحت نگہداشت کے ليے ايک

سے زائد زبانوں  200ہے، مفت، بصيغہ راز رابطہ 
 NYC-Well-888-1ميں، دن ميں کسی بهی وقت۔ 

ٹيکسٹ کريں،  WELLکو  65173کو فون کريں، 
پر جائيں۔ nyc.gov/nycwellيا 

 
  

حيثيت ختم ہوجانے کے  DACAموصول کننده ہوں۔ ميرے نيويارک رياست ڈرائيورز الئسنس کا کيا ہوگا؟ ميری  DACAميں ايک 
  بعد کيا ميں ايک شناختی دستاويز موصول کرسکتا ہوں؟

  ہے۔ کيا ميں اپنے صحت بيمہ کوريج سے محروم ہو جاؤں گا؟  DACAميرے پاس 
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