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مارک ويويريتو ) (Mark-Viveritoىك
طرف ےس نيويارک ےك 
تاركںى
رہائىس 
وطن ےك نام پيغام

ياددهاىى 

كرواىى چاہى ےہ كہ ہم بطور ايک شہر كون ہںى ،اور 
اس غرى 
چاہى ےہ۔ مصيبت ےك وقت
اپىى اقدار پر ثابت قدم رہنا
ہمںى اى ےہ آپ كو
يقيىى وقت مںى 






¢
¢

¦
تاركںى وطن
چاہے كوىى بهى ہو۔ اپىى 
مںى محنت ،احرىام اور اتحاد بطور نيويارک ےك رہائىس ہمارا تعارف £ىنےہ ہںى اور اس مںى كوىى بهى تبديىل 
نہںى آ ىك  ،صدر 

تاركںى وطن بهائيوں اور بہنوں ےك دفاع اور
كميونيٹرى كا ساتھ دى ےہ اور ان ےك تحفظ كا ہمارا عہد پہےل ىك نسبت زيادہ مضبوط ہے۔ ہميشہ ىك طرح ،نيويارک شہر اىےہ 

ہٹںى ےك۔
نہںى 
پيحےه 
ان ےك تحفظ ےك لےہ تيار ہے۔ ہم كبهى بهى آپ كا ساتھ دىےہ ےس 
يہ وسيلہ رہنماء نيويارک ےك تمام رہائشيوں كو موجودہ طور پردستياب شہری خدمات كا ايک فوری اور آسان نقشہ فراہم كرتا ہے۔

تاركںى وطن ےك لےہ وسائل
نيويارک شہر ےك 

بغرى  
تاركںى وطن ےك ،مثال ً اسكول جانا يا
نيويارک شہر ¦اىےہ تمام رہائشيوں ىك حمايت كرتا ہے۔ زيادہ تر شہری خدمات سب ےك لےہ دستياب ہںى ،بشمول كاغذات ےك 


پوچهںى ےك ،ماسواےہ اس ےك كہ يہ ان ےك كام ىك بجا
نہںى
نگہداشت صحت كا نظام يا ديگر خدمات استعمال كرنا۔ شہر ےك

مالزمںى ترک وطن ىك حيثيت ےك متعلق 
انہںى ترک وطن ىك حيثيت كو الزمى طور پر صيغۂ راز مںى ركهنا ہوتا ہے۔
آوری ےك لےہ رصوری ہو۔ 
IDNYC


¢
شناخىى كارڈ ہے۔
*@ 0+5نيويارک ےك تمام رہائشيوں ےك لےہ شہر كا
نہںى كرتا اور ہم
اكٹها
*@ 0+5ترک وطن ىك حيثيت ےك متعلق معلومات

درخواست دہندہ ىك معلومات كو صيغۂ راز مںى ¢
ركهےہ ہںى۔ شہر *@0+5
ىك معلومات كو قانون ىك پوری حد تک تحفظ فراہم كرے گا۔

تعليم
پہنح ےہ واےل £ى ےح ) 7YL2پری-ےك( ےك
كو
عمر
ىك
سال

يا
ےك
سال

•

لےہ اہل ہںى۔ تمام رہائشيوں كو  سال ىك عمر ےس ےل كر گريجويشن
تک يا اس تعليمى سال ےك اختتام تک جب ان ىك عمر  سال ہو 
جا،
پبلک اسكول 

كالسںى
جا كا حق حاصل ہے۔ انگلش
سيكهےہ والوں ےك لےہ 
دستياب ہںى۔
نگہداشت صحت
حادثاىى اور غرى ¢
¢
حادثاىى ¢
سسىى نگہداشت صحت سب ےك لےہ تمام رسكاری

¢
ہسپتالوں اور كلينكوں ،اور ديگر سسےہ كلينكوں مںى دستياب ہے۔
  5@*>LSSدماغى صحت ىك نگہداشت ےك لےہ ايک مفت اور رازدارانہ
رابطہ ہے جو  ےس زيادہ زبانوں مںى  ë
گهنےہ دستياب ہے۔

 5@*>LSSپر كال كريں  ،پر  >LSSٹيكسٹ كريں ،يا
 U`JNV]U`J^LSSمالحظہ كريں۔
بچوں ىك نگہداشت
ہفےہ ےس  سال تک ىك عمر ےك بچوں واےل كم 
  ¢
آمدىى واےل خاندان مفت
¢
يا كم قيمت پر بچوں ىك نگہداشت حاصل كر سكےہ ہںى۔

ترک وطن ےك لےہ قانوىى مدد
تاركںى وطن ےك لےہ مفت اور محفوظ 
 *@ (J[PVU5ےك ذرىےع  
قانوىى مدد


دستياب ہے۔ *@ (J[PVU5ىك ہاٹ الئن  پر پرى ےس
جمعہ اوقات كار ےك دوران رابطہ كريں۔

تاركںى وطن ےك لےہ موجود غرى الئسنس يافتہ فراہم كنندگان ىك خدمات

¢

رہںى جو اىےہ گاہكوں ىك صورتحال كا فائدہ اٹها ہںى۔ رصف
ےس ہوشيار 
قابل اعتماد ،الئسنس يافتہ 
اٹارىى يا تسليم شدہ نمائندے ےس ہى مدد
حاصل كريں۔ اس بارے مںى سواالت ےك لےہ ) 5L^(TLYPJHUZنيو
امرى  
يكرى( ہاٹ الئن  پر پرى ےس جمعہ £ى £ےح صبح

ےس  £ى £ےح شام تک كال كريں۔
امتيازی سلوک ےس تحفظ
 نيويارک ےك رہائشيوں كو كام ىك جگہ ،ہاؤسنگ اور عوامى مقامات پر غرى


كاررواىى اور ايذا دہى ےس آزاد رہ ےہ كا حق
قانوىى امتيازی سلوک ،انتقامى
حاصل ہے۔
 شكايت درج 
كرواےہ يا مزيد 
جانےہ ےك لےہ  پر يا
) 5@**VTTPZZPVUVU/\THU9PNO[Zنيويارک شہر كميشن بر اےہ

انساىى حقوق( ےس  پر رابطہ كريں۔

كيا آپ ےك 
كوىى سواالت يا خدشات ہںى؟

مںى مزيد معلومات ےك لےہ  پر كال كريں يا 4H`VY»Z6MÄJLVM0TTPNYHU[(MMHPYZ
ان وسائل ےك بارے 

)ميرى كا آفس بر اےہ تارک وطن معامالت( ےس اوقات كار ےك دوران  پر براہ راست رابطہ كريں۔ ترجمان دستياب ہے۔

)11.18.16 (Urdu

حادثوں ىك صورت مںى خوراک اور پناہ گاہ
 پورے *@ 5مںى كىى جگہوں پر رصورت مندوں كو مفت خوراک فراہم
ىك ¢
جاىى ہے۔
 ) /VTLIHZLہوم بيس( پروگرام شہريوں كو پناہ گاہ ےك نظام مںى
داخےل ےس بح ےہ مںى مدد دے سكتا ہے۔

عوام كا تحفظ
¢
نہںى كرتا۔  5@7+جرائم ےك
نفاذ
زبردسىى
كا
قواعد
ےك
وطن
 شہر ترک

شكار افراد ،گواہوں اور مدد ےك خواہاں ديگر افراد ےس ترک وطن ىك حثيت
نہںى پوچهتا۔

 
كوىى بهى شخص جو نفرت ےك جرم كا شكار ہوا ہے يا اس حواےل

چاہى ےہ۔
ےس £يقيىى ےس دوچار ہے ،تو اےس  5@7+ےس رابطہ كرنا 
) /H[L*YPTLZ;HZR-VYJLنفرت ےك جرائم ىك ٹاسک فورس( ےس براہ
راست ر £اىےط ےك لےہ  پر كال كريں۔

