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هل أنت سائق تابع
للجنة سيارات األجرة
والليموزين (Taxi
& Limousine
Commission,
)TLC؟

هل تشعر
بالضغط؟

لديك خيارات.
تستطيع المدينة مساعدتك.
انظر الجزء الخلفي للحصول على التفاصيل.

هل تواجه
صعوبة في
دفع فواتيرك؟

احصل على استشارة مالية مجانية
في مركز التمكين المالي في مدينة نيويورك
(.)NYC Financial Empowerment Center
هل تثقل األعباء المالية كاهلك؟ هل يتعذر عليك تحمل القرض الخاص بك أو إيجاد وسيلة إلعادة التمويل؟
هل تفكر في إشهار اإلفالس؟ قم بمقابلة المستشار المالي المحترف وجهًا لوجه من أجل:
• مراجعة االئتمان والقروض والفواتير والديون األخرى
• فهم كيفية الحفاظ على نفقات عملك التجاري منفصلة

• تحسين درجة االئتمان الخاصة بك
• مساعدتك في فهم خياراتك ودعمك في الوصول إلى أهدافك المالية

االستشارات المالية مجانية وسرية ومتاحة بلغات متعددة وفي مواقع عديدة في جميع أنحاء المدينة.

حدِّ د موعدًا اليوم:
اتصل بالرقم  311وقل “Financial
”( Empowerment Centerمركز التمكين المالي)

قم بزيارة
nyc.gov/dca

أرسل رسالة نصية تحمل كلمة *
 TalkMoneyإلى الرقم 42033
*قد يتم تطبيق رسوم البيانات والرسائل.
تأكد من مقدم الخدمة الخاص بك.

ال تستطيع مراكز التمكين المالية في مدينة نيويورك تقديم قروض أو توفير األموال إلعادة التمويل.

ال تعاني وحدك NYC Well .هنا لالستماع والمساعدة في مشاكل
مثل التوتر واالكتئاب والقلق.
يتواجد مستشارو  NYC Wellللمساعدة في أي وقت من النهار أو الليل.
المكالمات مجانية وسرية ،والمساعدة متوفرة بأكثر من  200لغة.

يمكنك التواصل معنا من أجلك أو من أجل شخص تحبه:
اتصل بالرقم  | 1-888-NYC WELLأرسل رسالة نصية تحمل كلمة  WELLإلى الرقم  | 65173دردش على nyc.gov/nycwell

توفر  ActionNYCفحوصات قانونية آمنة ومجانية للهجرة
في مجتمعك ،بلغتك.
احصل على المساعدة من محام متمرس أو ممثل معتمد لمجموعة من القضايا ،بما في ذلك:
•حالة الحماية المؤقتة
( )Temporary Protected Status, TPSوأكثر!

• المواطنة
• طلبات وتجديدات البطاقة الخضراء
•اإلجراء المؤجل للقادمين من األطفال
()Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA

مواقع  ActionNYCتشمل منظمات مجتمعية ومدارس ومرافق رعاية صحية مختارة في جميع أنحاء المدينة.

اعرف المزيد
اتصل بالرقم 1-800-354-0365
(من اإلثنين إلى الجمعة ،من الساعة  9صباحً ا حتى  6مساءً).
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