
ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਵਿਕਲਪ ਹਨ।  
ਇਹ ਸ਼ਵਹਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਿੇਰਿੇ ਲਈ ਵਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਅਤੇ 
ਵਲਮੋਵਿਨ ਕਵਮਸ਼ਨ 
(ਟੀ.ਐੱਲ.ਸੀ.) ਦੇ 
ਡਰਾਈਿਰ ਹੋ ? ਆਪਣੇ ਵਿੱਲ 

ਭਰਨ ਵਿੱਚ 
ਮੁਸ਼ਵਕਲ ਹੋ  
ਰਹੀ ਹੈ ?ਤਣਾਅ 

ਮਵਹਸੂਸ ਕਰ 
ਰਹ ੇਹੋ ?

ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ | Punjabi
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ਇਕੱਵਲਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਤਣਾਅ, ਵਨਰਾਸ਼ਾ, ਅਤੇ ਵਚੰਤਾ  
ਿਰਗੀਆਂ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਨੰੂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ,  
NYC Well ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
NYC Well ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਦਨ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਮਦਦ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।  
ਕਾਲਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ 200 ਤੋਂ ਿੱਧ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਿਧ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਕਸੇ ਨਿਦੀਕੀ ਵਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਲਈ ਪਹੁੰ ਚ ਸਕਦੇ ਹ:ੋ

ਕਾਲ ਕਰੋ 1-888-NYC WELL  |  ਟੈਕਸਟ ਕਰੋ WELL 65173 'ਤ ੇ |  nyc.gov/nycwell ‘ਤ ੇਚੈਟ ਕਰੋ 

ActionNYC ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ  
ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਇਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਕ੍ੀਵਨੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਮਾਮਵਲਆਂ ਲਈ ਤਜਰਿੇਕਾਰ ਅਟਾਰਨੀ ਜਾਂ ਪ੍ਿਾਨਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਨਾਗਵਰਕਤਾ
• ਗ੍ੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਅਤੇ ਨਿੀਨੀਕਰਨ

• ਿਚਪਨ ਵਿੱਚ ਆਮਦਾਂ ਲਈ ਸਥਵਗਤ ਕਾਰਿਾਈ (ਡੀ.ਏ.ਸੀ.ਏ.)
• ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਸਵਥਤੀ (ਟੀ ਪੀ ਐਸ) ਅਤੇ ਹੋਰ!

ActionNYC ਦੇ ਵਟਕਾਵਣਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਵਹਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਿੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਾ-ਅਧਾਵਰਤ ਸੰਸਥਾਿਾਂ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹੋਰ ਜਾਣ:ੋ

ਵਕਸੇ NYC ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਤੀ  
ਸਲਾਹ ਲਓ।
ਪੈਸੇ ਿਾਰ ੇਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਵਹੰਦੇ ਹ?ੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਿੇ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱ ਕ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਮੁੜਵਿੱਤੀ ਪ੍ਿੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਵਰਹਾ ਹੈ? 
ਵਦਿਾਲੀਏਪਣ ਿਾਰ ੇਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ? ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੰੂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਵਮਲੋ:

• ਆਪਣ ੇਕ੍ਵੈਡਟ, ਕਰਵਿਆਂ, ਵਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਵਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਲਈ
• ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਿਾਰ ਦੇ ਖਰਵਚਆ ਂਨੰੂ ਵਕਿੇਂ ਿੱਖ 

ਰੱਖਣਾ ਹੈ

• ਆਪਣੇ ਕਰੈਵਡਟ ਸਕੋਰ ਨੰੂ ਵਿਹਤਰ ਿਣਾਉਣ ਲਈ
• ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡ ੇਵਿਕਲਪਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 

ਵਿੱਤੀ ਟੀਵਚਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ

ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੂਰ ੇਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਿਧ ਹੈ।

ਅੱਜ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਿਾਓ:

NYC ਫਾਈਨੈਂ ਸ਼ੀਅਲ ਇਮਪਾਿਰਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਕਰਿ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਰੀਫਾਇਨਾਂਸ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਕਾਲ ਕਰੋ 1-800-354-0365  
(ਸੋਮਿਾਰ–ਸ਼ੁੱ ਕਰਿਾਰ, ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ–ਸ਼ਾਮ 6 ਿਜੇ)

ਕਾਲ ਕਰੋ 311 ਅਤੇ ਕਹੋ  
"ActionNYC"

nyc.gov/actionnyc 
'ਤ ੇਜਾਓ

311 ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਹੋ "Financial 
Empowerment Center"

nyc.gov/dca 'ਤੇ ਜਾਓ ਵਲਖੋ 'TalkMoney' ਅਤੇ 42033 'ਤੇ ਭੇਜੋ *
*  ਸੁਨੇਹਾ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  

ਆਪਣੇ ਸੇਿਾ ਪ੍ਦਾਤਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋ।
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