اردو

کیا آپ ٹیکسی اینڈ
لیموزین کمیشن(Taxi
& Limousine
Commission,
)TLC کے
ڈرائیور ہیں؟

تناؤ زدہ محسوس
کر رہے ہیں؟

آپ کے پاس اختیارات ہیں۔
سٹی مدد کر سکتی ہے۔
تفصیالت پشت پر دیکھیں۔

| Urdu

اپنے بلوں کی
ادائیگی کرنے
میں مشکل پیش
آ رہی ہے؟

مفت مالی مشاورت  NYCفائنانشیل ایمپاورمنٹ سنٹر
( )Financial Empowerment Centerپر حاصل کریں۔
پیسے کے بارے میں تناؤ زدہ ہیں؟ اپنے قرض کے متحمل نہیں ہو سکتے یا دوبارہ فائنانس کروانے کا طریقہ پتہ نہیں کر سکتے؟
دیوالیہ پن پر غور کر رہے ہیں؟ پیشہ ورانہ مالی مشیر سے فرداً فرداً ملیں تاکہ:
•
•

آپ کے کریڈٹ ،قرضوں ،بلوں اور دیگر قرضوں کا جائزہ
لیا جائے
آپ کے کاروباری اخراجات کو الگ رکھنے کا طریقہ
سمجھا جائے

•
•

آپ کے کریڈٹ اسکور کو بہتر بنایا جائے
آپ کے ا ختیارات کو سمجھنے اور آپ کے مالی اہداف تک پہنچنے
میں آپ کی مدد کی جائے

مالی مشاورت مفت اور رازدارانہ ہے ،متعدد زبانوں میں دستیاب اور شہر بھر کے مقامات پر موجود ہے۔

آج ہی ایک اپائنٹمنٹ طے کریں:
 311پر کال کریں اور
“”Financial Empowerment Center
(فائنانشیل ایمپاورمنٹ سنٹر) بولیں

 TalkMoneyلکھ کر 42033 کو بھیجیں*

nyc.gov/dca
مالحظہ کریں

* پیغام اور ڈیٹا کی شرحیں الگو ہو سکتی ہیں۔
اپنے خدمت فراہم کنندہ سے معلوم کریں۔

NYC فائنانشیل ایمپاورمنٹ سنٹرز قرضے پیش نہیں کر سکتے ہیں یا دوبارہ فائنانسنگ کے لیے پیسے فراہم نہیں کر سکتے ہیں۔

اکیلے جدوجہد نہ کریں۔ NYC ویل()NYC Well آپ کی بات
سننے اور تناؤ ،افسردگی اور اضطراب جیسے مسائل میں مدد
کرنے کے لیے موجود ہے۔
NYC ویل کے صالحکاران رات یا دن کسی بھی وقت مدد کے لیے موجود ہیں۔
کالز مفت اور رازدارانہ ہیں اور اعانت 200 سے زائد زبانوں میں دستیاب ہے۔

آپ خود کے لیے یا کسی عزیز کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں:
 6پر ٹیکسٹ کریں |nyc.gov/nycwell پر چیٹ کریں
 Wلکھ کر  5173
 1پر کال کریں |  ELL
 -888-NYC WELL

ActionNYC محفوظ ،مفت ترک وطن سے متعلق قانونی
اسکریننگ آپ کی کمیونٹی میں ،آپ کی اپنی زبان میں فراہم کرتا ہے۔
وسیع پیمانے کے کیسز ،بشمول درج ذیل کے لیے کسی تجربہ کار اٹارنی یا الحاق یافتہ نمائندے سے مدد حاصل کریں:
•
•
•

شہریت
گرین کارڈ کی درخواستیں اور تجدیدات
ایام طفولیت میں آمد کے مدنظر مؤخر شدہ کارروائی
()Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA

•

عارضی تحفظ یافتہ حیثیت(Temporary Protected
)Status, TPS وغیرہ!

ActionNYC کے مقامات میں چنندہ کمیونٹی پر مبنی تنظیمیں ،اسکول ،اور شہر بھر کی نگہداشت صحت کی سہولیات شامل ہیں۔

مزید جانیں:
1-800-354-0365
 9بجے صبح تا 6 بجے شام)
 پر کال کریں (پیر تا جمعہ ،

Mayor’s Office of
Immigrant Affairs

Health

Consumer
Affairs

311 پر کال کریں اور
“”ActionNYC بولیں

n
 yc.gov/actionnyc
مالحظہ کریں

Taxi and Limousine
Commission
10/2018

