عوامی چارج :کیا یہ مجھ پر الگو ہوتا ہے؟
عوامی چارج یہ دیکھنے کے لیے ایک جانچ ہے کہ آیا کسی فرد کے لیے مخصوص سرکاری پروگراموں پر منحصر ہو جانے کا امکان ہے۔
عوامی چارج کے اصول کو متعدد مقدمات میں چیلنج کیا جا رہا ہے۔ مقدمات کی صورتحال کے بارے میں تازہ ترین خبروں کے لیے
 nyc.gov/publicchargeمالحظہ کریں یا  ActionNYCکی ہاٹ الئن کو  800-354-0365پر ،پیر تا جمعہ  9بجے صبح سے  6بجے
شام تک کال کریں۔
یہاں پر فراہم کردہ معلومات قانونی مشورہ نہیں ہے۔ مزید جاننے یا مفت مشاورت کے لیے کسی بھروسے مند اٹارنی کے ساتھ
اپائنمنٹ طے کرنے کے لیے  ActionNYCکی ہاٹ الئن کو کال کریں۔ ہاٹ الئن گمنام ہے اور  200سے زائد زبانوں میں دستیاب ہے۔

آپ کے پاس گرین کارڈ ہے۔


آپ درج ذیل میں سے ایک حیثیت کے لیے
درخواست دے رہے ہیں یا آپ کے پاس پہلے
سے یہ حیثیت ہے :امریکی شہریت،Tیا
U ویزے ،پناہ گزیں ،ریفیوجی ،خصوصی
تارک وطن نابالغ،VAWA کا از خود
عرضی دہندہ۔

آپ یا آپ کے خاندان کے افراد گرین کارڈ
کے لیے درخواست دینے ،ویزا کے لیے
درخواست دینے یا امریکہ کے اندر سے
ہی ویزا کی تجدید کروانے کا منصوبہ
بناتے ہیں۔

آپ یا آپ کے خاندان کے افراد گرین کارڈ
کے لیے درخواست دینے ،ویزا کے لیے
درخواست دینے یا امریکہ کے باہر سے
ویزا کی تجدید کروانے کا منصوبہ بناتے
ہیں۔

عوامی چارج کا اصول آپ پر ،بشمول آپ کو اپنے گرین کارڈ
کی تجدید کروانے پر الگو نہیں ہوتا ہے۔

تاہم ،اگر آپ کا ارادہ چھ ماہ سے زائد مدت کے لیے ملک چھوڑنے کا
ہو تو آپ کو امیگریشن اٹارنی سے بات کرنی چاہیے۔

عوامی چارج کا اصول آپ پر الگو نہیں ہوتا ہے۔



آپ جس کسی بھی سرکاری پروگرام کے لیے اہل قرار پاتے ہیں
اسے آپ استعمال کرتے رہ سکتے ہیں۔ اس حالت میں رہتے ہوئے
موصولہ مراعات آپ کے خالف شمار نہیں ہوں گی،
چاہے آپ دوسری بنیاد پر گرین کارڈ کے لیے درخواست دیں۔

ترک وطن سے متعلق مشاورت حاصل کریں۔



آپ اب بھی عوامی چارج کی جانچ کے مستوجب نہیں ہو سکتے ہیں۔
چاہے آپ اس جانچ کے مستوجب ہوں ،آپ کو موصول ہونے والی
عوامی مراعات کو جانچ کا حصہ نہیں مانا جا سکتا ہے۔ اس کے عالوہ،
اگر آپ عارضی تحفظ یافتہ حیثیتT(Temporary Protected
( Status, TPSپروگرام یا بچپن میں آمد کے مدنظر مؤخر شدہ کارروائی
(Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA) پروگرام کی
تجدید کروا رہے ہیں تو یہ جانچ الگو نہیں ہوتی ہے۔

ترک وطن سے متعلق مشاورت حاصل کریں۔



امریکہ سے باہر جمع کروائی گئی گرین کارڈ اور ویزا کی
درخواستوں کے لیے علیحدہ عوامی چارج اور رہنمائی موجود ہے۔
امیگریشن اٹارنی سے پتہ کر کے عوامی چارج سے متعلق رہنما
ہدایات کے بارے میں تازہ ترین معلومات حاصل کریں۔ اگر آّپ کے
پاس کوئی اٹارنی نہیں ہے تو  ActionNYCہاٹ الئن کو
 800-354-0365پر کال کریں۔
جاری 

عوامی چارج :بال خوف نگہداشت صحت حاصل کریں
عوامی چارج کے اصول کو متعدد مقدمات میں چیلنج کیا جا رہا ہے۔ مقدمات کی صورتحال کے بارے میں تازہ ترین
خبروں کے لیے ویب سائٹ  nyc.gov/publicchargeمالحظہ کریں یا  ActionNYCکی ہاٹ الئن کو  800-354-0365پر
کال کریں۔

NYC محکمہ صحت کے
کلینکس(NYC Department
(of Health Clinics،
 NYCہیلتھ+ ہاسپٹلز
کمیونٹی ہیلتھ سنٹرز پر
نگہداشت موصول کرنا

Medicaid

عوامی چارج کا اثر

کارروائی جو آپ کر سکتے ہیں

نگہداشت صحت موصول کرنا عوامی چارج کے
اصول کے ذریعے نشان زد کردہ
عوامی مرعات نہیں ہے۔

بال خوف نگہداشت حاصل کریں!

اگر آپ عوامی چارج کے اصول کے مستوجب ہیں
تو ابھی اپنی صحت کا خیال رکھنا آگے چل کر ترک
وطن کی آپ کی درخواست کو مستحکم
بنا سکتا ہے۔
بہت سارے تارکین وطن ،بشمول پناہ کے طالب،
ریفیوجی ،تشدد کے بعض متاثرین اور جن لوگوں کے
پاس پہلے سے ہی گرین کارڈ ہے وہ عوامی چارج کے
اصول کے مستوجب نہیں ہیں۔
 DACAکے وصول کنندگان ریاست سے فنڈ یافتہ
 Medicaidکے اہل ہیں ،جو عوامی چارج کے اصول
کے ذریعہ شناخت کردہ عوامی مراعات نہیں ہے۔

ہنگامیMedicaid ،حاملہ
خواتین کے لیےMedicaid،
ایسنشیئل پالن ،چائلڈ
ہیلتھ پلس یا کوالیفائیڈ
ہیلتھ پالن
 NYCکیئر H+H ،آپشنز،
ہسپتالوں میں چیریٹی کیئر،
یا تدریجی فیس اسکيل کے
پیمانے والے کمیونٹی ہیلتھ
سنٹرز

یہ سب عوامی چارج کے اصول کے ذریعے نشاندہی
کردہ عوامی مراعات نہیں ہیں۔

 Mکے لیے اہل نیو یارک کے زیادہ تر
 edicaid
باشندے عوامی چارج کے لیے تشویش کے بغیر
اندراج کروا سکتے ہیں۔
ActionNYC کی ہاٹ الئن کو 800-354-0365 پر
کال کرکے ترک وطن سے متعلق مشاورت حاصل
کریں۔

خوف کے بغیر اندراج کروائیں!

چائلڈ ہیلتھ پلس یا دیگر مراعات میں اپنے بچوں کا
اندراج کروانے پر والدین پر ہرجانہ عائد نہیں ہوتا ہے۔
یہ خدمات عوامی چارج کے اصول کے ذریعہ
نشاندہی کردہ عوامی مراعات نہیں ہیں۔

خوف کے بغیر اندراج کروائیں!

یہاں پر فراہم کردہ معلومات قانونی مشورہ نہیں ہے۔ مزید جاننے اور مفت مشاورت کے لیے بھروسے مند اٹارنی کے
ساتھ ایک اپائنٹمنٹ طے کرنے کے لیےActionNYC کی ہاٹ الئن کو 800-354-0365 پر 9 بجے صبح تا 6 بجے شام،
پیر تا جمعہ کال کریں۔ ہاٹ الئن گمنام ہے اور  200سے زائد زبانوں میں دستیاب ہے۔

اگر آپ کا خیال ہے کہ عوامی چارج کے اصول سے آپ یا آپ کے خاندان کا کوئی فرد متاثر ہو
سکتا ہے تو  ActionNYCکی ہاٹ الئن کو  800-354-0365پر کال کریں۔
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