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ਬਰੇਜੁ਼ਿਾਰੀ ਲਾਭ ਅਿੇ ਤਿਹਿ ਬੀਮੇ ਬਾਰੇ ਅਕਿਰ ਪੁੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਵਾਲ 

ਇਿ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਤਵੁੱਚ 19 ਮਾਰਚ 2020 ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਿੇ ਮਾਰਿ-ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

 
 
ਬਰੇਜੁ਼ਿਾਰੀ ਬੀਮਾ 

 
ਰਜੁ਼ਿਾਰਦਾਿਾ ਦੁਆਰਾ ਕਮੰਬਦੰੀ ਕਰਨ ਦ ੇਕਾਰਨ ਬਰੇਜੁ਼ਿਾਰੀ ਬੀਮਾ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨ ਦ ੇਕਣੌ ਯਿੋ ਹੁਦੰਾ ਹੈ? 
 

ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਜਿਨ ੰ ਨੌਕਰੀ ਿੋਂ ਕੁੱਤਿਆ ਤਿਆ ਹੈ ਜਾਾਂ ਤਜਿਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਿਮਾਾਂ ਘਟਾਇਆ ਤਿਆ ਹੈ, ਿ ਬੇ ਿੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਿਾਰੀ ਬੀਮੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਣੇ ਦ ੇਯਿੋ ਹੈ, 

ਇਿ ਿੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਤਕ ਰੁਜ਼ਿਾਰਦਾਿਾ ਭਤਵੁੱਖ ਤਵੁੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਖੋਲਹਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੁੱਖਦਾ ਹੈ। 
 
ਕੀ ਇੁੱਕ ਿੁਿਿੰਰ ਠੇਕਦੇਾਰ, ਬਰੇਜੁ਼ਿਾਰੀ ਬੀਮੇ ਦ ੇਲਾਭ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨ ਦ ੇਯਿੋ ਹ?ੈ 
 

ਨਹੀਂ। ਇੁੱਕ ਿੁਿੰਿਰ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਿਾਰੀ ਬੀਮੇ ਦ ੇਲਾਭ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਿੌਰ ‘ਿੇ, ਜੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਭੁਿਿਾਨ-ਕਰਿਾ ਕੋਲ ਤਿਰਫ਼ ਕੰਮ ਦੇ 

ਨਿੀਜੇ ਨ ੰ (ਨਾ ਤਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਿਰੀਕੇ ਨ ੰ) ਤਨਯੰਤਿਰਿ ਜਾਾਂ ਤਨਰਦੇਤਸ਼ਿ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤਿਕਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਿਾਾਂ ਵਰਕਰ ਇੁੱਕ ਿੁਿੰਿਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  

 

ਵਰਕਰ ਦਾ “ਿੁਿੰਿਰ ਠੇਕੇਦਾਰ” ਜਾਾਂ “ਕਰਮਚਾਰੀ” ਹੋਣਾ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦ ੇਿੁੱਥਾਾਂ ਉੱਿੇ ਤਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਿੁਹਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤਕ ਿੁਹਾਨ ੰ ਇੁੱਕ ਿੁਿੰਿਰ 

ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਿਲਿ ਿਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਿੀਤਿਿ ਕੀਿਾ ਤਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਿੁਹਾਨ ੰ ਇੁੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜੋਂ ਵਰਿੀਤਿਿ ਕੀਿਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿੀ, ਿਾਾਂ ਿੁਹਾਨ ੰ 

ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਿਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿੁਿੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਿਾਰੀ ਬੀਮਾ ਲਾਭਾਾਂ ਲਈ ਵੀ ਫਾਈਲ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ ਅਿੇ ਿ ਬਾ ਤਨਰਿਾਤਰਿ ਕਰੇਿਾ ਤਕ ਿੁਿੀਂ 

ਪਾਿਰ ਹੋ ਜਾਾਂ ਨਹੀਂ। 

 
ਇੁੱਕ ਤਵਅਕਿੀ ਲਈ ਬਰੇਜੁ਼ਿਾਰੀ ਬੀਮਾ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੁੱਕਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ? 
 

ਬੇਰੁਜ਼ਿਾਰੀ ਬੀਮਾ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਵਅਕਿੀ ਲਈ New York State Department of Labor ਨ ੰ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮਹਾਾਂ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ 

ਦੇ ਦੋ ਿਰੀਕੇ ਹਨ: 
 

ਹੇਠਲੇ ਿਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ny.gov/services/get-unemployment-assistance ‘ਿੇ ਜਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਤਦਓ: 
 

 ਿੋਮਵਾਰ – ਵੀਰਵਾਰ: ਿਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ – ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਿਕ 

 ਸ਼ੁੁੱਕਰਵਾਰ: ਿਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ – ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਿਕ। 

 ਸ਼ਨੀਵਾਰ: ਤਕਿੇ ਵੀ ਿਮੇਂ 

 ਐਿਵਾਰ: ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਿਕ 
 

ਇਨਹਾਾਂ ਵਿਾਏ ਿਏ ਘੰਤਟਆਾਂ ਦੌਰਾਨ 1-888-209-8124 ‘ਿੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਤਦਓ: 
 

 ਿੋਮਵਾਰ ਿੋਂ ਵੀਰਵਾਰ: ਿਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ –ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਿਕ 
 ਸ਼ੁੁੱਕਰਵਾਰ: ਿਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ – ਸ਼ਾਮ 6:00 ਵਜੇ ਿਕ। 
 ਸ਼ਨੀਵਾਰ: ਿਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ – ਸ਼ਾਮ 8:00 ਵਜੇ ਿਕ। 
 
ਕਈੋ ਤਵਅਕਿੀ ਤਕਨੰੀ ਜਲਦੀ ਬਰੇਜੁ਼ਿਾਰੀ ਬੀਮ ੇਲਈ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ? 
 

ਤਵਅਕਿੀ ਉਨਹਾਾਂ ਨ ੰ ਨੌਕਰੀ ਿੋਂ ਕੁੱਿੇ ਜਾਣ ਜਾਾਂ ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦ ੇਘੰਟ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦ ੇਿੁਰੰਿ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਵੁੱਡੀ ਿੰਤਖਆ ਤਵੁੱਚ 

ਅਰਜ਼ੀਆਾਂ ਪਰਾਪਿ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤਕਰਿ ਤਵਭਾਿ (Department of Labor) ਨੇ ਤਬਨੈਕਾਰ ਦ ੇਨਾਾਂ ਦ ੇਆਖਰੀ ਤਹੁੱਿੇ ਪਤਹਲੇ ਅੁੱਖਰ ਦ ੇਆਿਾਰ ਉੱਿੇ ਨਵੀਂ 

ਅਰਜ਼ੀ ਪਰਤਕਤਰਆ ਲਾਿ  ਕੀਿੀ ਹੈ 
 

 A – F : ਿੋਮਵਾਰ 
 G – N : ਮੰਿਲਵਾਰ 
 O – Z : ਬੁੁੱਿਵਾਰ 
 ਉਿ ਤਦਨ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਿਤਥਿੀ ਤਵੁੱਚ: ਵੀਰਵਾਰ, ਸ਼ੁੁੱਕਰਵਾਰ, ਅਿੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 

 

http://www.ny.gov/services/get-unemployment-assistance
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ਿਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਉਿ ਹਫ਼ਿੇ ਦੇ ਿੋਮਵਾਰ ਿੋਂ ਪਰਭਾਵੀ ਹੋਣਿ ੇਤਜਿ ਤਵੁੱਚ ਉਹ ਦਾਇਰ ਕੀਿੇ ਿਏ ਹਨ। ਹਫ਼ਿੇ ਦਾ ਉਹ ਤਦਨ ਤਜਿ ਤਵੁੱਚ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕੀਿਾ 

ਤਿਆ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਿਾਰੀ ਬੀਮਾ ਭੁਿਿਾਨਾਾਂ ਤਵੁੱਚ ਦਰੇੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਿਾ। 

 
ਇੁੱਕ ਯਿੋ ਤਵਅਕਿੀ ਤਕਨੰੀ ਜਲਦੀ ਬਰੇਜੁ਼ਿਾਰੀ ਬੀਮਾ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰੁ  ਕਰਿੇਾ? 
 

ਤਵਅਕਿੀਆਾਂ ਨ ੰ ਇਕ ਿਾਲ ਦੀ ਤਮਆਦ ਤਵਚ ਬੇਰੁਜ਼ਿਾਰੀ ਦੇ ਪਤਹਲੇ ਹਫਿੇ ਿੋਂ ਲੈਕੇ ਵੁੱਿ ਿੋਂ ਵੁੱਿ 26 ਹਫ਼ਤਿਆਾਂ ਿਕ ਭੁਿਿਾਨ ਕੀਿਾ ਜਾਵੇਿਾ। ਕੁਝ ਖਾਿ 

ਿਤਥਿੀਆਾਂ ਤਵੁੱਚ, ਿ ਬਾ ਬੇਰੁਜ਼ਿਾਰੀ ਦ ੇਲਾਭਾਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ ਨ ੰ 26 ਹਫ਼ਤਿਆਾਂ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਿਕ ਵਿਾ ਿਕਦਾ ਹੈ। 

 
ਇੁੱਕ ਿਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੰ ਬਰੇਜੁ਼ਿਾਰੀ ਬੀਮਾ ਲਾਭ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨ ਦੀ ਯਿੋਿਾ ਦਰਿਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਤਦਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 
 

ਿਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੌਰ ‘ਿੇ (1) ਹਾਲ ਹੀ ਕੀਿੇ ਕੰਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਿ ਨ ੰ ਿਾਬਿ ਕਰਨਾ ਹੋਏਿਾ, (2) ਆਪਣੀ ਤਕਿੇ ਿਲਿੀ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਮ 

ਿੋਂ ਕੁੱਤਿਆ ਤਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, (3) ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਇੁੱਛੁਕ ਅਿੇ ਯੋਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਿੇ (4) ਿਰਿਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  
 

 ਨੋਟ: ਜਦਤਕ 3/13/2020 ਿੋਂ, COVID-19 ਿੰਕਟ ਤਕਿੇ ਿਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੰ “ਿਰਿਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ” ਿੋਂ ਰੋਕ ਿਕਦਾ ਹੈ, ਿ ਬੇ 

ਨੇ ਇਿ ਜ਼ਰ ਰਿ ਨ ੰ ਮੁਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਿਾ ਹੈ। 

 
ਜ ੇਤਕਿੇ ਿਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ  ੰਤਬਨਾਾਂ ਉਿਦੀ ਤਕਿੇ ਿਲਿੀ ਿੋਂ ਕੁੱਤਿਆ ਤਿਆ ਹੈ ਿਾਾਂ ਕੀ ਉਹ ਤਕਿੇ ਬਿਰੈ-ਵਰਿੀ ਤਬਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੁੱਟੀ ਜਾਾਂ ਛੁੁੱਟੀ ਦ ੇਤਦਨਾਾਂ ਲਈ 

ਅਦਾਇਿੀ ਪਰਾਪਿ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ? 
 

ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨ ੰ ਆਪਣੀ ਿਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨੀਿੀ ਪੜਹ  ਕੇ ਇਹ ਤਨਰਿਾਤਰਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਕ ਕੀ ਉਨਹਾਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਛੁੁੱਟੀ ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ ਰਵ ਰੁਜ਼ਿਾਰਦਾਿੇ ਿੋਂ ਛੁੁੱਟੀ ਦੇ ਤਦਨ ਅਰਤਜਿ ਕੀਿੇ ਹਨ ਅਿੇ ਨੌਕਰੀ ਿੋਂ ਕੁੱਿੇ ਜਾਣ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਇਿਲਈ ਕੋਈ ਭੁਿਿਾਨ ਪਰਾਪਿ 

ਨਹੀਂ ਕੀਿਾ, ਿਾਾਂ ਉਹ NYS Department of Labor ਨ ੰ ਤਸ਼ਕਾਇਿ ਦਰਜ ਕਰਾ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਤਨਊ ਯਾਰਕ ਸ਼ਤਹਰ ਤਵੁੱਚ, ਰੁਜ਼ਿਾਰਦਾਿੇ ਦੀ ਿਾਬਕਾ 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੰ ਬਿੈਰ-ਵਰਿੇ ਤਬਮਾਰੀ ਦੇ ਛੁੁੱਟੀ ਦੇ ਤਦਨਾਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਨ ੰਨੀ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਰੁਜ਼ਿਾਰਦਾਤਿਆਾਂ ਦੀ ਅਤਜਹਾ ਕਰਨ 

ਦੀਆਾਂ ਨੀਿੀਆਾਂ ਹੋ ਿਕਦੀਆਾਂ ਹਨ। 

 
ਕੀ ਪਰਵਾਿੀ ਵਰਕਰ, ਬਰੇਜੁ਼ਿਾਰੀ ਬੀਮਾ ਲਈ ਹੁੱਕਦਾਰ ਹ?ੈ 
 

ਹਾਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਵਰਕਰ ਆਮ ਿੌਰ ‘ਿੇ ਆਪਣੀਆਾਂ ਤਪਛਲੀਆਾਂ ਕਮਾਈਆਾਂ ਦ ੇਿਮੇਂ ਅਿੇ ਲਾਭਾਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਣੇ ਦੇ ਿਮੇਂ ਦੋਹਾਾਂ ਿੇ ਕੰਮ ਲਈ ਅਤਿਕਾਰਿ ਕੀਿਾ 

ਤਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 
ਇੁੱਕ ਤਵਅਕਿੀ ਤਕਨੰਾ ਬਰੇਜੁ਼ਿਾਰੀ ਬੀਮਾ ਪਰਾਪਿ ਕਰਿੇਾ?  
 

ਇੁੱਕ ਤਵਅਕਿੀ ਆਪਣੀਆਾਂ ਤਪਛਲੀਆਾਂ ਕਮਾਈਆਾਂ ਉੱਿੇ ਤਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ $104 ਿੋਂ $504 ਪਰਿੀ ਹਫ਼ਿਾ ਪਰਾਪਿ ਕਰੇਿਾ। 

 
ਕੀ ਤਨਊਯਾਰਕ ਸ਼ਤਹਰ ਤਨਰਿਾਤਰਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਕ ਕਈੋ ਿਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਰੇਜੁ਼ਿਾਰੀ ਬੀਮਾ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜਾਾਂ ਨਹੀਂ? 
 

ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਨਰਿਾਰਨ NYS Department of Labor ਦੁਆਰਾ ਕੀਿਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਕ ਸ਼ਤਹਰ ਜਾਾਂ ਰੁਜ਼ਿਾਰਦਾਿਾ ਦੁਆਰਾ। 

 
ਬਰੇਜੁ਼ਿਾਰਾਾਂ ਲਈ ਤਿਹਿ ਬੀਮਾ 

 
ਇੁੱਕ ਿਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਤਿਹਿ ਬੀਮਾ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱਖਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ?  
 

ਿਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਨਮਨਤਲਖਿ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ: 
 

1. ਿਟੇਟ ਮਾਰਤਕਟਪਲੇਿ ਉੱਿੇ ਤਿਹਿ ਦਖੇਭਾਲ ਕਵਰੇਜ ਨ ੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ NY State of Health ਵੈਬਿਾਈਟ ‘ਿੇ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ 
(https://nystateofhealth.ny.gov/); ਜਾਾਂ 

 

2. COBRA ਦ ੇਿਤਹਿ ਤਿਹਿ ਬੀਮੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨ ੰ ਜਾਰੀ ਰੁੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ ਰਵ ਰੁਜ਼ਿਾਰਦਾਿਾ ਨ ੰ ਿੰਪਰਕ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ ਿਾਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰੀ-
ਆਿਾਤਰਿ ਤਿਹਿ ਬੀਮੇ ਨ ੰ ਜਾਰੀ ਰੁੱਤਖਆ ਜਾ ਿਕੇ, ਜੇ ਿ ਬੇ ਨ ੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦ ੇਪਾਿਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪਿਾ ਲੁੱਿਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਰੁਜ਼ਿਾਰਦਾਿਾ ਦਾ ਹੈਲਥ ਪਲਾਨ 
ਯੋਿ ਠਤਹਰਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 

 



ਅੰਤਿਮ ਵਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਿਾ ਤਿਆ 3/19/20  

ਜ ੇਿਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉੱਪਰਲੇ ਤਿਹਿ ਬੀਮਾ ਤਵਕਲਪਾਾਂ ਲਈ ਯਿੋ ਨਹੀਂ ਠਤਹਰਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਜਾਾਂ ਇਿਨ ੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਿਮਰੁੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਾਾਂ ਕੀ ਹਏੋਿਾ? 
 

ਿਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ NYC Health + Hospitals ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿੀਆਾਂ ਿੇਵਾਵਾਾਂ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨ ਲਈ NYC Care ਤਵੁੱਚ ਭਰਿੀ ਹੋਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ 

ਿਕਦਾ ਹੈ। 
 

 ਨੋਟ: NYC Care ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ NYC Health + Hospitals ਦੁਆਰਾ, ਆਮਦਨੀ ਅਿੇ ਪਤਰਵਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਆਿਾਰ ਿੇ 

ਛ ਟ ਦਰ ‘ਿੇ, ਪਰਦਾਨ ਕੀਿੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਿੇਵਾਵਾਾਂ ਦੀ ਿਰੰਟੀ ਤਦੰਦਾ ਹੈ। 

 

ਹਰੋ ਿਹਾਇਿਾ 

 
ਹੋਰ ਿਹਾਇਿਾ ਲਈ ਵਰਕਰ ਤਕਹੜੀਆਾਂ ਬਿੈਰ-ਲਾਿਿ ਦੀਆਾਂ ਕਨ ੰਨੀ ਿੇਵਾਵਾਾਂ ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ? 
 

 Legal Aid Society: (888) 663-6880 

 Legal Services NYC: (917) 661-4500 

 New York Legal Assistance Group: (212) 613-5000 

 Unemployment Action Center: (212) 998-6568 


