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 کنندگان درخواست بابت تصفیہ کارروائی زمراتی مجوزه برائے نامہ آگاہی 
 اسسڻنس نیٹ سیفڻی جنھیں اور ہو روزگار نامۂ اجازت پاس  کے جن پناه

)Safety Net Assistance, SNA (ہو۔  گیا رکھا محروم سے 
(Urdu) 

 
 منظر  پس

 :اگر پڑھیں سے غور اسے  کرم براه! ہے نامہ آگاہی اہم ایک متعلق سے) Public Assistance, PA( امداد عوامی یہ
  اور ہیں رہے یا ہیں پناه کنندۀ درخواست والے روزگار نامۂ  اجازت آپ اگر •
 بناپر کی حیثیت امیگریشن اپنی سے  اس یا تھی دی درخواست 2014 اگست 7 لیے  کے SNA تشکیل  ایک  کی PA نے آپ  بعد کے اس یا •

 تھے  گئے کیے محروم
 

 تکمیل کی شرائط اہلیتی دیگر وه بشرطیکہ ہے سکتا مل SNA کو پناه کنندگان درخواست والے روزگار نامۂ اجازت سے 2017 نومبر 21
 تو ہیں کرتے پورا کو ضروریات تمام کی اہلیت اور ہیں دیتے درخواست آپ اگر تو ،ہیں رہے مل نہیں PA سے پہلے کو آپ اگر ہوں۔ کرتے

: ہیں سکتے دے درخواست الئن آن پر نکل اس آپ تو ہیں پذیر رہائش اور کہیں میں سڻی یارک نیو آپ اگر یا ہیں۔ کرسکتے وصول PA آپ
/s.nyc.gov/accesshracesac-https://a069، ہیں سکتے دے درخواست یہاں آپ تو ہیں رہتے اور کہیں میں اسڻیٹ یارک نیو آپ اگر یا:  

www.myBenefits.ny.gov. اسے تو کریں پسند کرنا پر نقل کاغذی کی "سروسز، اینڈ بنیفیٹ ینسرڻ فار اپلیکیشن اسڻسٹ یارک نیو" آپ اگر 
 ہیں۔ سکتے کر رابطہ سے شعبے مقامی کے خدمات سماجی اپنے لیے کے کرنے حاصل

 
 سکتا ہو انداز اثر پر حقوق قانونی کے آپ) کاؤنڻی یارک ،نیو452243/2017  نمبر انڈکس( رابرڻس وی کوالج مقدمہ، کارروائی جاتی زمره
 کے مدعیان گیا۔ کیا محروم سے SNA پر طور بیجا کو پناه کنندگان درخواست والے روزگار نامۂ اجازت کہ ہے دعوی کا مدعیان ہے۔

 ایک کے )Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA( امداد معذوری و عارضی برائے آفس اسڻیٹ یارک نیو اور وکیلوں
 روزگار نامۂ اجازت تحت کے تصفیے اس چاہیے۔ ملنی منظوری کی عدالت جسے ہے کیا اتفاق پر تصفیے کے یکارروائ جاتی زمره
 کی بار ایک گیا رکھا محروم سے SNA بناپر کی حیثیت امیگریشن کے ان دوران کے دینے درخواست کی پناه جنھیں کو افراد بعض والے

 حقوق کے آپ  سے حیثیت کی فرد کےممکنہ زمرے اور شرائط کے تصفیے مجوزه ںمی نامے آگاہی اس گی۔  ملے) ادائیگی( رقم مراعاتی
 ہیں۔ گئے کیے بیان

 

 ہے؟  کیا  تصفیہ مجوزه

 آپ پر  https://www.nylag.org سائٹ ویب  کے )(New York Legal Assistance Group, NYLAG  گروپ اسسڻنس لیگل یارک نیو
 ہے۔ کیا مقرر کو وکیلوں کے NYLAG نے عدالت لیے کے نمائندگی کی ه زمر کے مدعی میں مقدمے اس  ہیں۔ سکتے دیکھ تصفیہ مجوزه  مکمل

NYLAG ہے۔ تنظیم کی خدمات قانونی منفعتی غیر ایک  
 

 مقدمے عدالتی کہ ہے خیال بھی یہ ہے۔ میں فادم بہترین کے افراد کے زمرے اور منصفانہ تصفیہ مجوزه کہ ہے ماننا کا وکیلوں کے مدعیان
 ہو۔  نہ بہتر نتیجہ کا اس کہ ہے سکتا ہو اور گا لگے وقت طویل میں رکھنے جاری کو

 
 ہے؟ سکتا مل فائده کا طرح کس انھیں اور ہے گیا کیا شامل کسے میں تصفیہ

 
 لیے  کے SNA درمیان کے 2017 نومبر 21  اور 2014 آگست 7 نے جنھوں پناه  کنندگان درخواست وه والے روزگار  نامۂ اجازت:  ایک گروپ

  ہو۔ گیا رکھا محروم سے سےاس وجہ کی حیثیت کی امیگریشن کی  ان جنھیں اور ہو دی درخواست
 ہرایک سے میں ان  تو ہو نہ کی بعد کے دن 240 سے نفاذ کے تصفیے معاہدۀ جو ہو رہا مل PA کو تاریخ اس کو افراد ان کے زمرے اگر
 اس  یا(  ہوگی مساوی ماہانہ ڈالر پینتالیس ماه ہر درمیان کے 2017  نومبر  21  اور دینے درخواست کے ان رقم یہ گی۔ ملے رقم بار یکا کو

 ۔)ہو ہوا منظور وه یا ہو گیا ہو شروع ملنا PA پہلے سے وقت اس ، فرد کے زمرے اگر پہلے سے
 

 ہو کی درخواست کی جانے کیے شامل میں مقدمے موجوده کسی نے جنھوں پناه کنندگان درخواست والے روزگار نامۂ اجازت: دو گروپ
 سے SNA درمیان کے 2018 جنوری 5 اور 2014 اگست 7 میں اسڻیٹ یارک نیو سے وجہ کی حیثیت کی  امیگریشن کی ان جنھیں اور

 :ہو  گیا کیا محروم
 رقم بار ایک سے میں ان تو ہو نہہ کی بعد دن 300 سے نفاذ کے تصفیہ معاہدۀ جو ہو رہا مل PA کو تاریخ اس کو افراد ان کے زمرے اگر

 کے ماہانہ ڈالر پینتالیس ماه ہر درمیان کے 2017 نومبر 21 اور تاریخ کی  پہلے ماه دو سے جانے کیے محروم کے ان رقم یہ گی۔ ملے
 ۔)تھی گئی دی دے منظوری کی اس یا تھا دیا کر شروع کرنا وصول PA ہی پہلے نے ممبر زمره اگر پہلے سے اس یا(  ہوگا مساوی

 
  کارڈ  اڈنڻیفکیشن بینیفٹ کامن لیے کے مقدمے PA کے فرد کے زمرے رقم  یہ لیے کے افراد کے زمرے کے دو یا ایک گروپ

)Common Benefit Identification Card, CBIC (کے ادائیگی گی۔ جائے کی ارسال چیک  بذریعۂ میں حاالت محدود یا گی ائےج میں 
 گا۔  جائے کیا ارسال نامہ آگاہی ایک گھر کے فرد کے زمرے بعد اجراکے
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 لیے کے SNA بعد کے اس یا 2017  نومبر 22 میں اسڻیٹ نیورک نے  جنھوں پناه کنندگان درخواست والے روزگار  نامۂ اجازت: تین گروپ
 :ہو گیا کیا محروم سے جہو  کی حیثیت کی امیگریشن کی ان جنھیں اور ہو دی درخواست

 مراعات اور ہیں سکتے ا کر ثانی نظر پر  اہلیت کی PA اپنے وه بلکہ گی ملے نہیں رقم کی بار ایک کو باال  مذکوره افراد ان کے زمرے
 میل ای  یا پر 9584-356 (929) سے NYLAG کرم براه تو ہیں میں گروپ اس آپ ہوں سمجھتے آپ اگر ہیں۔ سکتے ہو اہل کے پانے

colajclass@nylag.org کریں۔  رابطہ فوراً  پر 
 

 ہوگا؟  کرنا  کچھ مجھے  کیا
 ہیں،  میں دو گروپ یا ایک گروپ آپ کہ ہوں سمجھے آپ اگر

 کو  آپ تو ہے ہوا معاہده کےدرمیان NYLAG  اور   OTDA پر جس گا رہے ملتا وه کو آپ تک تاریخ اس آئنده اور ہے، رہا مل PA کو آپ اور •
 آپ  رقم کی بار ایک  ہوں کےاہل  اس آپ بشرطیکہ کو  آپ  تو  ہے لیتی کر  منظور کو تصفیے عدالت  اگر  ہے۔ نہیں ضرورت  کی کرنے  کچھ مزید

  یا گی؛ جائے مل بخود خود کو
 درخواست  آپ اگر ہوگی۔ کرنی تکمیل کی  شرائط اہلیتی تمام اور ہوگی دینی درخواست لیے  کے PA  کو آپ تو  ہو رہا مل  نہ   PA کو آپ اگر •

 تو  ہواہے معاہده درمیان کے NYLAG  اور OTDA پر  جس رہے  ملتا تک تاریخ اس   آئنده کو آپ وه اور ہے جاتا مل  PA کو  آپ اور ہیں دیتے
 ہیں۔ سکتے ہو لاہ  کے پانے رقم کی بار ایک آپ

 
  9584-356 (929)کو NYLAG لیے کے کرنے حاصل معلومات مزید کرم براه تو ہیں میں تین گروپ آپ کہ ہوں سمجھتے آپ اگر
 کریں۔  رابطہ پر  colajclass@nylag.orgمیل ای یا فون پر

 

 ہوں؟  سکتا کر اعتراض پر تصفیے اس میں کیا

 ہے۔ حاصل حق کا بتانے یہ کو عدالت انھیں تو ہے نہیں موزوں یا معقول ، منصفانہ تصفیہ مجوزه کہ سمجھیں یہ اگر افراد کے گروپ
 

 10:00 کو 2021 مارچ24 عدالت ہیں۔ سکتے کر پیش اعتراض  فون بذریعۂ یا پر طور تحریری افراد کے زمرے دوران کے سماعت کسی
 فون پر نمبر ہیں۔ سکتے ہو شریک میں سماعت کے کر فون پر 4143-378 (347) افراد کے زمرے اور گی کرے نعقدم سماعت بجے صبح

 ہے۔ 932 648 174 نمبر ID کا کانفرنس گا۔ جائے کہا لیے کے کرنے داخل نمبرID  کا کانفرنس سے افراد کے زمرے بعد کے کرنے
 

 ذریعے کے دونوں میل ای اور پروگرم فائلنگ الیکڻرونک کورٹ اسڻیٹ یارک نیو وه کہ چاہیے انھیں ہو وکیل کوئی کا افراد جن کے زمرے
 vzolotar@nycourts.gov کو) court attorney, Vera Zolotaryova( زولوڻریوا یرا و ،وکیل کے عدالت اعتراض تحریری پر تصفیے اس
 کریں۔ پیش

 

 میل ای پر 9584-356 (929) کو NYLAG انھیں ہوں چاہتے کرنا داخل اعتراض جو اور ہو نہ وکیل کوئی کا افراد جن کے زمرے
colajclass@nylag.org تو ہیں کرتے اعتراض آپ اگر چاہیے کرنا NYLAG سکتی کر نہیں نمائندگی کی آپ، NYLAG عدالت اعتراض کا آپ 

 گی۔  دے پہنچا کو
 

  کروں؟  کیا  تو  ہو پوچھنا سوال کوئی مجھے گرا

 کریں۔ رابطہ پر  colajclass@nylag.orgمیل ای یا فون پر 9584-356 (929) کو وکیلوں کے NYLAG لیے کے پوچھنے سوال بھی کوئی آپ
 ہوگی۔  کرنی نہیں ادائیگی کوئی میں NYLAG کو آپ لیے کے کرنے بات سے وکیلوں میں بارے کے سواالت اپنے
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