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اخیری اپ ڈیٹ: 4 مارچ 2020

COVID-19 وبائی بیماری دے دوران تارکین وطن کمیونٹیز 
دے لئی نیو یارک سٹی وسیلے

نیو یارک شہر، نیو یارک دے رہائشی لوکاں دی خاص طور تے کورونا وائرس COVID-19( 2019( عالمی وبا توں متاثرہ لوکاں دی مدد کرن دے لئی پرعزم 
اے۔ بہت ساری سٹی سروسز سارے نیو یارک دے رہائشی لوکاں دے لئی دستیاب ہین، ایس توں کوئی فرق نئیں پیندا اے کہ تہاڈی امیگریشن دی حیثیت کی اے 

تے تہاڈی ادائیگی کرن دی صالحیت توں قطع نظر، اگرچے اہلیت دے دوجے تقاضے الگو ہو سکدے ہین۔ 

دستیاب خدمتاں تے وسیلے دے بارے اچ جانکاری کثرت نال تبدیل ہو رئی اے۔ تازہ ترین جانکاری دے لئی nyc.gov/immigrants/coronavirus تے 
nyc.gov/coronavirus, ویکھو، تے ٹویٹر اتے NYCImmigrants@ نوں فالو کرو۔ 

COVID-19 رہنمائی تے عالج  311

ممکنہ طور تے ودھ توں ودھ گھر اچ رہنا نیو یارک شہر اچ COVID-19 دے پھیالؤ نوں گھٹ کر سکدا اے۔ جناں لوکاں نوں عالمتاں ظاہر نئیں ہوندی  	•
ہیں اوہ فیر وی وائرس پھیال سکدے ہین۔

نیو یارک دے رہائشی لوکاں نوں عوام اچ الزماً چہرے دی کورنگز/ماسک الزمی پہننے چائیدے، خاص طور تے جدوں اوہ دوجیاں توں گھٹ توں گھٹ  	•
چھ فٹ دور رہن دے قابل نہ ہون۔ چہرے دے ماسک توں مراد اک ٹھیک محفوظ کاغذ یا کپڑا اے جیہرا تہاڈی نک تے منہ نوں ڈھک لیندا اے تے جدوں 

وی تسی گھروں باہر نکلو تے پہننا چائیدا۔ ایس بارے اچ ودھ کے جانکاری لئی کہ چہرے دے کس قسم دے ماسک تے کیویں ورتے جانے چائیدے، 
NYC.gov/Coronavirus ویکھو۔ 

نیو یارک شہر دے سارے اہم مالزماں نوں ڈیوٹی تے عوام نال تعامل کردے ویلے چہرے دے ماسک الزماً پہننے چائیدے۔ سٹی شہر دے اہم کارکناں اچ  	•
چہرے دے ماسک تقسیم کر رئیا اے۔

گروسری اسٹورز اتے مالزماں تے صارفین دی حفاظت دے لئی صارفین توں چہرے دے ماسک پان دا تقاضا کرنا چائیدا۔ کاروباری مالکان نوں ایس  	•
رہنمائی نوں نافذ کرن اچ مدد دے لئی عالمتاں الن دا مشورہ دتا جاندا اے۔

جے تسی بیمار او، تے گھر اچ ای رہو۔ جے تہانوں کھنگ، ساہ لین اچ اوکڑ، بخار، گلے دی سوزش اے تے 4-3 دناں دے بعد بہتر محسوس نئیں کردے  	•
او، تے اپنے ڈاکٹر نال مشورہ کرو۔

اپنے ڈاکٹر دے کول آپوں توں جان دے بجائے اپنے ڈاکٹر نال گل وات کرن دے لئی ٹیلیفون، متن، ٹیلی میڈیسن )ویڈیو کانفرنسنگ(، یا مریض پورٹل نوں  	•
ورتو۔ تسی تے تہاڈا ڈاکٹر فیصلہ کرے گا کہ کی تہانوں گھر توں باہر طبی نگہداشت دی لوڑ اے۔

جے تہانوں اک ڈاکٹر لبھن یا طبی نگہداشت حاصل کرن اچ مدد دی لوڑ ہووے، تے 311 اتے کال کرو۔ سٹی طبی نگہداشت مہیا کرے گا بھانویں تہاڈی  	•
امیگریشن حیثیت کجھ مرضی ہووے، تے بھانویں تسی ایس دی ادائیگی کر سکدے او یا نئیں۔ 

نیو یارک شہر مریضاں دے نال براہ راست COVID-19 ٹیسٹس تشکیل نئیں دے رئیا اے۔ جے تہانوں کوئی ایہوجئی کال موصول ہوندی اے، تے ایہ  	•
دھوکہ دہی اے۔ اپنے نگہداشت صحت فراہم کار توں صرف اپنی صحت دی جانکاری، بشمول کسے وہ مطلوبہ ٹیسٹ بارے اچ گل وات کرو۔ 

COVID-19 وبائی بیماری دے بارے اچ تہانوں جو کرنا چائیدا، دے متعلق شہر دی رہنما ہدایتاں نوں اکثر اپ ڈیٹ کیتا جاندا اے۔ تازہ ترین جانکاری دے  	•
نال باخبر رہن دے لئی، NYC.gov/Coronavirus ویکھو۔ جانکاری 20 توں ودھ بولیاں اچ دستیاب اے۔ 

COVID-19 تے انگریزی اچ اصل ویلے دی متن اپ ڈیٹس دے لئی، متن COVID نوں 692-692 اتے گھلو۔   o

ہسپانوی اچ اصل ویلے دی اپ ڈیٹس دے لئی، متن COVIDESP نوں 692-692 اتے گھلو۔  o

 @NotifyNYC, @NNYCSpanish انگریزی، ہسپانوی تے چینی بولی اچ وی اصل ویلے نال اپ ڈیٹس، ٹویٹر توں لبھی جا سکدی ہین۔  o
تے NNYCChinese@ نوں فالو کرو۔

نیو یارک دے باشندے جناں نوں عالمتاں ہون یا جنہاں دا COVID-19 دا ٹیسٹ مثبت آیا ہوئے، کسی ایہوجئے بندے نال رابطے اچ آئے ہوں جنہوں  	•
 NYC ہو سکدا اے، یا ایس ویلے قرنطینہ اچ ہون، سٹی ای شہر نوں اپنی کیفیت نال باخبر کر سکدے ہین۔ ودھ کے جانکاری دے لئی COVID-19

COVID-19 مشغولیت دی پورٹل )NYC COVID-19 Engagement Portal( ویکھو۔

[Punjabi]
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 COVID-19 and Immigration( تے امیگریشن کنسرن COVID-19

311

)Concern
نگہداشت، عالج کران، یا COVID-19 دے ٹیسٹ کران توں تہانوں "پبلک چارج" نئیں کیتا جاوے گا یا تہاڈی گرین کارڈ دے لئی درخواست دین دی اہلیت  	•

نوں کوئی نقصان نئیں پہنچے گا۔ چیریٹی یا رعایتی طبی نگہداشت حاصل کرن توں تہاڈی گرین کارڈ دے لئی درخواست دین دی صالحیت نوں نقصان 
نئیں پہنچے گا۔ گرین کارڈ ہولڈرز جدوں شہریت دے لئی درخواست دیندے ہین تے کوئی "پبلک چارج" ٹیسٹ نئیں ہوندا اے۔ بنا کسے خوف نگہداشت 

طلب کرو۔ 

بہت سارے تارکین وطن "پبلک چارج" ٹیسٹ دے ولوں متاثر نئیں ہوندے ہین۔  	•

تے نہ ای سارے عوامی، خدمتاں، پروگراماں یا فائدیاں نوں "پبلک چارج" ٹیسٹ دے ہیٹھاں "پبلک چارج" نئیں سمجھا جاندا اے۔ مثال دے طور تے،  	•
ہیٹھاں دتیاں خدمتاں تے پروگراماں نوں "عوامی فائدے" نِئں سمجھیا جاندا اے، ایتھے تائیں کہ بھانویں تارکین وطن "پبلک چارج" ٹیسٹ نال مشروط ہون:

نگہداشت صحت دی خدمتاں تے ودھ کے صحت دی انشورنس، غیر ایمرجنسی میڈیکیڈ )Medicaid( دے عالوہ  o

جدوں کہ میڈیکیڈ )Medicaid( نوں شامل کیتا جاندا اے، ہیٹھاں دتیاں میڈیکیڈ )Medicaid( فائدیاں نوں خارج کر دتا گیا اے:  o

)Emergency Medicaid( ایمرجنسی میڈیکیڈ 	
 Disabilities Education Act( دے ولوں فنڈ فراہم کیتی خدمتاں پر معذوری دے حامل لوکاں دے تعلیمی ایکٹ )Medicaid( میڈیکیڈ 	

))IDEA( دے ہیٹھاں مہیا کیتی گئی ہون
اسکول دی بنیاد تے خدمتاں یا میڈیکیڈ )Medicaid( دے ولوں فنڈ کیتے فائدیاں 	

21 ورھے توں گھٹ عمر دے باالں نوں موصول ہون آلے میڈیکیڈ )Medicaid( فائدے  	
اک زنانی نوں حمل دے دوران 60+ دناں دے لئی موصول ہون آلے میڈیکیڈ )Medicaid( فائدے 	

 Special( کھانے دی امداد دی بہت ساری قسماں، جیویں زنانیاں، دودھ یندے بال تے بچیاں دے لئی تکمیالتی غذائیت دا پروگرام  o
))Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and Children )WIC، فوڈ پینٹریز، اسکوالں اچ لیو تے ٹردا 

پھردا کھانا، تے ہور )سوائے SNAP دے؛ ہیٹھاں اچ "کھانا" سیکشن ویکھیو(

بے روزگاری فائدے  o

نگہداشت صحت دے سارے مریضاں دے لئی اونہاں دی امیگریشن دی حیثیت توں قطع نظر، رازداری دے مضبوط تحفظات زیرعمل ہین۔ وفاقی قانون  	•
دے ہیٹھاں، اسپتال تے کلینک مریض دی اجازت دے بغیر مریض دی جانکاری دا سانجھا نئیں کردے، جدوں تائیں کہ قانونی طور تے انج کرن دی لوڑ نہ 

ہووے۔ 

جے امیگریشن تے عوامی فائدیاں دے بارے اچ تہاڈے سوال ہون، تے مفت، رازدارانہ ActionNYC ہاٹ الئن 0365-354-800-1 اتے، سوموار  	•
توں جمعہ، سویرے 9 وجے توں شام 6 وجے تائیں کال کرو، یا 311 تے کال کرو تے ویلے نال تے قابل اعتماد جانکاری تائیں تے قانونی مدد دے لئی 

رابطیاں تائیں رسائی حاصل کرن دے لئی "پبلک چارج" دا دسو

نگہداشت صحت تے فالح و بہبود

311

ایس توں قطع نظر کہ تہاڈی امیگریشن دی حیثیت کی اے، NYC ہیلتھ + ہاسپٹلز سارے نیو یارک دے رہائشی لوکاں نوں نگہداشت فراہم کردے ہین۔  	•
NYC ہیلتھ + ہاسپٹلز تہاڈی مدد کرن گے بھانویں تہاڈے کول انشورنس نہ ہووے تے تسی صحت دی نگہداشت دے لئی ادائیگی نئیں کر سکدے او۔ ایہ 

نگہداشت صحت دی ہر قسم دی خدمتاں دے لئی درست اے، جیس اچ ایمرجنسی نگہداشت، ڈاکٹرز دے دورے، دوائیاں، طویل مدتی نگہداشت، تے اسپتال 
اچ قیام شامل ہین۔ NYCHealthandHospitals.org/immigrant ویکھو، یا NYC-4NYC-844 )4692-692-844( یا 311 تے کال 

کرو۔ 

NYC کیئر )NYC Care( اک ایہوجیا پروگرام اے جیہڑا نیو یارک دے ایناں رہائشی لوکاں دے لئی NYC ہیلتھ + ہاسپٹلز دے ولوں پیش کیتی گھٹ  	•
الگت توں بغیر الگت دی خدمتاں دی ضمانت دیندا اے جیہڑی صحت دی انشورنس دے اہل نئیں ہین یا ایس دی استطاعت نہ رکھدے ہون۔ سماجی فاصلے 

 )NYC Care( کیئر NYC ،)دی تعمیل کرن دے لئی )ایہوجئے لوکاں توں گھٹ توں گھٹ چھ فٹ دور رہنا جیہڑے تہاڈے گھر اچ نہ رہندے ہون
دے عملہ دے اراکین تہاڈے رابطہ دی جانکاری لین گے تے جوں آپے مالقاتاں دی اجازت ہووے گی تے اندراج دے لئی تہانوں واپس کال کرن گے۔ 

NYCCare.nyc ویکھو، یا NYC-Care-646-1 (2273-692-646-1) یا 311 نوں کال کرو۔ 

نیو یارک شہر کئی کمیونٹی دے صحت دے مراکز دا گھر اے جیہڑی تہاڈی آمدنی اتے منحصر، وکھری فیساں دی بنیاد اتے طبی نگہداشت فراہم کردے ہین۔  	•
امیگریشن دی حیثیت توں قطع نظر، ایہہ نگہداشت ہر اک دے لئی دستیاب اے۔ اپنے نیڑے سی تھاں لبھن لئی FindaHealthCenter.HRSA.gov یا 

NYC گھٹ توں بنا الگت دے نگہداشت دے اختیارات دی فہرست ویکھو۔
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جے تسی پریشانی، ذہنی دباؤ محسوس کر رئے او یا جذبات توں مغلوب او، تے NYC Well اچ تربیت یافتہ مشیراں نال رابطہ کرو، جیہڑے شہر  	•
دی مفت، رازدارانہ ہیلپ الئن اے، +200 بولیاں اچ دستیاب اے۔ NYC-WELL (888-692-9355-888) نوں کال کرو، متن WELL نوں 

65173 تے گھلو یا NYC.gov/NYCWell اتے آن الئن چیٹ کرو۔ 

خصوصی تربیت یافتہ رضاکار پیشہ ورانہ لوکاں توں گل وات کرن دے لئی نیو یارک اسٹیٹ دی COVID-19 جذباتی امداد دی ہیلپ الئن -844-863 	•
9314 اتے کال کرو۔ اوہ سویرے 8 وجے توں رات 10 وجے تائیں، ہفتے دے ست دن، سنن، معاونت کرن تے حوالہ جات پیش کرن دے لئی دستیاب 

ہین۔

صحت دی انشورنس

311

بہت سارے گھٹ توں بنا الگت صحت دی انشورنس دے پالنز، تارکین وطن دے لئی دستیاب ہین، جناں اچ غیر دستاویزی بال تے حاملہ زنانیاں وی شامل  	•
ہین۔ میڈیکیڈ )Medicaid(، چائلڈ ہیلتھ پلس )Child Health Plus(، تے ایسینشیل پالن )Essential Plan( پورے سال دستیاب ہین۔ نیو یارک 

اسٹیٹ آف ہیلتھ )New York State of Health( دا دورہ کرو یا کال کرو 311۔ 

COVID-19 دی وبائی بیماری دے کارن توں، بذات خود صحت دی انشورنس دے اندراج دی خدمتاں اگلے نوٹس تائیں معطل رہن گی۔ تسی جانکاری  	•
دے لئی یا ٹیلیفون اندراج مالقات کو شیڈول کرن دے لئی کال کر سکدے او۔ مدد، امیگریشن دی حیثیت توں قطع نظر تے بہت ساری بولیاں اچ دستیاب اے۔ 

مالقات کرن دے لئی NYC دے آفس آف ہیلتھ انشورنس خدمتاں )NYC’s Office of Health Insurance Services( دا دورہ کرو، یا 311 تے 
کال کرو۔ تسی متن CoveredNYC نوں 877-877 اتے وی گھل سکدے او۔ ہسپانوی دے لئی متن SeguroNYC نوں 877-877 اتے گھلو۔ 

کمیونٹی ہیلتھ ایڈوکیٹس )Community Health Advocates )CHA(( پوری نیو یارک ریاست اچ کمیونٹیز نوں انفرادی مدد تے تعلیم فراہم کرکے  	•
نیو یارک دے رہائشی لوکاں دی پیچیدہ نگہداشت صحت دے نظام دی منصوبہ بندی کرن اچ مدد کردا اے۔ CHA صحت دی انشورنس نوں ورتنا، میڈیکل 
بلنگ تے قرض دے معامالت حل کرن تے متنازعہ کوریج توں انکار تے اہلیت دے تعین دے بارے اچ معاونت فراہم کردی اے۔ مدد 170 توں ودھ بولیاں 

اچ دستیاب اے۔ ہاٹ الئن (888) 5400-614, اتے، سوموار توں جمعہ، سویرے 9 وجے توں شام 4 وجے تائیں کال کرو۔ 

کھانا

311

تکمالتی تغذیاتی امداد پروگرام )Supplemental Nutrition Assistance Program )SNAP((، یا فوڈ اسٹیمپس، محدود آمدنی آلے لوکاں دی  	•
کھانا خریدن اچ مدد کردا اے۔ کجھ امیگریشن دی پابندیاں دا اطالق ہوندا اے۔ آن الئن درخواست تے تجدید ACCESS HRA دے ولوں دتی جا سکدی 

اے، شہر دی آن الئن پورٹل تہانوں اپنے عوامی فائدیاں دے کیس دے لئی درخواست دین تے اونہوں منظم کرن دی اجازت دیندی اے۔ ودھ کے جانکاری 
دے لئی HRA دی جانکاری الئن 1399-557-718 اتے کال کرو۔ 

SNAP دے وصول کنندگان NYC اچ ایمازون )Amazon(، شاپرائٹ )Shoprite(، یا والمارٹ )Walmart( اچ گروسری دے لئی آن   o
الئن خریداری کرسکدے ہین۔ ایہ تصدیق کرنا یقینی بناؤ کہ اک آن الئن اسٹور تہاڈے گھر دے پتے تے شیواں ڈیلیور کردا اے۔ 

جے امیگریشن تے عوامی فائدیاں جیویں SNAP دے بارے اچ تہاڈے سوال ہون، تے مفت، رازدارانہ ActionNYC ہاٹ الئن  o 
0365-354-800-1 اتے، سوموار توں جمعہ، سویرے 9 وجے توں شام 6 وجے تائیں کال کرو، یا 311 تے کال کرو تے جانکاری تائیں 

تے قانونی مدد دے رابطیاں تائیں رسائی حاصل کرن دے لئی "پبلک چارج" دا دسو۔
ہیٹھاں درج شدہ خدمتاں تہاڈی امیگریشن دی حیثیت توں قطع نظر سارے نیو یارک دے رہائشی لوکاں نوں مفت اچ فراہم کیتی جاندی ہین۔ غیر دستاویزی  	•
تارکین وطن وی ایہہ خدمتاں حاصل کر سکدے ہین، تے ایہہ حاصل کرنا تہانوں "پبلک چارج" نئیں بنائے گا یا تہاڈی گرین کارڈ دے لئی درخواست دین 

دی اہلیت نوں نقصان نئیں پہنچاوے گا۔ 

نیو یارک شہر دی فوڈ پینٹریاں، گروسری مہیا کردی ہین، تے کمیونٹی کچنز گرم کھانے مہیا کردے ہین۔ آمدنی دی کوئی حد نئیں اے۔   o
FoodHelpNYC نوں ورتدے ہوئیاں اپنے نیڑے دی تھانواں تے اوقات کار لبھ لیو یا 311 تے کال کرو۔ 

نیو یارک دے سارے رہائشیاں دے لئی دن اچ تین کھانے پورے شہر اچ، کھانے دے مرکزاں اتے دستیاب ہین۔ کھانیاں دے مراکز سوموار توں   o
جمعہ سویرے 7:30 وجے توں سویرے 11:30 وجے تائیں باالں تے خانداناں دے لئی تے سویرے 11:30 وجے توں دوپہراں 1:30 تائیں 

وڈیاں دے لیے کم کردے ہین۔ ایہ کھانے لین دے لئی کسے رجسٹریشن، شناخت، یا دستاویزات دی لوڑ نئیں۔ سارے وڈے تے بال اک وقت اچ 
تین کھانے لے سکدے ہین۔ والدین یا سرپرست اپنے باالں دے لئی کھانا لے سکدے ہین۔ بیہ کے کھان دی کوئی تھاں دستیاب نئیں اے، ایس کر 
 Department( کے کھانا مرکز توں باہر کھانا چائیدا۔ سبزی خور، کوشر تے حالل دے اختیار ساری تھانواں اتے دستیاب ہین۔ محکمہ تعلیم
of Education( دی مفت کھانے دی تھاں لبھن آلی ویب سائٹ ویکھو یا 311 اتے کال کرو۔ تسی متن FOOD نوں 877-877 اتے وی 

گھل سکدے او۔ ہسپانوی دے لئی متن COMIDA نوں 877-877 اتے گھلو۔
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کوئی وی 60 ورھے یا ودھ عمر دے بزرگ لوک، جیہڑے ممکنہ ہوم ڈلیوری سمیت، کھانا کتھوں تے تے کیویں لین دے اختیارات لبھ رئے   o
ہوں، نوں www.nyc.gov/getfood ویکھنی چائیدی یا 311 اتے رابطہ کرو تے "کھانا حاصل کرو )Get Food(" دا دسو۔

 Get( منسوخ کرن، تبدیل کرنے یا اس خدمت دے بارے اچ شکایت جمع کران دے لئی تسی 311 اتے کال کر سکدے او تے "کھانا حاصل کرو  o
on.nyc.gov/seniorfoodhelp :دسو یا آن الئن رائے جمع کراؤ ")Food

جے تسی اپنے گھر توں باہر نئیں جا سکدے، کوئی ایہوجیا بندہ وی نئیں جیہڑا تہانوں کھانا لیا کے دیوے، تے نجی ڈلیوری دے اختیارات   o
 NYC( فوڈ اسسٹننس ریسورسز NYC COVID-19 نئیں ورت سکدے او، تے تسی اپنے گھر اتے کھانا منگوان دے اہل ہو سکدے او۔

COVID-19 Food Assistance Resources( دی ویب سائٹ ویکھو یا 311 تے کال کرو تے "کھانا حاصل کرو )Get Food(" دا 
دسو۔

 Special Supplemental Nutrition Program for( زنانیاں، دودھ پیندے نکے بال، تے باالں دے لئی سپلیمینٹل نیوٹریشن پروگرام  o
Women, Infants and Children )WIC(( گھٹ آمدنی آلی زنانیاں تے باالں نوں مفت اچ صحت بخش کھانا تے دوجی خدمتاں مہیا 
کردا اے۔ ACCESS NYC ویکھو )ہسپانوی دے لئی، ACCESS NYC Español( ویکھو( یا HRA دی جانکاری الئن -718-557

1399 اتے کال کرو۔ 

رہائش تے یوٹیلیٹی

311

ایس ویلے نیو یارک اچ ہر بندے دے لئی ساری بے دخلی دی کاروائیاں تے زیر التواء بے دخلی دے آرڈر معطل کر دتے گئے ہین، بھانویں تہاڈی  	•
امیگریشن حیثیت جو وی ہووے۔ ایس دا مطلب ایہ اے کہ تہاڈا مکان مالک ایس ویلے دے دوران کرایہ ادا کرن اچ ناکامی دے کارن توں تہانوں اپنا گھر 

وار چھڈن اتے مجبور نئیں کر سکدا اے۔ ودھ کے جانکاری دے لئی، میئر دا کرایہ داراں دے تحفظ )Mayor’s Office to Protect Tenants( دے 
لئی دفتر دی ویب سائٹ یا NYS اٹارنی جنرل COVID-19 اتے صفحہ تے رہائش دے حقوق ویکھو۔

کرایہ دار جناں دے کوئی سوال ہوں یا اپنی کرایہ داری دے بارے اچ قانونی مشورے دی لوڑ ہوے۔ جے اونہوں اپنے مالک مکان دے ولوں ہراساں کیتا  	•
جا رئیا اے یا جے اونہوں بے دخل کرن دی دھمکی دتی جا رئی اے تے اوہ 311 اتے کال کرکے شہر دی رہائشی کرایہ داری دی ہاٹ الئن توں رابطہ 

کر سکدے ہین۔ ہاٹ الئن COVID-19 دے نازک مرحلے دے دوران کرایہ داری دے مسئلیاں نون حل کرن دے لئی—زپ کوڈ، آمدنی، یا امیگریشن 
دی حیثیت توں قطع نظر—سارے نیو یارک دے رہائشی لوکاں دی مدد کرن دے لئی سٹی فائدیاں تائیں کیویں رسائی حاصل کریے یا اعانت دے لئی 

درخواست دین، مفت قانونی مشورے، تے دستیاب دوجے وسیلیاں دے سلسلے اچ رہنمائی فراہم کردی اے۔

جے کورونا وائرس دے نتیجے اچ تہاڈے کم دا شیڈول گھٹ ہو گیا سی تے تسی اپنا کرایہ ادا کرنے دے قابل نئیں او، تے تسی ایمرجنسی کیش اسسٹنس  	•
 Access NYC ،ویکھو )ہسپانوی دے لئی ACCESS NYC دے لئی درخواست دے سکدے او۔ کجھ امیگریشن دی پابندیاں دا اطالق ہوندا اے۔

)Español ویکھو( یا HRA دی جانکاری الئن 1399-557-718 اتے کال کرو۔ 

ہوم بیس پروگرام NYC رہائشی لوکاں دے اپنا گھر کھو دین تے پناہ گاہ دے نظام اچ داخل ہون دے منڈالندے خطرہ اچ مدد کر سکدا اے۔ ہوم بیس اتے  	•
HRA دا ویب صفحہ ویکھو یا 311 اتے کال کرو۔

جے تسی NYC ہاؤسنگ پریزرویکشن اینڈ ڈویلپمنٹ )HPD( سیکشن 8 واؤچر ورتدے او تے آمدنی دے نقصان دے کارن توں کرایہ ادا کرنے اچ  	•
اوکڑاں دا سامنا ہوےے، تے امداد حاصل کرن دے لئی DTRAI@hpd.nyc.gov اتے ای میل کرو۔

آمدنی اچ نقصان برداشت کرن آلے NYCHA رہائشی NYCHA دے کرایہ دی اوکڑاں دے پروگرام دے اہل ہوسکدے ہین۔ ودھ کے جانن لئی،  	•
NYCHA کسٹمر رابطہ مرکز نوں 7771-707-718 اتے کال کرو۔

شہر NYCHA رہائشیاں نوں وکھرے وسیلے مہیا کر رئیا اے، جیس اچ ذاتی حفاظتی سازوسامان تے COVID-19 سارے NYCHA رہائشیاں دے لئی  	•
نالے بزرگاں دے لئی کھانے تے تندرستی دے معائنے وی شامل ہین۔ ودھ کے جانکاری دے لئی، NYCHA دی ویب سائٹ ویکھو۔.

نیو یارک سٹی لوکاں دے ہیٹھاں دتے گروپس نوں ہوٹل اچ عارضی رہائش فراہم کر رئیا اے: نیو یارک دے باشندے جیہڑ بے گھر ہوئے ہین؛ عالمتاں توں  	•
قطع نظر، نگہداشت صحت دے کارکن؛ NYC ہیلتھ + ہاسپٹلز دے مریض جنہاں نوں ڈسچارج کیتا جا رئیا اے تے اپنے آپ نوں الگ تھلگ ہون دی لوڑ 

اے؛ تے اوہ لوکی جناں دا ٹیسٹ مثبت آیا اے یا جناں نوں COVID-19 دی عالمتاں ہین یا اونہاں نوں آپنے آپ نوں الگ تھلگ کرن دی لوڑ اے۔ ودھ کے 
جانکاری دے لئی، nyc.gov/covid19hotel ویکھو۔

کون ایڈیسن )ConEdison( نے یوٹیلیٹی بالں دی ادائیگی اچ ناکامی دی صورت اچ بجلی دی خدمتاں بند نہ کرن تے دیر کرن دے جرمانے دی فیس دی  	•
چھوٹ دین اتے اتفاق کیتا اے۔ نیشنل گرڈ نے ایہہ وی دسیا اے کہ وہ کم توں کم اپریل دے آخر تائیں دے بلوں دی ادائیگی اچ ناکامی دی صورت اچ گیس 

دی سروس منقطع نئیں کرے گا۔ ودھ کے جانکاری دے لئی کون ایڈیسن )ConEdison( دی ویب سائٹ تے نیشنل گرڈ دی ویب سائٹ دی پڑتال کرو۔ 

کامکاسٹ )Comcast(، اے ٹی اینڈ ٹی )AT&T(، تےویریزون )Verizon( نے اتفاق کیتا اے کہ جے تسی COVID-19 دے انتشار دے کارن توں  	•
اپنے بالں دی ادائیگی نئیں کر سکدے او تے 60 دناں تائیں اوہ انٹرنیٹ خدمتاں بند نئیں کرن گے۔ 

کامکاسٹ )Comcast( نویں گھٹ آمدنی آلے صارفین نوں Mbps 25 تائیں دی رفتار دے نال دو مہینیاں دے مفت انٹرنیٹ دی پیشکش کر رئیا اے۔  	•
ہور جانن دے لئی کامکاسٹ انٹرنل ایسنشیئلز )Comcast Internal Essentials( دی ویب سائٹ ویکھو۔
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 Comcast( تے کامکاسٹ اکس فینیٹی )AT&T( اے ٹی اینڈ ٹی ,)Sprint( اسپرنٹ ،)T-Mobile( ٹی موبائل ،)Metro PCS( میٹرو پی سی ایس 	•
Xfinity( سیل فون سبسکرائبرز دے لئی گھٹ توں گھٹ 60 دناں دے لئی اپنے ڈیٹا توں حد نوں ہٹا رئے ہین۔ ویریزون )Verizon( خودکار طریقے 

توں اضافی 15GB 4G LTE ڈیٹا صارفین تے نکے کاروباری سانجھے ڈیٹا پالنز، ہاٹ اسپاٹ تے جیٹ پیکس اچ شامل کر رئیا اے۔ ودھ کے جانکاری 
دے لئی، اپنے سیل فون فراہم کار توں رابطہ کرو

اگلے نوٹس تائیں، سارے اکس فینیٹی وائی فائی )Xfinity WiFi( پبلک ہاٹ اسپاٹس ہونڑ "xfinitywifi" SSID اتے ہر بندے دے لئی کھلے ہین۔  	•
پبلک ہاٹ اسپاٹس نکے/درمیانے کاروباراں اچ تے تجارتی تھانواں اتے بیرونی طور تے پائے جا سکدے ہین۔ WiFi پبلک ہاٹ اسپاٹ لبھن تے ہور جانن 

دے لئی اکس فینیٹی وائی فائی )Xfinity WiFi( دی ویب سائٹ ویکھو۔

تعلیم تے نگہداشت اطفال

311

فاصالتی تعلیم 2020-2019 دے باقی تعلیمی ورھے تائیں جاری رہوے گی کیوں جے اسکول بند رہن گے۔ ایس دا مطلب اے کہ طلباء انٹرنیٹ کردے  	•
ہوئیاں گھر توں کالساں لے رئے ہین۔ محکمہ تعلیم ))Department of Education )DOE( ضرورت مند طلبا نوں انٹرنیٹ فعال کیتے آئی پیڈز 

ادھار دے رئیا اے۔ جیس اچ سیلولر ڈیٹا پالن شامل اے۔ Schools.NYC.gov/Coronavirus توں ودھ کے جانکاری حاصل کرو یا 311 اتے کال 
کرو۔

K-12 طلباء تے یونیورسٹی دے طلباء دے لئی بہت سارے مفت انٹرنیٹ اختیارات ہین: 	•

چارٹر اسپیکٹرم )Charter Spectrum( نویں صارفین نوں Mbps 100 تائیں دی رفتار دے نال پہلے دو مہینے دا انٹرنیٹ مفت فراہم کر   o
رئیا اے۔ تنصیب دی فیس دی چھوٹ دتی جا سکدی اے۔ 8395-488-844-1 تے کال کرو۔

سڈن لنک )Suddenlink( تے اوپٹیم )Optimum(، دونویں الٹیس یو ایس اے )Altice USA( دی ملکیت ہین، نئے صارفین نوں 30   o
Mbps تائیں دی رفتار دے نال، 60 دناں دے مفت انٹرنیٹ دی پیشکش کر رئے ہین۔ اوپٹیم )Optimum( دے لئی 1-866-200-9522 

اتے کال کرو، تے سڈن لنک )Suddenlink( انٹرنیٹ سروس دے لئی 0030-633-888-1 اتے کال کرو۔ 

کاکس )Cox( اپنے انٹرنیٹ پروگرام، Connect2Competeدے پہلے مہینے دی، 12 مئی 2020 تائیں )K-12 یا نکے( باالں دے نال   o
گھٹ آمدنی آلے صارفین نوں مفت اچ پیشکش کر رئیا اے۔

DOE دے کول گریڈ-K توں 12 تائیں دے طلباء دے لئی انگریزی اچ گھر اچ سیکھن دے وسیلے موجود ہین۔ 	•

NYC ایڈمنسٹریشن فار چلڈرن سروسز )))NYC Administration for Children’s Services )ACS دے کول والدین تے باالں دے لئی  	•
ورچوئل COVID-19 وسیلہ رہنما کتابچہ اے، جیس اچ والدین دے لئی مشورے، قرنطینہ دے دوران تجویز کیتی سرگرمیاں تے بنیادی ضرورتاں دے 

لئی وسیلے شامل ہین۔

 Family Enrichment( تین ہمسایہ داری اچ کمیونٹی اتے مبنی تنظیماں دے نال شراکت داری کردا اے تاں جے خاندانی افزودگی مراکز ACS 	•
))Centers )FECs فراہم کر سکن جیہڑا کمیونٹی دے لئی تے ایس دے نال وسیع حد اچ پیشکشاں فراہم کردے ہین۔ FECs ہونڑ فاصالتی حوالہ جات 

تے معاونت فراہم کرن دے نال نال محدود بذات خود ایمرجنسی وسیلے فراہم کر رئے ہین۔ تسی ودھ کے جانکاری دے لئی ACS ویب سائٹ ویکھ سکدے 
او۔

نیو یارک پبلک الئبریری )NYPL( طلباء دے لئی مفت آن الئن تدریس دی پیشکش کردی اے۔. طلباء روزانہ 2 توں رات 11 وجے تائیں ٹیوٹرز توں آن  	•
الئن ہوم ورک دی مدد حاصل کر سکدے ہین۔ ٹیوٹرز، ابتدائی ایلیمنٹری توں لے کے ہائی اسکول گریڈز تائیں، بنیادی مضموناں اچ، انگریزی تے ہسپانوی 

زبان اچ دستیاب ہین۔ ویڈیو مندرجات تے دوجے وسیلے وی دن اچ 24 گھنٹے دستیاب ہین۔ ایس سروس تائیں رسائی حاصل کرن دے لئی خانداناں نوں 
نیو یارک الئبریری کارڈ دی لوڑ ہووے گی، تے اوہ کارڈ دے لئی نیو یارک پبلک الئبریری )New York Public Library( دی ویب سائٹ اتے 

درخواست دے سکدے ہین۔

We Speak NYC مفت آن الئن تعلیمی انگریزی زبان دے وسیلے مہیا کردا اے تے مفت ہفتہ وار آن الئن کالساں دی پیشکش کر رئیا اے۔ نویں لوکاں  	•
توں ملن دے لئی، امیگریشن دی حیثیت توں قطع نظر، نیو یارک شہر دے سارے رہائشیاں دے لئی دستیاب نیو یارک شہر دی خدمتاں دے بارے اچ جانن 
دے لئی تے انگریزی بولن دی مشق کرن دے لئی، اج ای اک کالس دے لئی سائن اپ کرو۔ جے تسی کسی کالس اچ نال رلنا چاہندے او، تے مہربانی کر 
کے کالساں دے شیڈول ایتھے ویکھو۔ We Speak NYC ویب سائٹ اتے کوئی وی اکاؤنٹ بنان دی لوڑ دے بنا مفت وسیلیاں تائیں رسائی حاصل کر 

سکدا اے۔ استاداں دے لئی وی سبقاں دی منصوبہ بندی، تے ہینڈبکس سمیت مواد موجود اے۔

سٹی پہلے جواب دہندگان، نگہداشت صحت دے کارکناں، نقل و حمل دے کارکناں، تے شہر دے دوجے عملے دے نال نال اہم کارکناں دے لئی عالقائی  	•
افزودگی مراکز ))Regional Enrichment Centers )RECs( اچ مفت باالں دی نگہداشت مہیا کردا اے۔ RECs سویرے 7:30 وجے توں شام 

6:30 وجے تائیں، سوموار توں جمعہ، پری کنڈرگارٹن توں گریڈ 12 تائیں دے باالں دے لئی ہین۔ کھانے فراہم کیتے جان گے۔ خدمتاں دے بارے اچ ہور 
جانن تے باالں دی مفت نگہداشت دے اہل کارکنان دی مکمل فہرست دے لئی دی عالقائی افزودگی مرکز دی ویب سائٹ یا 311 اتے کال کرو۔



6

کارکن دی مدد تے مالی امداد

311

 NYC Department of Small( دا ڈیپارٹمنٹ آف سمال بزنس سروسز NYC ،بھانویں تسی کاروبار دے مالک او یا نوکری دے متالشی 	•
Business Services( نیو یارک دے رہائشی لوکاں نوں مدد دی پیشکش کردا اے۔ تازہ ترین ذرائع تے COVID-19 دے بارے اچ جانکاری دے لئی 

nyc.gov/sbs ویکھو۔

کورونا وائرس امداد، ریلیف، تے اکنامک سیکیورٹی ایکٹ )CARES Act( دے اک حصے دے طور تے، حکومت ریاست ہائے متحدہ امریکہ دے بہت  	•
سارے لوکاں نوں معاشی اثرات کے کارن ادائیگی گھل رئی اے جیہڑے اک مخصوص رقم توں گھٹ پیسے کماندے ہون۔

تسی وی معاشی اثرات دی ادائیگی دے اہل ہو سکدے او جے تسی  o
امریکی شہری یا امریکی رہائشی غیرملکی او؛ 	

کسی دوجے دی آمدنی اتے منحصر ہون دا دعوی نئیں کیتا جا سکدا اے؛ 	
اک سوشل سیکیورٹی نمبر )SSN( رکھدے او جیہڑا مالزمت دے لئی کارآمد اے )کارآمد SSN(؛ تے 	

مجموعی آمدنیاں 99,000$ تائیں نوں انفرادی یا 198,000$ نوں مشترکہ طور ایڈجسٹ کیتا اے۔ 	

اک خاندان دی صورت اچ، دونویں والدین دے کول کارآمد سوشل سیکیورٹی نمبر الزماً ہونے چائیدے تے منحصر ہون دے طور تے دعٰوی   o
کیتے باالں دے کول وی سوشل سیکیورٹی نمبرز ہونا الزمی اے۔ )استثٰنی: جے کوئی اک شریک حیات قابل محصول سال دے دوران کسے وی 

ویلے امریکی مسلح افواج دا رکن رئیا اے، تے صرف اک شریک حیات دے کول اک کارآمد SSN ہون دی لوڑ اے۔( 

ودھ کے جانکاری دے لئی، ACCESS NYC ویکھو۔  o

اک کارکن دی حیثیت توں اپنے حقوق جانو تے ایہ وی کہ تہاڈی امیگریشن دی حیثیت بھانویں جو وی ہووے تہانوں ایہہ حقوق حاصل ہین، جناں اچ نیو  	•
یارک شہر دے قانون دے ہیٹھاں محفوظ ادائیگی تے بیماری دی چھٹی شامل ہین۔ NYC کارکن دا حقوق نامہ، غیر دستاویزی تارکین وطن سمیت، ہر اک 

اتے الگو ہوندا اے۔

تسی نیو یارک اسٹیٹ دے قانون دے ہیٹھاں COVID-19 دے لئی ایمرجنسی اداشدہ بیماری دی رخصت دے حقدار ہو سکدے او۔ غیر دستاویز یافتہ تارکین  	•
وطن وی اہل ہو سکدے ہین۔ ہور جانن دے لئی، نیو یارک اسٹیٹ گورنر دی ویب سائٹ ویکھو یا ریاست دی COVID-19 ہاٹ الئن -1-888-364

3065 اتے کال کرو۔ 

کم دی اجازت دے حامل تارکین وطن نیو یارک دے باشندے بے روزگاری انشورنس دے فائدیاں دے اہل ہوسکدے ہین۔ نیو یارک ریاست 7 دن دی مدت  	•
انتظار دی چھوٹ دے رئی اے۔ نیو یارک ریاست دا ڈیپارٹمنٹ آف لیبر )New York State Department of Labor( دی ویب سائٹ ویکھو یا 

8124-209-888-1 تے کال کرو۔ اہلیت تے درخواست دے پراسیس دے بارے اچ ودھ کے جانکاری دے لئی، Access NYC بے روزگاری فائدیاں 
عمومی سوال ویکھو۔

تارکین وطن نیو یارک دے باشندے اور/یا ان دے بچے نیو یارک اچ نقد امداد دے اہل ہوسکدے ہین۔ ACCESS NYC ویکھو )ہسپانوی دے لئی،  	•
Access NYC Español( ویکھو( یا HRA دی جانکاری الئن 1399-557-718 اتے کال کرو۔ 

جے تہانوں گھر دے رہن دی ادائیگی اچ مالی اوکڑاں دا سامنا کرنا پے رئیا اے، تے تہاڈا بینک نیو یارک ریاست دے ڈیپارٹمنٹ آف فنانشل سروسز  	•
)New York State Department of Financial Services( دے رہن دی چھوٹ اتے رہنما ہدایتاں دے ہیٹھاں تہاڈے رہن دی ادائیگی اچ 90 

دنوں دی چھوٹ دے سکدا اے۔ ہور جانن دے لئی اپنے رہن دہندہ بینک نوں کال کرو۔

وفاقی طلباء دے قرض دی ادائیگیاں بغیر کسی سود یا جرمانیاں دے، اپنے آپ معطل ہو جاندی ہین۔ طلباء دے کجھ قرض، جیویں امریکی محکمہ تعلیم دے  	•
زیر ملکیت پرانے وفاقی خاندانی تعلیمی قرضے، اسکوالں دے زیر ملکیت پرکنز لون تے نجی طلباء دے قرض، معطل نئیں ہین۔ NYC محکمہ صارف 
تے کارکن دے تحفظ )NYC Department of Consumer and Worker Protection( دے COVID-19 دے دوران طالب علم لون قرض 

دے مشورے اتے ہور جانو تے studentaid.gov ویکھو۔

جے تہاڈے توں نیو یارک ریاست نوں ادائیگی دے لئی طالب یا طبی لون دی ادائیگی اچ تاخیر ہوئی اے، تے تہانوں عارضی طور تے قرضیاں دی  	•
وصولی توں بچایا جا سکدا اے۔ نیو یارک اٹارنی جنرل دی ویب سائٹ توں ہور جانو۔

نگہداشت صحت فراہم کار، نقل و حمل دے مالزمین تے پہلے جواب دہندگان اپنے آجراں دے ذریعے سائن اپ کرکے 30 دناں دی Citi Bike دی مفت  	•
رکنیت حاصل کر سکدے ہین۔ ہور جانن دے لئی Citi Bike کریٹیکل ورک فورس پروگرام دا ویب صفحہ ویکھو۔
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ہراسگی یا امتیازی سلوک دے خالف عوامی حفاظت تے تحفظ

311

نیو یارک سٹی اچ کسی دی نسل، قومی ماخذ، یا دوجے حیثیت دی بنیاد اتے کسی توں نفرت تے امتیازی سلوک نوں برداشت نئیں کیتا جاندا اے۔ انسانی  	•
 Mayor’s( نفرت انگیز جرائم دی روک تھام دے لئی میئر دا دفتر ،)NYC Commission on Human Rights( کمیشن NYC حقوق اتے

Office for the Prevention of Hate Crimes(، تے NYPD COVID-19 توں متعلق خوف تے داغ لگنے دے نتیجے اچ اطالع کردہ نفرت 
تے تعصب دے واقعات دی نگرانی تے ردعمل کر رئیا اے۔

ہراسگی یا امتیازی سلوک دی اطالع دین دے لئی 311 تے کال کرو۔   o

جے تسی نفرت انگیز جرم دا شکار او یا مشاہدہ کیتا اے جیس اتے تہانوں نفرت انگیز جرم ہونے دا یقین اے تے 911 تے کال کرو۔   o 
NYPD افسران مدد طلب کرن آلے کسے وی بندے توں اوس دی امیگریشن دی حیثیت دے بارے اچ نئیں پچھن گے۔

COVID-19 توں متعلقہ نفرت تے تعصب دے واقعات دی اطالع دین، تے متاثرہ فرد تے دماغی صحت توں متعلقہ معاونت تائیں رسائی   o
حاصل کرن دے بارے اچ جانکاری دے لئی nyc.gov/StopCOVIDHate ویکھو۔

گھریلو تشدد دا سامنا کرن آلیاں نوں معاونت فراہم کرن دے لئی NYC فیملی جسٹس سینٹرز فون دے اتے دستیاب ہین، ایس معاونت اچ فوری تحفظ دی  	•
منصوبہ بندی، پناہ گزین دی معاونت، قانونی امداد، ذہنی صحت تے مشاورت دی خدمتاں، تے دوجے اہم وسیلے شامل ہین۔ تہانوں اک پیغام فراہم کرن دا 

کیہا جا سکدا اے، تے کوئی چھیتی توں چھیتی تہاڈے نال رابطہ کرے گا۔ 
سوموار توں جمعہ، 9 وجے سویرے تا 5 وجے شام تائیں، آپ اپنے قریبی مرکز تھاں نوں کال کر سکدے ہین۔  o

NYC فیملی جسٹس سنٹر )NYC Family Justice Center(، برونکس دے لئی، 1220-508-718 تے کال کرو 	
NYC فیملی جسٹس سنٹر )NYC Family Justice Center(، بروکلین دے لئی، 5113-250-718 تے کال کرو 	
NYC فیملی جسٹس سنٹر )NYC Family Justice Center(، مینہیٹن دے لئی، 2800-602-212 تے کال کرو 	
NYC فیملی جسٹس سنٹر )NYC Family Justice Center(، کوئنز دے لئی، 4545-575-718 تے کال کرو 	

NYC فیملی جسٹس سنٹر )NYC Family Justice Center(، سٹیٹن آئی لینڈ دے لئی، 4300-697-718 تے کال کرو 	

شام نوں یا اختتام ہفتہ تے، NYC دی 24 گھنٹے گھریلو تشدد ہاٹ الئن HOPE (4673)-621-800 اتے کال کرو۔  o

امیگریشن کارروائی تے نفاذ دی حیثیت

311

ActionNYC شہر دی پیش قدمی اے جو نیو یارک دے رہائشی لوکاں دے لئی مفت، محفوظ، تے رازدارانہ قانونی امیگریشن مدد فراہم کرتی اے۔  	•
ایس ویلے دے دوران ایہہ پروگرام بذریعہ فون امیگریشن اسکریننگ دی اجازت دین نوں منظم کر رئیا اے تاں جے سماجی فاصلے دی تعمیل کیتی جا 

سکے )ایہوجئے لوک جیہڑے تہاڈے گھرانے اچ نئیں رہندے ہون توں گھٹ توں گھٹ چھ فٹ دور رہنا(۔ امیگریشن دی حیثیت توں متعلق تہاڈے کسی 
سواالت یا تشویشاں دے لئی، سوموار توں جمعہ، سویرے 9 وجے توں شام 6 وجے تائیں 0365-354-800-1 تے کال کرو، یا 311 تے کال کرو تے 

"ActionNYC" دا دسو۔

NYC آفس آف سول جسٹس )NYC Office of Civil Justice(، ضرورت مند نیو یارک رہائشی لوکاں نوں، بشمول کرایہ دار، تارکین وطن، کم  	•
اجرت والے کارکن تے سول قانونی چیلنجاں دا سامنا کرن آلے دوجے نیو یارک رہائشی لوکاں نوں مفت قانونی خدمتاں مہیا کردا اے۔ ہور جانن دے لئی 

NYC آفس آف سول جسٹس دی ویب سائٹ ویکھو۔

ساری امیگریشن عدالتی سماعتاں ایناں لوکاں دے لئی گھٹ توں گھٹ 15 مئی 2020 تائیں ملتوی کر دتی گئی ہیں جیہڑے حراست اچ نئیں ہین۔ زیر  	•
حراست لوکاں دے لئی، سماعتاں اجے وی جاری ہین۔ Justice.gov/EOIR, ویکھن نال، ایگزیکٹو آفس فار امیگریشن ریویو )EOIR( ہاٹ الئن تے 

7180-898-800-1 اتے کال کر کے تے EOIR دا فیس بک صفحہ ویکھدے ہوئیاں تازہ ترین جانکاری توں باخبر رہو

امریکی شہریت تے امیگریشن سروسز )U.S. Citizenship and Immigration Services )USCIS(( نے انٹرویوز تے حقوق قومیت دی  	•
تقریباں سمیت ساری آمنے سامنے دیاں خدمتاں نوں اگلے نوٹس تائیں منسوخ کر دتا اے۔ USCIS.gov/Coronavirus ویکھو )ہسپانوی دے لئی، 

Respuesta de USCIS al Coronavirus 2019 ویب صفحہ ویکھو(( یا USCIS ہاٹ الئن 5283-375-800-1 اتے کال کرو۔

امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ )Immigration and Customs Enforcement )ICE(( نے COVID-19 وبائی بیماری دے ردعمل اچ اپنی  	•
پالیسیاں اچ ترمیم کیتی اے۔ ودھ کے جانکاری دے لئی، ICE.gov/COVID19 ویکھو
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اہل خانہ تے سجناں نوں ایس ویلے ICE حراست اچ لوکاں توں ملن دی اجازت نئیں اے۔ وکالء دے لئی، کجھ قانونی دورے جاری ہین۔ فیر وی،   o
ICE وکالء دے لئی جتھے ممکن ہو بذریعہ ویڈیو مالقات کرن دی حوصلہ افزائی کر رئیا اے تے بذات خود ملن آلوں توں اپنے ذاتی حفاظتی 

سازوسامان فراہم کرن دا تقاضا کر رئیا اے تے سہولت اچ اونہاں دی جانچ کیتی جا سکدی اے۔ وکیالں نوں تفصیالں تے اپ ڈیٹس دے لئی 
انفرادی سہولتاں توں رابطہ کرنا چائیدا۔ 

ICE نے اونہاں لوکاں دے لئی بذات خود رابطیاں نوں منسوخ کر دتا اے جیہڑے زیر حراست نئیں ہین۔ ٹیلیفونک رابطے اجے وی ہو رئے ہین۔   o

ICE دے ولوں گرفتاریاں جاری ہین۔ ICE نے دسیا اے کہ اوہ ایس اتے کجھ پابندیاں نافذ کرن گے کہ اوہ کس نوں گرفتار کرن گے تے یہ کہ اوہ  	
غیر معمولی حاالت دے سوا، نگہداشت صحت دی سہولتاں اتے یا ایس دے نیڑے گرفتاریاں نئیں کرن گے۔ 
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امیگریشن دے بارے اچ سواالت یا شہر دی خدمتاں تائیں کیویں رسائی حاصل کرن؟ MOIA دی ہاٹ الئن 7654-788-212 تے، سوموار توں جمعہ،  	•
 MOIA( نیبرہڈ آرگنائزر MOIA اتے ای میل گھلو، یا اک AskMOIA@cityhall.nyc.gov ،9 وجے سویرے توں 5 وجے شام تائیں، کال کرو

Neighborhood Organizer( تائیں پہنچو۔ 

معذوری دے حامل نیو یارک دے باشندے، کھانا/فراہمی ڈلیوری، سوشل سیکیورٹی/میڈیکیڈ )Medicaid( فائدیاں، گھریلو نگہداشت صحت دی خدمتاں،  	•
 COVID-19 دا )Mayor’s Office for People with Disabilities( تے ہور وسیلے اتے جانکاری دے لئی معذور لوکاں دے لئی میئر دا آفس

ویب صفحہ ویکھو۔ 

مردم شماری دے فارمز آن الئن یا بذریعہ فون 2020-330-844 اتے مکمل کیتے جا سکدے ہین۔ زبان دی معاونت دے لئی، 2020 2020 مردم  	•
شماری زبان دی معاونت دا ویب صفحہ ویکھو۔ مردم شماری محفوظ اے، ردعمل مکمل طور تے رازدارانہ ہیں، تے شہریت یا امیگریشن دے بارے اچ 

کوئی سوال نئیں ہین۔


