آخری بار اپ ڈیٹ کردہ 4 :مئی 2020

 COVID-19عاملگیر وباء کے دوران تارک وطن کمیونٹیز کے لیے نیو
یارک سٹی وسائل

سٹی آف نیو یارک کورونا وائرس  )COVID-19( 2019عاملگیر وباء سے منایاں طور پر متاثرہ نیویارک کے باشندوں کی مدد کرنے کے لیے عہد بستہ ہے۔ خواہ آپ
کی امیگریشن کی صورتحال جو بھی ہو اور آپ کی ادائيگی کی حیثیت سے قطع نظر نیو یارک کے متام باشندوں کے لیے سٹی کی بہت سی خدمات دستیاب ہیں ،تاہم
اہلیت کے دورسے تقاضوں کا اطالق ہو سکتا ہے۔
دستیاب خدمات اور وسائل کے بارے میں معلومات کرثت سے تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ اپ ڈیٹس کے لیے nyc.gov/immigrants/coronavirus ،اور
@ کو فالو کریں۔
 nyc.gov/coronavirusمالحظہ فرمائیں اور ٹوئٹر پر  NYCImmigrants
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 COVID-19رہنامئی اور عالج

•ممکنہ حد تک گھر پر ہی رہنے سے نیویارک سٹی میں ( )COVID-19کے پھیلنے کا عمل دھیام ہو سکتا ہے۔ جن لوگوں میں عالمات ظاہر نہیں ہوتیں وہ بھی
وائرس پھیال سکتے ہیں۔
•نیویارک کے باشندوں کو عوام الناس میں چہرے کا غالف پہننا چاہیے ،خصوصی طور پر جب وہ ایک دورسے سے کم از کم چھ فٹ کی دوری پر رہنے سے قارص
ہوں۔ چہرے کا غالف اچھی طرح سے محفوظ کاغذ یا کپڑا ہوتا ہے جو آپ کی ناک اور منہ کو ڈھکتا ہے اور جب بھی آپ گھر سے باہر جائیں اسے رضور پہننا
چاہیے۔ کس قسم کا چہرے کا غالف استعامل کیا جانا چاہیے اس بارے میں مزید معلومات کے لیے NYC.gov/Coronavirus ،پر جائیں۔
•نیویارک سٹی کے متام اہم مالزمین کو فرائض انجام دیتے ہوئے عوام الناس سے رابطہ ہونے پر چہرے کا غالف پہننا چاہیے۔ سٹی کے اہم کارکنان میں شہر انتظامیہ
چہرے کے غالف/ماسک تقسیم کر رہا ہے۔
•کریانہ اسٹورز کو مالزمین اور کسٹمرز کی حفاظت کی خاطر کسٹمرز کے لیے چہرے کا غالف پہننا الزمی کر دینا چاہیے۔ کاروباری مالکان کو اس رہنامئی کو نافذ
کرنے میں مدد کے لیے سائن بورڈ آویزاں کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔
•اگر آپ بیامر ہیں ،تو گھر پر ہی رہیں۔ اگر آپ کو کھانسی ،سانس لینے میں دقت ،بخار ،گلے میں خراش ہے اور  3-4دن کے بعد بہرت محسوس نہیں کرتے ہیں ،تو
اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔
•ڈاکٹر سے شخصی طور پر مالقات کرنے جانے کے بجائے ٹیلیفون ،ٹیسکٹ ،ٹیلی میڈیسن (ویڈیو کانفرنسنگ) ،یا پیشنٹ پورٹل کا استعامل کرتے ہوئے اپنے ڈاکٹر
سے بات کریں۔ آپ اور آپ کے ڈاکٹر یہ فیصلہ کریں گے کہ آیا آپ کو گھر کے باہر طبی نگہداشت طلب کرنے کی رضورت ہے۔
•اگر آپ کو ڈاکٹر تالش کرنے یا طبی نگہداشت حاصل کرنے میں مدد کی رضورت ہے ،تو  311پر کال کریں۔ سٹی آپ کی امیگریشن کی صورتحال سے قطع نظر
آپ کو طبی نگہداشت فراہم کرے گا خواہ آپ اس کی ادائيگی کر سکتے ہوں یا نہیں۔
•سٹی آف نیویارک مریضوں کی براہ راست  COVID-19کی جانچیں انجام نہیں دے رہا ہے۔ اگر آپ کو ایسی کال موصول ہوتی ہے ،تو یہ جعلسازی ہے۔ اپنے
صحت فراہم کنندہ سے رصف اپنی صحت کی معلومات پر بات کریں ،جن میں کوئی رضوری جانچیں شامل ہیں۔
• COVID-19عاملگیر وباء کے سلسلے میں آپ کو کیا کرنا چاہیے اس بارے میں شہر کے رہنام خطوط کو کرثت سے تبدیل کیا جاتا ہے۔ تازہ ترین معلومات کے
ساتھ تاحال تازہ رہنے کے لیے NYC.gov/Coronavirus ،مالحظہ کریں۔ معلومات  20سے زائد زبانوں میں دستیاب ہے۔
 COVID-19oکے بارے میں انگریزی میں واقعی فوری ٹیکسٹ اپ ڈیٹس کے لیے ،ٹیکسٹ  COVIDکو  692-692پر بھیجیں۔

oہسپانوی میں واقعی فوری اپ ڈیٹس کے لیے ،ٹیکسٹ  COVIDESPکو  692-692پر بھیجیں۔
oٹویٹر پر انگریزی ،ہسپانوی اور چینی میں بھی واقعی فوری اپ ڈیٹس حاصل کیے جا سکتے ہیں۔
 @NotifyNYC, @NNYCSpanishاور  @NNYCChineseکو فالو کریں۔

•نیو یارک کے ایسے باشندے جن کی  COVID-19کے لیے عالمات یا جانچ مثبت آئی ہے ،کسی ایسے فرد کے رابطے میں آئے ہیں جنہیں  COVID-19ہوسکتا ہے ،یا
فی الحال قرنطینہ میں ہیں وہ سٹی کو اپنی صورتحال سے آگاہ کرسکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے  NYC COVID-19انگیجمینٹ پورٹل مالحظہ کریں۔

][Urdu
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 COVID-19اور امیگریشن کی تشویش

• COVID-19کے لیے نگہداشت ،عالج یا چانچوں کے لیے آپ پر "پبلک چارج" عائد نہیں ہوگا یا گرین کارڈ کی درخواست دینے کی آپ کی اہلیت متاثر نہیں
ہوگی۔ رفاہی یا رعایت شدہ طبی نگہداشت سے آپ کی گرین کارڈ کی درخواست دینے کی اہلیت متاثر نہیں ہوگی۔ شہریت کی درخواست دیتے وقت گرین کارڈ
برداروں کے لیے کوئی "پبلک چارج" کی جانچ نہیں ہوتی ہے۔ بال خوف نگہداشت تالش کریں۔
•متعدد تارکین وطن "پبلک چارج" ٹیسٹ سے متاثر نہیں ہوتے ہیں۔
•اور متام عوامی ،خدمات ،پروگرامز یا فوائد کو "پبلک چارج" کی جانچ کے تحت "عوامی فوائد" خیال نہیں کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ،درج ذیل خدمات اور
پروگراموں پر "پبلک بینفٹس" کے بطور غور نہیں کیا جاتا ہے حتی کہ تارکین وطن کے لیے بھی جو "پبلک چارج" کی جانچ کے مستوجب ہیں:
oنگہداشت صحت کی خدمات اور غیرہنگامی میڈیکیڈ ( )Medicaidکے عالوہ زیادہ تر صحت کا بیمہ
oجبکہ  Medicaidشامل ہے Medicaid ،کے درج ذیل فوائد مستثنی ہیں:
ہنگامی Medicaid

 Medicaidکے ذریعہ فنڈ یافتہ لیکن معذور افراد کی تعلیم سے متعلق قانون (Individuals with Disabilities Education Act,
 )IDEAکے تحت فراہم کردہ خدمات

 Medicaidکے ذریعہ فنڈ یافتہ سکول پر مبنی خدمات یا فوائد
 21سال سے کم عمر کے بچوں کے ذریعہ حاصل شدہ  Medicaidفوائد
حمل  60 +دن کے دوران خاتون کے ذریعہ حاصل شدہ  Medicaidفوائد
oمتعدد قسموں کے غذائی تعاون ،جیسے کہ خواتین ،نونہال اور بچوں ( )WICکے لیے خصوصی تکمالتی تغذیاتی پروگرام ،غذائی پینٹریز ،سکول میں
گریب اینڈ گو میلز ،اور مزید (سوائے  SNAPکے؛ ذیل کا "غذائی" سیکشن مالحظہ کریں)
oبے روزگاری فوائد
•امیگریشن کی حیثیت سے قطع نظر نگہداشت صحت کے متام مریضوں کے لیے رازداری سے متعلق مضبوط تحفظ موجود ہے۔ وفاقی قانون کے تحت ،ہسپتال اور
کلینکس مریض کی اجازت کے بغیر مریض کی معلومات کا اشرتاک نہیں کرتے ہیں ،جب تک کہ ایسا کرنا قانونی طور پر الزمی نہ ہو۔
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•اگر آپ کے پاس امیگریشن اور پبلک بینفٹس کے بارے میں سواالت ہیں ،تو بروقت اور معترب معلومات اور قانونی مدد کے رابطوں تک رسائی کے لیے
مفت ،رازدارانہ  ActionNYCہاٹ الئن پر  ،1-800-354-0365پیر تا جمعہ ،صبح  9بجے – شام  6بجے کال کریں ،یا  311پر کال کریں اور
"پبلک چارج" کہیں۔

نگہداشت صحت اور بہبود
• NYC Health + Hospitalsآپ کی امیگریشن کی صورتحال سے قطع نظر ،نیویارک کے متام باشندوں کو نگہداشت فراہم کرتا ہے۔
 NYC Health + Hospitalsآپ کی مدد کریں گے خواہ آپ کے پاس بیمہ نہ بھی ہو اور آپ نگہداشت صحت کے لیے ادائیگی نہیں کرسکتے ہوں۔
یہ سبھی قسموں کی نگہداشت صحت کی خدمات کے لیے درست ہے ،جس میں ہنگامی نگہداشت ،ڈاکٹر کی مالقات ،دوائیاں ،طویل مدتی نگہداشت ،اور ہسپتال
 8یا  311پر
میں قیام شامل ہے۔  NYCHealthandHospitals.org/immigrantمالحظہ کریں یا ( 44-NYC-4NYC (844-692-4692
کال کریں۔
• NYCکیرئ ایک پروگرام ہے جو  NYC Health + Hospitalsکی جانب سے ایسے متام نیو یارک کے باشندوں کو کم الگت اور مفت خدمات فراہم کرنے کی
ضامنت دیتا ہے جو صحت کے بیمہ کے اہل نہیں ہیں یا اس کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں۔ سامجی طور پر فاصلہ رکھنے کی تعمیل کرنے کے لیے (ایسے لوگوں
سے چھ فٹ کی دوری بنائے رکھنا جو آپ کے گھر میں نہ رہتے ہوں) NYC ،کیرئ کے عملہ کے اراکین آپ کے رابطہ کی معلومات لیں گے اور شخصی میٹنگ کی
اجازت ملنے پر اندراج کے لیے واپس آپ کو کال کریں گے۔  NYCCare.nycپر جائیں یا ( 1-646-NYC-Care (1-646-692-2273یا  311پر
کال کریں۔

•نیو یارک سٹی کے پاس ایسے متعدد مقامی کمیونٹی صحت مراکز ہیں جو آپ کی آمدنی کے لحاظ سے تخفیفی فیس کی بنیاد پر ،طبی نگہداشت
فراہم کرتے ہیں۔ امیگریشن کی صورتحال سے قطع نظر ،یہ نگہداشت سب کے لیے دستیاب ہے۔ اپنے قریب کا مقام تالش کرنے کے لیے
 FindaHealthCenter.HRSA.govمالحظہ کریں یا  NYCکم -تا مفت نگہداشت کے اختیار کی فہرست دیکھیں۔
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•اگر آپ مضطرب ،تناؤ زدہ یا مغلوب محسوس کر رہے ہیں ،تو  NYC Wellپر تربیت یافتہ کاؤنسلروں سے رابطہ کریں ،جو کہ  200+زبانوں میں دستیاب
سٹی کی مفت ،رازدارنہ ہیلپ الئن ہے۔ ( 888-NYC-WELL (888-692-9355پر کال کریں ،ٹیکسٹ  WELLکو  65173پر بھیجیں یا
 NYC.gov/NYCWellپر آن الئن چیٹ کریں۔
•خصوصی طور پر تربیت یافتہ رضاکار پیشہ ور افراد سے بات کرنے کے لیے نیویارک ریاست کے  COVID-19جذباتی تعاون کی ہیلپ الئن 844-863-9314
پر کال کریں۔ یہ لوگ صبح  8سے رات 10بجے تک ،ہفتہ میں سات دن سننے ،مدد کرنے اور ریفرلز کی پیشکش کے لیے دستیاب ہیں۔

صحت کا بیمہ
•متعدد کم -تا مفت صحت بیمہ کے منصوبے تارکین وطن کے لیے دستیاب ہیں ،جن میں بغیر دستاویز والے بچے اور حاملہ خواتین شامل ہیں۔ ،Medicaid
چائلڈ ہیلتھ پلس ،اور الزمی پالن آپ کے لیے پورے سال دستیاب ہے۔ ( New York State of Healthاین وائی سی اسٹیٹ آف ہیلتھ) مالحظہ کریں یا
 311پر کال کریں۔
• COVID-19عاملگیر وباء کی وجہ سے ،اگلے نوٹس تک شخصی طور پر صحت کے بیمہ میں اندراج کی خدمات معطل رہیں گی۔ آپ معلومات کے لیے کال کر
سکتے ہیں یا ٹیلیفون اپائنمنٹ شیڈیول کر سکتے ہیں۔ امیگریشن کی حیثیت سے قطع نظر اور متعدد زبانوں میں مدد دستیاب ہے۔ اپائنمنٹس لینے کے لیے NYC
کے آفس آف ہیلتھ انشورنس رسوسز پر جائیں ،یا  311پر کال کریں۔ آپ  CoveredNYCلکھ کر  877-877پر بھی بھیج سکتے ہیں۔ ہسپانوی زبان کے لیے
311
ٹیکسٹ  SeguroNYCکو  877-877پر بھیجیں۔
•کمیونیٹی ہیلتھ ایڈووکیٹس ( )Community Health Advocates, CHAپوری نیویارک ریاست میں موجود کمیونیٹیز کو انفرادی تعاون اور تعلیم فراہم
کرکے نیویارک کے باشندوں کی نگہداشت صحت کے پیچیدہ نظام کا راستہ تالش کرنے میں مدد کرتا ہے۔  CHAصحت کے بیمہ کو استعامل کرنے کے طریقہ
کے سلسلے میں تعاون فراہم کرتا ہے ،طبی بل کاری اور قرض سے متعلق مسائل کو حل کرتا ہے ،اور کوریج سے انکار اور اہلیت کے تعین کو حل کرتا ہے۔ یہ مدد
 170سے زائد زبانوں میں دستیاب ہے۔ ہاٹ الئن  (888) 614-5400پر ،پیر تا جمعہ صبح  9تا شام  4بجے کال کریں۔

غذا
•تکمالتی غذائی اعانت کا پروگرام ( ،)Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAPفوڈ اسٹامپس ،غذا خریدنے کے لیے محدود
آمدنی والے لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ امیگریشن سے متعلق کچھ پابندیوں کا اطالق ہوتا ہے۔ آن الئن درخواست اور تجدید  ،ACCESS HRAشہر کے آن الئن
پورٹل کے ذریعہ انجام دی جا سکتی ہے ،جو آپ کو درخواست دینے اور آپ کے عوامی فوائد کے معاملے کی درخواست دینے اور اس کا نظم کرنے کی اجازت دیتا
ہے۔ مزید معلومات کے لیے  HRAکی انفوالئن کو  718-557-1399پر کال کریں۔
 NYCoمیں  SNAPموصول کنندگان کریانہ کے سامانوں کی خریداری  ،Amazon، Shopritیا  Walmartپر کر سکتے ہیں۔ اس بات کی
تصدیق کرنا یقینی بنائيں کہ آن الئن اسٹور آپ کے گھر کے پتے پر ڈیلیور کرتا ہے۔
oاگر آپ کے پاس امیگریشن اور پبلک بینفٹس جیسے کہ  SNAPکے بارے میں سواالت ہیں ،تو معلومات اور قانونی مدد کے رابطوں تک رسائی کے
لیے مفت ،رازدارانہ  ActionNYCہاٹ الئن پر  ،1-800-354-0365پیر تا جمعہ ،صبح  9بجے – شام  6بجے کال کریں ،یا  311پر کال کریں
اور "پبلک چارج" کہیں۔
•ذیل میں مذکور خدمات امیگریشن کی صورتحال سے قطع نظر متام نیویارک کے باشندوں کے لیے مفت میں فراہم کی جاتی ہیں۔ غیر دستاویز بند تارکین وطن کو
بھی یہ خدمات حاصل ہوں گی ،اور ایسا کرنے سے آپ پر "پبلک چارج" عائد نہیں ہوگا یا گرین کارڈ کی درخواست دینے کی آپ کی اہلیت متاثر نہیں ہو گی۔
oنیو یارک سٹی کے فوڈ پینٹریز کریانہ کے سامان فراہم کرتے ہیں ،اور کمیونٹی کچنز گرم کھانے فراہم کرتے ہیں۔ آمدنی کی کوئی حد نہیں ہے۔
 FoodHelpNYCکا استعامل کرتے ہوئے اپنے قریب کا مقام تالش کریں یا  311پر کال کریں۔
oپورے شہر میں میل ہبز( )meal hubsپر نیویارک کے متام باشندوں کے لیے دن میں تین کھانے دستیاب ہیں۔ میلز ہبز پیر تا جمعہ صبح  7:30تا
دوپہر  11:30بجے تک بچوں اور خاندانوں کے لیے چلتے ہیں ،اور دوپہر  11:30تا  1:30بجے تک بالغوں کے لیے چلتے ہیں۔ یہ کھانے لینے کے لیے
کسی بھی رجسٹریشن ،شناخت ،یا دستاویز کی رضورت نہیں ہے۔ متام بڑے اور بچے ایک وقت میں تین وقت کا کھانا حاصل کر سکتے ہیں۔ والدین یا
رسپرست اپنے بچوں کے لیے کھانے لے جا سکتے ہیں۔ طعام گاہ دستیاب نہیں ہے ،اس لیے کھانا میل ہبز سے باہر کھایا جانا چاہیے۔ متام سائٹوں پر سبزی
خوری ،کورش اورحالل اختیارات موجود ہیں۔ محکمہ تعلیم کی مفت کھانے کے مقام تالش کرنے والی ویب سائٹ پر جائیں یا  311پر کال کریں۔ آپ
 FOODلکھ کر  877-877پر ٹیکسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ہسپانوی زبان کے لیے ٹیکسٹ  COMIDAکو  877-877پر بھیجیں۔
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oکوئی بھی بڑی عمر کے افراد 60 ،سال اور زیادہ جو اختیارات کی تالش میں ہیں کہ وہ کہاں سے اپنی خوراک حاصل کریں ،بشمول ممکنہ گھر ہر
ڈیلیوری ،انہیں  www.nyc.gov/getfoodپر جانا چاہیے یا  311پر رابطہ کریں اور کہیں “( ”Get Foodگیٹ فوڈ)۔
oاس رسوس کے بارے میں ایک شکایت کو منسوخ کرنے ،تبدیل کرنے یا جمع کرانے کے لیے آپ  311پر کال کر سکتے ہیں اور کہیں “”Get Food
(گیٹ فوڈ) یا ذیل پر آن الئن اپنی رائے جمع کرائیںon.nyc.gov/seniorfoodhelp :
oاگر آپ اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتے ہیں ،کوئی ایسا فرد موجود نہیں ہے جو آپ کے لیے کھانا الئے ،اور آپ نجی ڈیلیوری کے اختیارات استعامل نہیں کر
سکتے ہیں ،تو آپ اپنے گھر پر کھانے کی ڈیلیوری کے اہل ہو سکتے ہیں۔  NYC COVID-19غذائی تعاون کے وسائل سے متعلق ویب سائٹ پر جائیں
یا  311پر کال کریں اور “( ”Get Foodگیٹ فوڈ) کہیں۔
oخواتین ،شیر خوار ،اور بچوں ()Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and Children, WIC
کے لیے خصوصی تکمالتی تغذیاتی پروگرام کم آمدنی والی خاتون اور بچوں کو صحت بخش غذا اور دیگر خدمات فراہم کرتا ہے۔ ACCESS NYC
پر جائیں (ہسپانوی کے لیے  ACCESS NYC ESPAÑOLپر جائیں) یا  HRAکی انفوالئن  718-557-1399پر کال کریں۔

رہائش اور افادیات
•امیگریشن کی صورتحال سے قطع نظر ،فی الوقت متام لوگوں کے لیے نیویارک میں بے دخلی کی متام قانونی کارروائی اور زیرالتوا بے دخلی کے آرڈرز معطل کر
دیئے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کے دوران آپ کا مکان مالک کرایہ کی ادائيگی نہ کرنے کی صورت میں آپ کو گھر سے نہیں نکال سکتا ہے۔
مزید معلومات کے لیے ،میرئز آفس کے پروٹیکٹ ٹیننٹ کی ویب سائٹ مالحظہ کریں یا  COVID-19اور ہاؤسنگ سے متعلق حقوق کے لیے  NYSاٹارنی جرنل
کا صفحہ مالحظہ کریں۔
•ایسے کرائے دار جن کے پاس سواالت ہوں یا اپنی کرایہ داری کے بارے میں قانونی مشورہ درکار ہو ،اگر انہیں ان کے مکان مالکان نے ہراساں کیا ہو ،یا انہیں گھر
خالی کرنے کی دھمکی دی گئی ہو ،وہ  311پر کال کرکے سٹی کے مقامی کرایہ داری سے متعلق ہاٹ الئن سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہاٹ الئن—زپ کوڈ ،آمدنی
یا امیگریشن کی صورتحال سے قطع نظر— COVID-19بحران کے دوران کرایہ داری کے مسائل کو حل کرنے کے لیے رہنامئی فراہم کرتی ہے کہ سٹی کے فوائد
تک کس طرح رسائی حاصل کی جائے یا اعانت ،مفت قانونی مشورہ ،اور نیویارک کے سبھی باشندوں کی مدد کی خاطر دستیاب دورسے وسائل کے لیے کیسے
درخواست دی جائے۔
•اگر کورونا وائرس کی وجہ سے آپ کے کام کے شیڈیول میں تخفیف ہوئی ہے اور آپ اپنا کرایہ ادا کرنے سے قارص ہیں ،تو آپ ہنگامی نقد اعانت
کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ امیگریشن سے متعلق کچھ پابندیوں کا اطالق ہوتا ہے۔  ACCESS NYCپر جائیں (ہسپانوی کے لیے
 Access NYC Españolپر جائیں) یا  HRAکی انفوالئن  718-557-1399پر کال کریں۔
•( Homebase programہوم بیس پروگرام)  NYCکے باشندوں کو اپنا گھر کھونے اور پناہ گاہ کے نظام میں داخل ہونے کے فوری خطرہ کے سلسلے میں
مدد کر سکتا ہے۔ ہوم بیس پر  HRAکا ویب صفحہ مالحظہ کریں یا  311پر کال کریں۔
•اگر آپ  NYCہاؤسنگ پریزرویشن اینڈ ڈیولپمنٹ ( )Housing Preservation and Development, HPDسیکشن  8واؤچر استعامل کرتے ہیں اور
آمدنی کے خسارے کی وجہ سے کرایہ کی ادائیگی میں پریشانی ہو رہی ہے ،تو اعانت حاصل کرنے کے لیے  DTRAI@hpd.nyc.govکو ای میل کریں۔
•آمدنی کے خسارے کے تجربہ والے  NYCHAکے باشندے NYCHAکے کرایہ سے متعلق تنگدستی کے پروگرام کے اہل ہو سکتے ہیں۔ مزید جاننے کے لیے،
 NYCHAکسٹمر کنٹیکٹ سینٹر کو  718-707-7771پر کال کریں۔
•سٹی  NYCHAکے باشندوں کو متعدد وسائل فراہم کر رہا ہے ،جن میں  NYCHAکے متام باشندوں کے لیے  COVID-19کی جانچ کے لیے ذاتی تحفظاتی
سازوسامان ساتھ ہی معمر افراد کے لیے کھانے اور تندرستی کی جانچیں شامل ہیں۔ مزید معلومات کے لیے NYCHA ،کی ویب سائٹ مالحظہ کریں۔
•نیویارک سٹی درج ذیل انفرادی گروپ کو عارضی طور پر ہوٹل کی رہائش فراہم کر رہا ہے :نیو یارک کے رہائشی لوگ جو بے گھری کا شکار ہیں؛ نگہداشت صحت
کے کارکنان ،عالمات سے قطع نظر NYC Health + Hospitals ،کے مریض جنہیں چھٹی دی جا رہی ہے اور انہیں خود سے تنہائی اختیار کرنے کی رضورت
ہے؛ اور ایسے افراد جن کی عالمات کا نتیجہ مثبت آیا ہے یا ان میں  COVID-19کی عالمات پائی گئی ہیں ،اور انہیں خود سے تنہائی اختیار کرنے کی رضورت
ہے۔ مزید معلومات کے لیے nyc.gov/covid19hotel ،مالحظہ کریں۔
• ConEdisonافادیات کے بلوں کی ادائيگی کرنے میں ناکامی کی وجہ سے بجلی کی خدمات کو بند نہ کرنے اور تاخیر سے جرمانے کی فیس کو معاف کرنے
کے لیے متفق ہے۔ نیشنل گرڈ نے بھی کہا ہے کہ وہ کم سے کم اپریل کے آخر تک بلوں کی ادائيگی کرنے میں ناکامی کے سبب گیس کی خدمات منقطع نہیں
کرے گا۔ مزید معلومات کے لیے  ConEdisonکی ویب سائٹ اور  National Gridکی ویب سائٹ مالحظہ کریں۔
• ،Comcast، AT&Tاور Verizonنے  60دنوں کے لیے انٹرنیٹ رسوسز ختم نہ کرنے پر اتفاق کیا ہے اگر آپ  COVID-19کی وجہ سے ہونے والی
مداخلت کے سبب بلوں کی ادائيگی نہیں کرپاتے ہیں۔
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• Comcastنئے کم آمدنی والے کسٹمرز کے واسطے دو مہینے کے لیے مفت انٹرنیٹ کی پیشکش کر رہا ہے جس کی رفتار  Mbps 25ہے۔ مزید معلومات کے
لیے  Comcast Internal Essentialsویب سائٹ مالحظہ کریں۔
• Metro PCS, T-Mobile, Sprint, AT&Tاور  Comcast Xfinityنے کم سے کم  60دنوں کے لیے سیل فون کے سبسکرائرب کے لیے اپنے ڈیٹا کیپ
کو ہٹا لیا ہے۔  Verizonنے صارف اور چھوٹے کاروبار کے اشرتاک کردہ ڈیٹا پالنز ،ہاٹ اسپاٹس اور جیٹ پیکس میں  4G LTEڈیٹا کا اضافی  15GBشامل کیا
ہے۔ مزید معلومات کے لیے اپنے سیل فون فراہم کنندہ سے رابطہ کریں۔
•آئندہ نوٹس تک "xfinitywifi" SSID ،پر متام  Xfinity WiFiپبلک ہاٹ اسپاٹ اب سبھی کے لیے کھلے ہیں۔ پبلک ہاٹ اسپاٹ کمرشیل عالقہ کے چھوٹے/
درمیانی کاروباروں میں تالش کیے جا سکتے ہیں۔  WiFiپبلک ہاٹ اسپاٹ تالش کرنے اور مزید جاننے کے لیے  Xfinity WiFiویب سائٹ مالحظہ کریں۔

تعلیم اور نگہداشت اطفال
•ریمورٹ لرننگ  2019-2020کے بقیہ اسکولی سال کے لیے بدستور جاری رہے گی اگر سکول اس کے بعد بھی بند رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ طلباء انٹرنیٹ
استعامل کرتے ہوئے اپنی کالسیں لیں گے۔ محک ٔمہ تعلیم ( )Department of Education, DOEرضورت مند بچوں کے لیے انٹرنیٹ-فعال شدہ آئی پیڈز
مستعار دے رہا ہے۔ سیلولر ڈیٹا پالن شامل ہے۔  Schools.NYC.gov/Coronavirusپر مزید تالش کریں یا  311پر کال کریں۔
• K-12کے طلباء اور یونیورسٹی کے طلباء کے لیے مفت انٹرنیٹ کے متعدد اختیارات موجود ہیں:

oچارٹر اسپیکٹرم اپنے نئے کسٹمر کے لیے پہلے دو مہینے مفت میں انٹرینٹ فراہم کر رہا ہے جس کی رفتار  Mbps 100تک ہوگی۔ انسٹالیشن کی
فیس میں چھوٹ دی جا سکتی ہے۔  1-844-488-8395پر کال کریں۔
 Suddenlinkoاور  Optimumدونوں ہی  Altice USAکی ملکیت ہیں ،جو نئے کسٹمر کے لیے  60دنوں کے لیے مفت انٹرنیٹ کی پیشکش
کر رہے ہیں جس کی رفتار  Mbps 30تک ہوگی۔  Optimumکے لیے  1-866-200-9522پر کال کریں ،اور Suddenlink internet
 serviceکے لیے  1-888-633-0030پر کال کریں۔
 Coxoاپنے انٹرنیٹ پروگرام Connect2Compete ،کے پہلے مہینے کے لیے کم آمدنی والے نئے کسٹمرز کے ساتھ بچوں ( K-12یا اس سے
کم عمر) کے لیے  12مئی  2020تک مفت انٹریٹ کی پیشکش کر رہا ہے۔
• DOEکے پاس پری K-سے  12تک کے گریڈز کے طلباء کے لیے انگریزی میں لرن-ایٹ-ہوم وسائل موجود ہیں۔
• NYCایڈمنسٹریشن فار چلڈرنز رسوسز ( )Administration for Children’s Services, ACSکے پاس والدین اور بچوں کے لیے ایک
ورچول  COVID-19کے وسائل کا رہنام کتابچہ ہے جس میں پرورش سے متعلق نکات ،قرنطینہ کے دوران تجویز کردہ رسگرمیاں ،اور بنیادی رضوریات کے
لیے وسائل موجود ہیں۔
• ،ACSفیملی انرچمنٹ سینٹرز ( ،)FECجو کہ کمیونٹی کے لیے کئی طرح کی پیشکشیں فراہم کر رہے ہیں ،فراہم کرنے کے لیے آس پاس کے تین عالقوں میں
کمیونٹی کی بنیاد پر تنظیموں کے ساتھ اشرتاک عمل کر رہا ہے۔  FECاب ریموٹ حوالے اور تعاون ،ساتھ ہی محدود شخصی ہنگامی وسائل فراہم کر رہے ہیں۔
مزید معلومات کے لیے آپ  ACSویب سائٹ کا دورہ کر سکتے ہیں۔
•نیویارک پبلک الئربیری ( )New York Public Library, NYPLطلباء کے لیے مفت آن الئن تدریس کی پیشکش کرتی ہے۔ طلباء روزانہ  2بجے دوپہر
سے  11بجے رات کے دوران ہوم ورک میں مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ انگلش اور ہسپانوی زبان میں ٹیوٹرز ابتدائی ایلیمنٹری سے لے کر ہائی اسکول کے گریڈز
تک ،بنیادی مضمون کے امور میں دستیاب ہیں۔ ویڈیو مواد اور دورسے وسائل بھی دن میں  24گھنٹے دستیاب ہیں۔ اس رسوس تک رسائی کے لیے خاندانوں کو
نیویارک الئربیری کارڈ کی رضورت ہوگی ،اور نیو یارک پبلک الئربیری کی ویب سائٹ پر کارڈ کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔
• We Speak NYCمفت آن الئن تعلیمی انگریزی زبان سے متعلق وسائل فراہم کرتا ہے اور مفت آن الئن کالسز کی پیشکش کرتا ہے۔ امیگریشن کی حیثیت
سے قطع نظر ،نئے لوگوں سے ملنے ،نیو یارک سٹی کے متام باشندوں کے بارے میں نیو یارک سٹی کی خدمات کی دستیابی کے بارے میں جاننے ،انگریزی بولنے
کی مشق کرنے کے لیے آج ہی کالس کے لیے سائن اپ کریں۔ اگر آپ کالس میں ترشیف النا چاہتے ہیں ،تو براہ کرم یہاں پر کالس کا شیڈیول مالحظہ کریں۔ کوئی
بھی فرد اکاؤنٹ بنانے کی رضورت کے بغیر  We Speak NYCکی ویب سائٹ پر مفت وسائل تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ معلمین کے لیے بھی مواد
موجود ہیں جن میں سبق کے منصوبے ،اور دستی کتابچہ شامل ہیں۔
•سٹی عالقائی تقویتی سینٹرز ( )Regional Enrichment Centers, RECsمیں پہلے ردعمل دینے والوں ،نگہداشت صحت کے کارکنان ،ٹرانزٹ کارکنان،
اور سٹی کے دیگر عملے کے ساتھ ہی رضوری کارکنوں کے لیے مفت چائلڈ کیرئ مہیا کرتا ہے۔ پری کنڈرگارٹن سے گریڈ  12تک کے بچوں کے لیے  RECصبح
 7:30بجے تا شام  6:30بجے ،پیر تا جمعہ کھال ہے۔ کھانے فراہم کیے جائيں گے۔ خدمات اور مفت میں بچوں کی دیکھ بھال کے لیے اہل کارکنان کی فہرست
کے بارے میں مزید جاننے کے لیے  DOEکے عالقائی تقویتی سینٹر کی ویب سائٹ پر جائیں یا  311پر کال کریں۔
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کارکن کی اعانت اور مالیاتی اعانت
•آپ چاہے ایک کاروبار کے مالک ہوں یا ایک مالزمت کے متالشی فرد NYC( NYC Department of Small Business Services ،ڈیپارٹمنٹ
آف سامل بزنس رسوسز) نیویارک کے لوگوں کے لیے معاونت کی پیشکش کرتا ہے۔  COVID-19کے بارے میں تازہ ترین وسائل اور معلومات کے لیے
 nyc.gov/sbsمالحظہ کریں۔
•کورونا وائرس امداد ،راحت ،اور معاشی تحفظ سے متعلق ایکٹ (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act, (CARES
) )Actکے حصہ کے طور پر ،حکومت ایسے متعدد لوگوں کو معاشی اثر سے متعلق ادائيگياں بھیج رہی ہیں جن کی آمدنی ایک مخصوص رقم سے کم ہے۔

oآپ معاشی اثر کی ادائيگی کے لیے اہل ہوسکتے ہیں اگر آپ
امریکی شہری یا امریکہ میں مقیم پردیسی ہیں؛
کسی دورسے فرد پر منحرص فرد کے بطور دعویدار نہیں ہو سکتے ہیں؛
سوشل سکیورٹی منرب ( )SSNکے حامل ہیں جو مالزمت کے لیے درست ہے (کارآمد )SSN؛ اور
انفرادی طور پر  $99,000کی اور مشرتکہ طور پر  $198,000کی مجموعی آمدنی ہے۔
oخاندان کے معاملے میں ،والدین کے پاس درست سوشل سیکیورٹی منربز ہونے چاہیئں اور منحرصین کے بطور دعوی کرنے والے بچوں کے پاس درست
سوشل سیکیورٹی منربز ہونے چاہیئں۔ (استثناء :اگر رشیک حیات میں سے کوئی بھی قابل ٹیکس سال کے دوران کسی بھی وقت امریکی مسلح افواج کے
ممرب ہیں ،تو رصف ایک رشیک حیات کو درست  SSNمنرب رکھنے کی رضورت ہے۔)
oمزید معلومات کے لیے ACCESS NYC ،مالحظہ کریں۔
•ایک کارکن کے بطور اپنے حقوق جانیں اور آپ کے پاس آپ کی امیگریشن کی صورتحال سے قطع نظر یہ حقوق ہیں ،جس میں نیو یارک سٹی قانون کے تحت
بامعاوضہ محفوظ اور بیامری کی چھٹی شامل ہے۔  NYCکارکن کے بل آف رائٹس کا اطالق سبھی پر ہوتا ہے ،جس میں غیردستاویز بند تارکین وطن شامل ہیں۔
•آپ  COVID-19کے لیے نیویارک ریاست کے قانون کے تحت ہنگامی با معاوضہ بیامری کی چھٹی کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ غیردستاویزی تارکین
وطن بھی اہل ہو سکتے ہیں۔ مزید جاننے کے لیے ،نیو یارک ریاست کے گورنر آفس کی ویب سائٹ مالحظہ کریں یا ریاست کی  COVID-19ہاٹ الئن
 1-888-364-3065پر کال کریں۔
•کام کی اجازت والے نیویارک کے تارکین وطن باشندے بے روزگاری بیمہ فوائد کے لیے اہل ہو سکتے ہیں۔ نیو یارک ریاست  7دنوں کے وقفہ انتظار کو مستثنی کر
رہا ہے۔ نیویارک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف لیرب کی ویب سائٹ مالحظہ کریں یا  1-888-209-8124پر کال کریں۔ اہلیت اور درخواست کے عمل کے بارے میں
مزید معلومات کے لیے ،براہ کرم  NYCکے بے روزگاری کے بینفٹس عمومی سواالت مالحظہ کریں۔
•نیویارک کے تارکین وطن باشندے اور /یا ان کے بچے نیویارک میں نقد اعانت کے اہل ہو سکتے ہیں۔  ACCESS NYCپر جائیں (ہسپانوی کے لیے
 Access NYC Españolپر جائیں) یا  HRAکی انفوالئن  718-557-1399پر کال کریں۔
•اگر آپ کو گھر مارگیج کی ادائيگی میں مالی مشکالت کا سامنا ہو رہا ہے ،تو نیویارک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف فائنانشیل رسوسز کے مارگیج سے استثناء کے رہنام
کے مطابق آپ کا بینک آپ کے مارگیج کی ادائيگی کو  90دنوں کے لیے معاف کر دے گا۔ مزید معلومات کے لیے اپنے مارگیج دینے والے بینک کو کال کریں۔
•فیڈرل اسٹوڈنٹ قرض کی ادائیگی ،بغیر کسی سود یا جرمانے کے خودکار طور پر معطل ہو گئی ہے۔ کچھ طلباء قرضے ،جیسا کہ پرانے فیڈرل فیملی ایجوکیشن
قرضے ،جو یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کی ملکیت نہیں ہیں ،سکول کی ملکیت والے پرکنس لونز ،اور طلباء کے نجی قرضوں کو معطل نہیں کیا گیا ہے۔
 NYCڈپارٹمنٹ آف کنزیومر اور ورکر پروٹیکشن کے  COVID-19کے دوران طالب علم کے قرض پر مفید نکات پر مزید تالش کریں ،اور studentaid.gov
مالحظہ کریں۔
•اگر نیویارک ریاست کو طالب علم یا طبی قرضوں کی ادائیگی کرنی ہے ،تو آپ کو قرض کی وصولی سے عارضی راحت حاصل ہو سکتی ہے۔ نیویارک ریاست کے
اٹارنی جرنل کی ویب سائٹ پرمزید معلومات حاصل کریں۔
•نگہداشت صحت کے فراہم کنندگان ،ٹرانزٹ کے مالزمین ،اور فرسٹ رسپانڈرز اپنے آجرین کے ذریعہ سائن اپ کرکے  30دنوں کے لیے مفت سٹی بائیک کی
رکنیت حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے سٹی بائیک کریٹیکل ورک فورس پروگرام کا ویب صفحہ مالحظہ کریں۔
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ہراساں کیے جانے اور امتیازی سلوک
کے خالف عوامی تحفظ اور حفاظت

•نسل ،قومی نژاد ،یا دیگر حیثیت کے لحاظ سے کسی کے بھی خالف نفرت اور امتیازی سلوک کو نیو یارک سٹی میں برداشت نہیں کیا جاتا ہے۔  NYCکمیشن آن
ہیومن رائٹس ،میرئز آفس فار پریونشن آف ہیٹ کرائم ،اور  NYPD ،COVID-19کے نتیجہ میں پیدا ہوئے ڈر اور بدنامی کی وجہ سے رپورٹ کردہ نفرت اور
تعصب کے معامالت کی نگرانی اور ردعمل ظاہر کر رہا ہے۔
 311oپر ہراسانی یا امتیازی سلوک کی اطالع دینے کے لیے کال کریں۔

oاگر آپ منافرت کے جرم کے شکار ہیں یا اپنے یقین کے مطابق منافرت کے جرم کو ہوتے دیکھا ہے تو  911پر کال کریں۔ مدد طلب کرنے والے کسی
بھی فرد سے  NYPDآفیرسز امیگریشن کی صورتحال کے بارے میں نہیں پوچھیں گے۔

 COVID-19oسے متعلق نفرت اور تعصبانہ واقعات کی اطالع دینے ،اور متاثر اور ذہنی صحت کے تعاون تک رسائی کے طریقے کے بارے میں مزید
معلومات کے لیے  nyc.gov/StopCOVIDHateمالحظہ کریں۔
• NYCفیملی جسٹس سنٹرز خانگی تشدد کے شکار افراد کو تعاون فراہم کرنے کے لیے فون پر دستیاب ہے ،جن میں فوری حفاظتی منصوبہ بندی ،پناہ گاہ سے
متعلق تعاون ،قانونی اعانت ،ذہنی صحت اور کاؤنسلنگ کی خدمات ،اور دیگر اہم وسائل شامل ہیں۔ آپ سے پیغام چھوڑنے کے لیے کہا جا سکتا ہے ،اور جتنی
جلدی ممکن ہوگا کوئی آپ سے رابطہ کرے گا۔
oپیر تا جمعہ ،صبح  9بجے سے شام  5بجے تک ،آپ اپنے نزدیکی سینٹر پر کال کرسکتے ہیں۔
 NYCفیملی جسٹس سینٹر ،برونکس کے لیے 718-508-1220 ،پر کال کریں
 NYCفیملی جسٹس سینٹر ،بروکلین کے لیے 718-250-5113 ،پر کال کریں
 NYCفیملی جسٹس سینٹر ،مین ہٹن کے لیے 212-602-2800 ،پر کال کریں
 NYCفیملی جسٹس سینٹر ،کوئنز کے لیے 718-575-4545 ،پر کال کریں
 NYCفیملی جسٹس سینٹر ،اسٹیٹن آئی لینڈ کے لیے 718-697-4300،پر کال کریں

oشام یا اواخر ہفتہ میں NYC ،کے -24گھنٹے والی ڈومیسٹک وائلنس ہاٹ الئن ( 800-621-HOPE (4673پر کال کریں۔


امیگریشن کی کارروائیوں اور نفاذ کی حیثیت
• ActionNYCشہر کی مہم ہے جس کے تحت نیو یارک کے باشندوں کو مفت ،محفوظ ،اور رازدارانہ امیگریشن سے متعلق قانونی مدد فراہم کی جاتی ہے۔
پروگرام کو اس وقت سامجی طور پر فاصلہ رکھنے کی تعمیل کرنے کے لیے فون کے ذریعہ امیگریشن کی اسکریننگ کی اجازت دینے کے دوران ایڈجسٹ کیا
جا رہا ہے (ایسے لوگوں سے چھ فٹ کی دوری بنائے رکھنا جو آپ کے گھر میں نہ رہتے ہوں)۔ امیگریشن کی صورت حال کے بارے میں کسی بھی سواالت یا
تشویشات کے لیے 1 -800-354-0365 ،پر پیر تا جمعہ صبح  9بجے تا شام  6بجے کال کریں یا  311پر کال کریں اور " "ActionNYCکہیں۔
• NYCآفس آف سول جسٹس نیویارک کے رضورمتند شہریوں کے لیے مفت قانونی خدمات فراہم کرتا ہے ،جس میں کرایہ دار ،تارکین وطن ،کم اجرت والے
کارکنان اور دیوانی قانونی چیلنج کا سامنا کر رہے دورسے نیویارک کے باشندے شامل ہیں۔ مزید معلومات کے لیے  NYCآفس آف سول جسٹس کی ویب سائٹ
مالحظہ کریں۔
•امیگریشن عدالت کی شنوائیاں ان لوگوں کے لیے  15مئی  2020تک کے لیے روک دی گئی ہیں جنہیں حراست میں نہیں لیا گيا ہے۔ حراست میں لیے گئے
لوگوں کے لیے ،سامعتیں ابھی جاری ہیں۔  Justice.gov/EOIRپر جا کر 1-800-898-7180 ،پر ایگزیکٹیو آفس برائے امیگریشن جائزہ (Executive
 )Office for Immigration Review, EOIRکو کال کر کے اور EOIRکے فیس بک کے صفحہ کی پڑتال کر کے اپ ڈیٹس کے بارے میں باخرب رہیں۔
•یو ایس سٹیزن اینڈ امیگریشن رسوس ( )U.S. Citizenship and Immigration Services, USCISنے مزید نوٹس تک متام روبرو
خدمات کو منسوخ کر دیا ہے بشمول انٹرویوز اور حقوق قومیت کی تقریبات۔  USCIS.gov/Coronavirusمالحظہ کریں (ہسپانوی کے لیے
 )Respuesta de USCIS al Coronavirus 2019 webpageمالحظہ کریں یا  USCISکی ہاٹ الئن  1-800-375-5283پر کال کریں۔
•امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ ( )Immigration and Customs Enforcement, ICEنے  COVID-19عاملگیر وباء کے جواب میں اپنی پالیسی
میں ترمیم کی ہے۔ مزید معلومات کے لیے ICE.gov/COVID19 ،مالحظہ کریں
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 ICEoکی حراست میں خاندان اور دوستوں کو مالقات کی اجازت نہیں ہے۔ اٹارنیز کے لیے ،کچھ قانونی مالقاتیں جاری ہیں۔ تاہم ICE ،جہاں بھی
ممکن ہو اٹارنیز کے لیے ویڈیو سے مالقات کی حوصلہ افزائی کررہا ہے اور ان مالقاتوں کے لیے اپنی ذاتی تحفظاتی سازوسامان فراہم کرنے کے لیے
ملنے کی اجازت ہے اور فیسلیٹی میں ان کی جانچ کی جا سکتی ہے۔ اٹارنیز کو تفصیالت اور اپ ڈیٹس کے لیے انفرادی فیسلیٹیز سے رابطہ کرنا چاہیے۔
 ICEoنے ان لوگوں کے لیے ذاتی طور پر چیک-ان کو منسوخ کردیا ہے جنہیں حراست میں نہیں لیا گیا ہے۔ ٹیلیفون سے چیک ان ابھی بھی ہو رہا ہے۔

 ICEکے ذریعہ حراست میں لیا جانا جاری ہے۔  ICEنے کہا ہے کہ وہ ان لوگوں پر کچھ پابندیاں لگائيں گے جنہیں وہ حراست میں لیں گے اور انہیں
غیرمعمولی صورتحال کے عالوہ نگہداشت صحت کی سہولیات پر یا اس کے آس پاس گرفتار نہیں کیا جائے گا۔

اضافی وسائل
•امیگریشن یا سٹی کے وسائل تک رسائی کا طریقہ جاننے کے بارے میں سواالت ہیں؟  MOIAہاٹ الئن کو  212-788-7654پر ،پیر تا جمعہ صبح  9بجے
سے شام  5بجے تک کال کریں AskMOIA@cityhall.nyc.gov ،کو ای میل بھیجیں ،یا  MOIAنیربہوڈ آرگنائزر سے رابطہ کریں۔
•نیو یارک کے معذور افراد کھانے /سپالئی کی فراہمی ،سوشل سیکیورٹی Medicaid /بینفٹس ،ہوم ہیلتھ کیرئ رسوسز ،اور مزید وسائل کی معلومات کے لیے
معذور لوگوں کے لیے میرئز آفس کے  COVID-19سے متعلق ویب صفحہ پر جا سکتے ہیں۔
•مردم شامری کے فارمز آن الئن یا فون  844-330-2020پر مکمل کیے جا سکتے ہیں۔ زبان سے متعلق تعاون کے لیے 2020 ،کے مردم شامری کے لسانی
تعاون کے ویب صفحہ پر جائيں۔ یہ مردم شامری محفوظ ہے ،جوابات پوری طرح رازدارانہ ہیں ،اور اس میں شہریت یا امیگریشن کے بارے میں کوئی سواالت
نہیں ہیں۔
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