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کیا آپ کو معلوم ہے کہ نیویارک سٹی میں رہ رہے ایک نو عمر
فرد کی حیثیت سے ،آپ کو  ActionNYCکے ذریعہ
مفت ،محفوظ امیگریشن سے متعلق مدد تک رسائی حاصل ہے؟
 ActionNYCآپ کو پورے نیویارک شہر کی ایسی قابل اعتامد تنظیموں سے جوڑتی ہے جو مفت اور
رازدارانہ اسکریننگز فراہم کر سکتی ہیں تاکہ آپ اپنی امیگریشن سے متعلق قانونی اختیارات کو جانیں
اور قانونی مدد حاصل کرسکیں۔
اگر امیگریشن کے بارے میں آپ کے سواالت ہوں ،ساتھ ہی اگر آپ درج ذیل کے شکار ہوئے/ہوئی ہیں،
تو امیگریشن سے متعلق کون سی مدد دستیاب ہو سکتی ہے ،اس کے لیے  ActionNYCکو کال کریں:
•خانگی تشدد ،ڈیٹنگ سے وابستہ تشدد ،جنسی حملہ ،یا تعاقب؛
•کسی شخص نے آپ کے نہ چاہنے کے باوجود آپ کو کام کرنے پر مجبور کیا ہو ،کسی شخص
نے ایسی چیزیں کرنے يا بعض متعلقہ جرائم کرنے پر مجبور کیا ہو جو آپ نہیں کرنا چاہتے
تھے/چاہتی تھیں؛
•آپ کے آبائی ملک میں مخالف حاالت ،جیسے کہ جنگ ،سیاسی بدامنی ،یا قدرتی آفت؛
•آپ کے آبائی ملک میں کسی نے آپ کے ساتھ نسل ،مذہب ،قومیت ،سیاسی رائے ،یا کسی
مخصوص سوشل گروپ کی رکنیت ،بشمول ،لیکن بالتحدید ،جنسی رجحان ،صنف ،صنفی
شناخت ،یا جنس پر مبنی شناخت کی بنیاد پر آپ کو نقصان پہنچایا ہو یا آپ کو اس سے
نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو؛
•ایسی صورتحال جس میں آپ کو والد یا والدہ یا دونوں ہی آپ کو مارتے پیٹتے ہوں ،ایذا دیتے
ہوں ،آپ کی مناسب دیکھ بھال نہیں کرتے ہوں ،یا کبھی آپ کی زندگی میں رہے ہی نہ ہوں؛ اور
اسی طرح کے دیگر عوامل جو نیویارک سٹی میں رہ رہے نو عمر افراد کو امیگریشن سے
متعلق راحت کی بنیاد فراہم کر سکتے ہوں
اپائنٹمنٹ کے لیے  1-800-354-0365یا  311پر کال کریں اور کہیں “”ActionNYC۔ آپ کا اپائنٹمنٹ آپ کی
زبان میں اور آپ کی پسند کی جگہ پر ہوگا۔ سبھی پانچ بوروز میں  ActionNYCکی سائٹیں ہیں۔
امیگریشن سے متعلق خدمت فراہم کرنے والے ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں جو اپنے گاہکوں کا فائدہ اٹھاتے
ہیں۔ رصف قابل اعتامد ،الئسنس یافتہ اٹارنی یا منظور شدہ منائندہ سے ہی مدد حاصل کریں۔
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