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ਹਰ ਕੋਈ NYC ਵਿੱਚ ਵਿਹਤ ਿੰਭਾਲ  
ਿੇਿਾਿਾਂ ਪਾ੍ਪਤ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹ:ੈ
ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਨਿਊ-ਯੋਰਕ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ  
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛ ੇਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ
ਹਰ ਨਿਊ-ਯੋਰਕ ਵਾਸੀ ਿੰੂ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਿ ਸਨਿਤੀ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ 
ਪਰਵਾਹ ਕੀਤ ੇਨਿਿਾਂ, ਨਮਆਰੀ ਨਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਅਨਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਪਨਰਵਾਰ 
ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ,ੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੀਆ ਂਨਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਨਿਊ-ਯੋਰਕ 
ਦ ੇਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਸ਼ਨਹਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨਜਿ੍ਹ ਾਂ ਨਵੱਚ ਨਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ, ਉਪਲਿਿ ਹਿ ਭਾਵੇਂ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਿ ਸਨਿਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ।

ਵਿਹਤ ਬੀਮਾ
ਮੈਂ ਵਕਹੜੀਆ ਂਵਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਲਈ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾ ਿਕਦਾ/ਿਕਦੀ ਹਾਂ?
ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਨਿਊ-ਯੋਰਕ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਕਈ ਿੀਮਾ ਨਵਕਲਪ ਹਿ। ਨਿਊ-ਯੋਰਕ ਰਾਜ ਨਵੱਚ ਿੱਚ ੇਨਸਹਤ ਿੀਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ, 
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਨਿਤ ਿਾ ਹੋਣ। NYC ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਮਾਿਨਸਕ ਸਫਾਈ ਨਵਭਾਗ (NYC Department of Health and Mental 
Hygiene) (NYC ਨਸਹਤ ਨਵਭਾਗ) ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਨਣਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹਿ ਜ ੋਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਨਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਿ ਨਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹ ੋਅਤੇ ਨਸਹਤ ਿੀਮ ੇਲਈ ਿਾਮ ਦਰਜ ਨਕਵੇਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 311 ‘ਤ ੇਕਾਲ ਕਰ,ੋ 877-877 ‘ਤ ੇ
“CoveredNYC” ਦਾ ਟੈਕਸਟ ਸੁਿੇਹਾ ਭੇਜ ੋਜਾਂ nyc.gov/health/healthcoverage ‘ਤ ੇਜਾਓ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ NYC Health + Hospitals ਨਵੱਚ ਜਾ ਰਹ ੇਹ,ੋ ਤਾਂ ਨਸਹਤ ਿੀਮਾ ਲੱਭਣ ਨਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਿ ਲਈ ਨਕਸੇ ਨਵੱਤੀ 
ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ। ਯਾਦ ਰੱਖ,ੋ ਤੁਹਾਿੰੂ ਨਲਖਤੀ ਅਿੁਵਾਦ ਅਤੇ ਨਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਿ ਨਵਆਨਖਆ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ 
ਪਸੰਦੀਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਨਵੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿ ਦਾ ਅਨਿਕਾਰ ਹੈ।

NYC CARE
ਮੈਂ ਵਿਹਤ ਬੀਮੇ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਿੇਿਾਿਾਂ ਵਕਿੇਂ ਪਾ੍ਪਤ ਕਰ ਿਕਦਾ/ਿਕਦੀ ਹਾਂ? 
NYC Care ਇੱਕ ਨਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹ ੈਜ ੋਉਹਿਾਂ ਨਿਊ-ਯੋਰਕ ਵਾਸੀਆਂ ਿੰੂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਨਿਿਾਂ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਿ 
ਕਰਦਾ ਹ ੈਜ ੋਨਸਹਤ ਿੀਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਿ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ। NYC Care ਇੱਕ ਨਸਹਤ ਿੀਮਾ ਯੋਜਿਾ ਨਹੀਂ 
ਹੈ। ਹਾਲਾਂਨਕ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ NYC Care ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਿ, ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਨਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ 
ਚੁਣਿ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ ਮੈਂਿਰਨਸ਼ਪ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। NYC Health + Hospitals 
ਸਾਰੀਆਂ NYC Care ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰਦਾ ਹੈ।

NYC Care ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀ ਹ?ੈ ਮੈਂ NYC Care ਲਈ ਨਾਮ ਵਕਿੇਂ ਦਰਜ ਕਰਾਿਾਂ?
ਤੁਹਾਡ ੇਪਨਰਵਾਰ ਦ ੇਆਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਿ ‘ਤ ੇਨਿਰਭਰ ਕਰਦ ੇਹੋਏ, NYC Care ਨਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹ ੈਜਾਂ ਕੋਈ ਲਾਗਤ 
ਿਹੀਂ ਹੈ। NYC Care ਲਈ ਿਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, 646-NYC-CARE (646-692-2273) ‘ਤ ੇਕਾਲ ਕਰ ੋਜਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ NYC 
Health + Hospitals ਦ ੇਸਿਾਿ ‘ਤ ੇਨਵੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਿਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਿ ਲਈ ਕਹੋ। ਵਿੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ nyccare.nyc ‘ਤ ੇਜਾਓ।
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ਉਹਨਾਂ ਵਨਊ-ਯੋਰਕ ਿਾਿੀਆ ਂਲਈ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਕੋਲ ਵਿਹਤ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਮੇਰ ੇਕੋਲ ਵਿਹਤ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹ ੈਪਰ ਮੈਨੰੂ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਿਦ ੇਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਵਕਿੇਂ ਕਰਾਂ?
Emergency Medicaid ਘੱਟ ਆਮਦਿੀ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਨਿਤ ਅਤੇ ਅਸਿਾਈ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਨਿਊ-ਯੋਰਕ ਵਾਸੀਆਂ ਿੰੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਿ 
ਨਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਨਿਊ-ਯੋਰਕ ਵਾਸੀ ਜ ੋEmergency Medicaid ਲਈ ਯੋਗ 
ਹਿ, ਉਹ ਵੀ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਉਹਿਾਂ ਦ ੇਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕੋਲ ਦੌਰ ੇਅਤੇ ਦਵਾਈ ਿੰੂ ਕਵਰ ਕਰਿ ਲਈ NYC Care ਲਈ 
ਯੋਗ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਿ।

ਤੁਸੀਂ ਭਨਵੱਖ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਨਿਤੀ ਲਈ ਨਕਸ ੇਵੀ ਸਮੇਂ Emergency Medicaid ਲਈ ਿਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ NYC 
Health + Hospitals ਨਵੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ ਜ ੋਿਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਨਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰਸ਼ੇਿ ਸਨਿਤੀ ਜਾਂ ਭਗੁਤਾਿ ਕਰਿ ਦੀ ਯਗੋਤਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਨਿਿਾਂ, NYC ਦ ੇਨਕਸ ੇਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਵੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 311 ‘ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ 877-877 ‘ਤ ੇ“CoveredNYC” ਦਾ ਟੈਕਸਟ ਸਿੇੁਹਾ ਭਜੋੇ।

ਜਨਤਕ ਚਾਰਜ
ਜਨਤਕ ਚਾਰਜ ਵਨਯਮ ਕੀ ਹ?ੈ ਕੀ ਇਹ ਹਾਲੇ ਿੀ ਿਰਵਤਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹ?ੈ
ਅਗਸਤ 2019 ਨਵੱਚ, ਟਰੰਪ ਦ ੇਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿ ਿੇ ਇੱਕ ਿਵੇਂ ਜਿਤਕ ਚਾਰਜ ਨਿਯਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਨਿਯਮ ਿੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਿੰੂ ਗ੍ਰੀਿ ਕਾਰਡ ਜਾਂ 
ਵੀਿਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ ੇਉਹ ਕੁਝ ਜਿਤਕ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹਿ - ਨਜਵੇਂ ਨਕ Medicaid, ਭੋਜਿ ਸਹਾਇਤਾ, ਜਾਂ 
ਨਰਹਾਇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ - ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਦੀ ਹ ੈਨਕ ਉਹਿਾਂ ਦੀ ਭਨਵੱਖ ਨਵੱਚ ਜਿਤਕ ਲਾਭਾਂ ‘ਤ ੇਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਾ ਹੈ। ਪਰ, ਟਰੰਪ 
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿ ਦਾ ਜਿਤਕ ਚਾਰਜ ਨਿਯਮ ਖਤਮ ਹ ੋਨਗਆ ਹੈ। 9 ਮਾਰਚ, 2021 ਿੰੂ, ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਨਹ ਸੁਰੱਨਖਆ ਨਵਭਾਗ (U.S. Department 
of Homeland Security) ਿੇ ਨਕਹਾ ਨਕ ਉਹ ਦੁਿਾਰਾ ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਲਾਗੂ ਿੀਤੀਆ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੋਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਲਈ, nyc.gov/publiccharge ‘ਤ ੇਜਾਓ।

ਮੈਨੰੂ ਵਕਿੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵਕ ਕੀ ਜਨਤਕ ਚਾਰਜ ਵਨਯਮ ਮੇਰ ੇ‘ਤ ੇਲਾਗ ੂਹੁੰ ਦਾ ਹ?ੈ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਜਿਤਕ ਚਾਰਜ ਜਿਤਕ ਚਾਰਜ ਿਾਰ ੇਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਿ, ਤਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜ ੇਤੱਕ 
800-354-0365 ‘ਤ ੇActionNYC ਹੌਟਲਾਈਿ ‘ਤ ੇਕਾਲ ਕਰ,ੋ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨਸਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤ ੇ
ਗਏ, ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਿ ਕਾਿੰੂਿੀ ਮਦਦ ਿਾਲ ਕਿੈਕਸ਼ਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ “public charge” (ਜਿਤਕ ਚਾਰਜ) ਿੋਲੋ। 
ਹੌਟਲਾਈਿ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਅਨਗਆਤ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਮਦਦ 200 ਤੋਂ ਵੱਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਵੱਚ ਉਪਲਿਿ ਹੈ।

ਇਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਇਨਫੋਰਿਮੈਂਟ ਅਤ ੇਵਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ
ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ੈਂਟ ਹਾਂ ਜ ੋਦਿਤਾਿੇਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਮਰੇਾ ਪਦ੍ਾਤਾ ਮਨੰੂੈ ਫਡੈਰਲ ਇਮੀਗ੍ਸ਼ੇਨ ਅਥਾਰਟੀਆ,ਂ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਇਮੀਗ੍ਸ਼ੇਨ 
ਅਤੇ ਕਿਟਮਿ ਲਾਗਕੂਰਨ (Immigration and Customs Enforcement, ICE) ਨੰੂ ਵਰਪਰੋਟ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹ?ੈ 
ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਿੰੂ ਆਪਣ ੇਮਰੀਿਾਂ ਦੀ ਗੋਪਿੀਯਤਾ ਦੀ ਰੱਨਖਆ ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ,ੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹਿਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਿ ਸਨਿਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। 
ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕ ਮਰੀਿ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਿਗੀ ਤੋਂ ਨਿਿਾਂ ਮਰੀਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਿਹੀਂ ਕਰਦ ੇਹਿ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਿੰੂਿ ਅਿੁਸਾਰ 
ਅਨਜਹਾ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਿਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਨਖਆ ਨਕਵੇਂ ਕਰਦ ੇਹਿ ਇਸ ਿਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 
nychealthandhospitals.org/immigrant ‘ਤ ੇਜਾਓ ਅਤੇ H+H ਦੇ Open Letter to Immigrant New Yorkers  
(ਨਿਊ-ਯੋਰਕ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ) ਪੜ੍ਹੋ।

ਜੇਕਰ ICE ਅਵਿਕਾਰੀ ਹਿਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ 
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ICE ਿਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਾ ਿਰੂਰੀ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਈੋ ICE ਅਨਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦ ੇਕਮਰੇ ਵਾਂਗ ਨਕਸ ੇਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨਵੱਚ 
ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕਨੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਦਰਵਾਿਾ ਿੰਦ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਅਨਿਕਾਰ ਹ ੈਨਕ ਕੀ ਉਹਿਾਂ ਕਲੋ ਨਿਆਂਇਕ ਵਾਰੰਟ 
ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਵਾਰੰਟ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਿੰੂਿੀ ਦਸਤਾਵਿੇ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਨਜਸ ‘ਤ ੇਨਕਸ ੇਜੱਜ ਦ ੇਦਸਤਖ਼ਤ ਹੰੁਦ ੇਹਿ, ਜੋ ਨਕਸ ੇਿੰੂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ 
ਦ ੇਸਮਹੂ ਿੰੂ ਕਝੁ ਕਰਿ ਦੀ ਇਜਾਿਤ ਨਦੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, nyc.gov/immigrants ‘ਤ ੇਜਾਓ ਅਤੇ know your rights 
(ਆਪਣ ੇਅਨਿਕਾਰਾਂ ਿਾਰੇ ਜਾਣ)ੋ ਖੋਜੋ। ਜੇਕਰ ਕਈੋ ICE ਅਨਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਿੰੂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਕਸ ੇਅਿੀਿ ਿੰੂ ਿਿਰਿੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਫੁਤ ਅਤੇ 
ਸਰੁੱਨਖਅਤ ਕਾਿੰੂਿੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ ਤੇਿ ਪ੍ਰਨਤਨਕਨਰਆ ਕਾਿੰੂਿੀ ਸਨਹਯਗੋ (Rapid Response Legal Collaborative) ਿੰੂ 
800-354-0365 ‘ਤ ੇਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Punjabi

https://www1.nyc.gov/site/immigrants/help/legal-services/public-charge.page
https://www.nychealthandhospitals.org/immigrant/
https://www1.nyc.gov/site/immigrants/help/legal-services/deportation-defense.page

