
এই তেথর উেশ সাধারণ িশ া এবং এ  
আইিন পরামশ নয়।

www.nyc.gov/publiccharge

এই াব  আপনােক কীভােব ভািবত করেত পাের সই স েক  থাকেল একজন 
িবনামূেলর, িব  আইিন পরামশদাতার পরামশ িনন। কাথিলক চাির জ 
(Catholic Charities) পিরচািলত িনউ আেমিরকানস হটলাইন (New Americans 
Hotline)-এ, 1-800-566-7636 ন ের ফান ক ন। একজন িবনামূেলর, িব  
অিভবাসন আইিন পিরেষবা দানকারীর সে সাাৎ ির করেত ActionNYC-ক 
1-800-354-0365 নের ফান ক ন।

10 িডেস র, 2018 তািরেখর মেধ া শাসেনর ািবত “পাবিলক চাজ” নীিত 
স েক এক  মব জমা িদেয় আপনার ব ব নেত বাধ ক ন। সকল িনউ 
ইয়কবাসী, তােদর অিভবাসন িিত বিতেরেক, তােদর মব জমা িদেত পােরন 
www.nyc.gov/publiccharge-এ। জ ির খবরাখবর ও জিড়ত থাকার উপােয়র জন 
এই ওেয়বসাইট দখেত থান।

া শাসন “পাবিলক চাজ” এর সংার িবার ঘটােনার াব কেরেছন যােত কানও 
কানও অিভবাসীর পে ীন কাড পাওয়া এবং কানও কানও িভসা পাওয়া আরও 
ক ন হেয় পড়েব, যিদ তারা িকছু িনিদ সরকাির সুিবধা ভাগ কেরন অথবা 
ভিবষেত তা করার সাবনা থােক। এটা কবল এক  াব মা, িকছুই বদলায়িন 
এবং কােনা বদল কাযকর হওয়ার আেগ হােত এখনও কেয়কমাস সময় থাকেত পাের।

এমনিক এই ািবত নীিত কাযকর করাএমনিক এই ািবত নীিত কাযকর করা হেলও তা অতীত থেক কাযকর হেব না। এর অথ 
হল, নীিত  কাযকর হওয়ার আেগ সরকাির সুিবধা ভাগ করা আপনার িব ে ধরা যােব না 
এবং ধরা হেব না, যার একমা বিত ম হল নগদ সহায়তা অথবা সরকাির খরেচ দীঘেময়াদী 
ািত ািনক পিরচযা। াব  আপনার সরকাির সুিবধা পাওয়ার যাগতার বদল 
ঘটায় না।

“পাবিলক চাজ” কী এবং া  শাসন কীেসর াব করেছ?

22 নেভ র, 2018 তািরেখ আপেডট করা হেয়েছ
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এই তেথর উেশ সাধারণ িশা এবং এ আইিন 
পরামশ নয়।www.nyc.gov/publiccharge

আপিন পিরবােরর িবেদেশ থাকা কােনা সদসেক নসর করেল আপনােক একজন িবনামূেলর, িব  আইিন 
পরামশদাতার সে পরামশ করেত হেব, যােত আপিন উপের দওয়া নের ফান কের িনধারণ করেত পােরন য 
আেবদন েক ভািবত করেত পাের এমন কােনা “পাবিলক চাজ” পরীায় কােনা বদল হেয়েছ িকনা।

আিম আমার পিরবােরর িবেদেশ থাকা সদসেক নসর করিছ। আমার সরকাির সুিবধা 
ভাগ করা িক তােদর ীন কাড বা িভসা পাওয়ার স মতােক িত  করেব?

এই ােবর কারেণ সুিবধায় কােনা বদল করার বা তা তাহার কের নওয়ার আেগ আপনােক একজন 
িবনামূেলর, িব  আইিন পরামশদাতার সে পরামশ করেত হেব। আরও তেথর জন 1-800-566-7636 নের 
অথবা সাােতর সময় ির করেত 1-800-354-0365 নের ফান ক ন।

এই াব  সরকাির সুিবধা কের যাগতার েয়াজনীয়তায় কােনা বদল আনেব না।

ািবত নীিতেত যাই ঘটুক না কন, NYC Health + Hospitals, িস ’র সরকাির হাসপাতাল ববা, আপনার 
আয় যাই হাক না কন, আপনার কােনা ািবমা থাক বা না থাক, আপনার অিভবাসন িিত বিতেরেক 
পিরচযা দান করেব।

আিম িকছু সরকাির সুিবধা ভাগ কির। আিম িক আমার কসটা তাহার কের নেবা, 
িবনিথভু  করেবা, নািক ব  করেবা?

আিম সরকাির সুিবধার যাগ নই, িক  আমার এমন সান বা পিরবােরর সদস রেয়েছ 
যারা সরকাির সুিবধা ভাগ কের। এটা িক আমার অিভবাসন আেবদনেক িত  করেব?

এই ািবত “পাবিলক চাজ” নীিত িক েতক অিভবাসীর েই েযাজ?

িনয়েমর ািবত বদল ীন কােডর বা িকছু িভসার আেবদনকারীেদর িবষয়  ক ন কের তুলেত পাের যিদ 
তারা িকছু িনিদ সরকাির সুিবধা ভাগ কেরন, যার মেধ রেয়েছ Medicaid (আপৎকালীন Medicaid এর 
মেতা িকছু বিত ম ছাড়া); স রূক পুি সহায়তা ক (Supplemental Nutrition Assistance 
Program - SNAP); Medicare Part D এর অধীেন সিপশন করা ওষুেধর জন কম আেয়র ভতুিক; 
ধারা 8; ও সরকাির আবাসন।

া শাসন আেবদনকারীর বয়স, িশ া, িনযুির ইিতহাস, আয়, সয়, স ি, াের অবা ও অনান 
কারেণর িদেক আরও কড়া নজর রাখার াবও করেছ।

া  শাসন কীভােব “পাবিলক চাজ” বদেলর াব করেছ?

ায়শই িজ ািসত াবলী
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