
یہ معلومات صرف عمومی تعلیمی مقاصد کے لیے 
ہیں اور یہ قانونی مشوره نہیں ہے۔ 

www.nyc.gov/publiccharge

یہ تجویز آپ کو کس طرح متاثر کر سکتی ہے اس بارے میں اگر آپ کے سواالت ہوں تو 
ایک مفت، بھروسہ مند قانونی مشیر سے رجوع کریں۔ کیتھولک چیریڻیز کے ذریعہ چلنے 
والی، نیو امریکنز ہاٹ الئن  (New Americans Hotline)  کو 1-800-566-7636   
پر کال کریں۔ مفت، بھروسہ مند ترک وطن سے متعلق قانونی خدمات فراہم کننده کے پاس 
اپائنڻمنٹ طے کرنے کے لیے،  ActionNYC  کو 0365-354-800-1   پر کال کریں۔ 

اپنی رائے پیش کریں اس طرح کہ ڻرمپ انتظامیہ کے مجوزه "عوامی چارج" کی 
پالیسی کے بارے میں 10   دسمبر 2018   تک تبصره جمع کرائیں۔  ترک وطن کی  

حیثیت سے قطع نظر، نیو یارک کے تمام باشندے اپنے تبصرے 
 www.nyc.gov/publiccharge  پر جمع کرا سکتے ہیں۔ اہم اپ ڈیڻس اور 
شمولیت اختیار کرنے کے طریقوں کے مدنظر یہ ویب سائٹ چیک کرتے رہیں۔ 

ڻرمپ انتظامیہ نے "عوامی چارج" کی تعریف کو وسیع کرنے کی تجویز پیش کی ہے تاکہ بعض 
تارکین وطن کے لیے گرین کارڈ اور بعض ویزے حاصل کرنے کو مشکل تر بنایا جائے اگر وه 
مخصوص سرکاری فوائد کا استعمال کرتے ہوں یا آئنده استعمال کرنے کا امکان ہو۔ یہ صرف ایک 
تجویز ہے، کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا ہے، اور کوئی بھی تبدیلی نافذ ہونے میں مہینوں لگ سکتے 

ہیں۔ 

اگر یہ مجوزه پالیسی نافذ العمل ہوتی بھی ہے تو یہ ماسبق تاریخ سے نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب  یہ یہ 
ہے کہ پالیسی نافذ العمل ہونے سے پہلے کسی بھی عوامی فوائد کا استعمال آپ کے خالف نہیں ہو 
سکتا ہے اور نہ ہوگا، جس میں سے نقد اعانت یا سرکاری خرچ پر طویل مدتی اداره جاتی نگہداشت 
کو استثناء حاصل ہے۔ اس تجویز سے عوامی فوائد کے لیے آپ کی اہلیت تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ 

"عوامی چارج" کیا ہے اور ڻرمپ انتظامیہ کیا تجویز پیش کر رہی ہے؟ 
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اگر آپ بیرون ملک خاندان کے کسی فرد کی کفالت کر رہے ہیں تو آپ کو مذکوره باال نمبر پر کال کرکے ایک 
مفت، بھروسہ مند قانونی مشیر سے رجوع کرکے یہ تعین کرنا چاہیے کہ آیا آپ کی درخواست پر اثر انداز ہو 

سکنے والے "عوامی چارج" کی جانچ میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے۔ 

میں بیرون ملک خاندان کے کسی فرد کی کفالت کر رہا ہوں۔ کیا عوامی فوائد کا میرا استعمال گرین 
کارڈ یا ویزا حاصل کرنے کی ان کی اہلیت کو متاثر کر سکتا ہے؟ 

آپ کو اس تجویز کی وجہ سے فوائد میں کوئی تبدیلی کرنے یا اس سے دستکش ہونے سے پہلے ایک مفت، 
بھروسہ مند قانونی مشیر سے رجوع کرنا چاہیے۔ مزید معلومات کے لیے 7636-566-800-1   پر یا اپائنڻمنٹ 

طے کرنے کے لیے 0365-354-800-1   پر کال کریں۔ 

اس تجویز سے عوامی فوائد کے پروگراموں کے لیے اہلیت کے تقاضے تبدیل نہیں ہوں گے۔ 

 NYC Health +  ،مجوزه پالیسی کے ساتھ چاہے جو بھی مسئلہ پیش آئے، سڻی کے عوامی ہسپتال کا نظام
Hospitals  ( NYC  ہیلتھ + ہاسپڻلز) آپ کے ترک وطن کی حیثیت سے قطع نظر، نگہداشت فراہم کرے گا 

چاہے آپ کی آمدنی جتنی بھی ہو، چاہے آپ کا صحت بیمہ ہو یا نہ ہو۔ 

میں کچھ عوامی فوائد استعمال کرتا ہوں۔ کیا مجھے دستبردار ہونا، اندراج ختم کروانا یا اپنا کیس بند 
کروانا چاہیے؟ 

میں عوامی فوائد کے لیے اہل نہیں ہوں لیکن میرے گھرانے میں ایسے بچے یا خاندان کے ایسے 
افراد ہیں جو عوامی فوائد کا استعمال کرتے ہیں۔ کیا اس سے ترک وطن کی میری درخواست کو 

نقصان پہنچ سکتا ہے؟ 

کیا مجوزه "عوامی چارج" کی پالیسی تمام تارکین وطن پر الگو ہوتی ہے؟ 

مجوزه اصول میں تبدیلی سے گرین کارڈ اور بعض ویزے کے درخواست دہندگان کے لیے یہ مشکل تر ہو 
سکتا ہے اگر انہیں بعض مخصوص سرکاری فوائد ملتے ہیں، بشمول  Medicaid  (ہنگامی  Medicaid  جیسے 

 Supplemental Nutrition Assistance)  کچھ استثناء کے ساتھ)؛ تکمالتی تغذیاتی اعانت پروگرام
Program, SNAP)؛  Medicare  حصہ  D  کے تحت نسخہ جاتی دواؤں کے لیے کم آمدنی پر سبسڈی؛ 

سیکشن 8 ؛ اور سرکاری رہائش۔ 

ڻرمپ انتظامیہ درخواست دہنده کی عمر، تعلیم، مالزمت کی سرگزشت، آمدنی، بچت، جائیداد، صحت کی کیفیت 
اور دیگر عوامل پر بھی گہری نظر رکھنے کی تجویز پیش کر رہی ہے۔ 

ڻرمپ انتظامیہ "عوامی چارج" کو کس طرح تبدیل کرنے کی تجویز پیش کر رہی ہے؟ 

اکثر پوچھے گئے سواالت 
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