
ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਦ ੇਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ 
ਸਰੋਤ ਗਾਈਡ
ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਸ਼ਨਿਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਿ ਸਨਿਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਿ ਕੀਤ ੇਨਿਿਾਂ, ਇਸ ਦ ੇਸਾਰ ੇ
ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਿਿ ਕਰਦਾ ਿੈ। 200 ਤੋਂ ਨ਼ਿਆਦਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਵੱਚ, ਮਦਦ ਤਕ ਪਿੁੰ ਚ 
ਨਸਰਫ ਇੱਕ ਫੋਿ ਕਾਲ ਜਾਂ ਕਨਲੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤ ੇਿੈ। ਇੱਿ ੇਤੁਿਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਿ ਨਵੱਚ 
ਮਦਦ ਕਰਿ ਲਈ ਇੱਕ ਕਨਵੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਿ:ੈ

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਿ ਕਾਿੰੂਿੀ ਮਦਦ
•  ਮਫੁਤ, ਸਰੱੁਨਿਅਤ ਇਮੀਗ੍ਰਸ਼ੇਿ ਕਾਿੰੂਿੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਮੋਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ, ਸਵਰੇੇ 9 – ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤਕ ActionNYC 1-800-354-0365 ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ
•  ਮੁਫਤ ਿਾਗਨਰਕਤਾ ਐਪਨਲਕੇਸ਼ਿ ਮਦਦ ਅਤੇ ਨਵੱਤੀ ਸਲਾਿਕਾਰੀ ਲਈ 311 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤ ੇ“citizenship appointment” (“ਿਾਗਨਰਕਤਾ 

ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ”) ਕਿੋ ਜਾਂ NYC.gov/NYCitizenship ਤ ੇਜਾਓ, ਜ ੋਚੁਨਿੰਦਾ ਪਿਨਲਕ ਪੁਸਤਕਾਨਲਆ ਂਤ ੇਉਪਲਿਧ ਿ ੈ
•  ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਿ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਿ ਰਿ ੋਜ ੋਉਿ੍ਹ ਾਂ ਦ ੇਗਾਿਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱ ਕਦ ੇਿਿ। ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਨਿਤ ਿੁਮਾਇੰਦੇ ਤੋਂ  

ਿੀ ਮਦਦ ਲਓ। ਇਸ ਿਾਰ ੇਸਵਾਲਾਂ ਲਈ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9-ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜ ੇਦ ੇਨਵੱਚ 1-800-566-7636 ਤ ੇਨਿਊ ਅਮਰੀਕਿ ਿੋਟਲਾਈਿ ਤੇ 
ਕਾਲ ਕਰੋ

ਪਨਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਨਿਆ ਕਰਿਾ ਅਤੇ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਿੰੂ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਿਾ

ਆਪਿ ੇਸਮੁਦਾਇਆਂ ਿੰੂ ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਰੱਿਿਾ

ਨਸਿਤ ਦੇਿਭਾਲ
ਿਰ ਨਕਸੇ ਿੰੂ ਨਕਸੇ ਿਾ ਨਕਸੇ ਸਮੇਂ ਤ ੇਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਿੁੰ ਦੀ ਿ,ੈ ਅਤੇ ਨਕਸੇ 
ਿੰੂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਿਿੀਂ ਕਰਿਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਘੱਟ-ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ 
ਅਪਾਤਕਾਲੀਿ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਪਾਤਕਾਲੀਿ ਨਸਿਤ ਦੇਿਭਾਲ ਸਮਾਜਕ 
ਿਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਤ ੇ ਅਤੇ ਿੋਰ ਨਕਫਾਇਤੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 
ਤ ੇ ਸਾਨਰਆ ਂ ਲਈ ਉਪਲਿਧ ਿੈ। NYC Well ਮਾਿਨਸਕ ਨਸਿਤ 
ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਿ ਸਿੰਧੀ ਨਚੰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਭਾਲ 
ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਵਅਕਤੀ ਲਈ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਦੀ ਮੁਫਤ, ਗੁੱ ਪਤ 
ਸਮਰਿਿ, ਨਿਪਤਾ ਰੋਕਿਾਮ, ਅਤੇ ਜਾਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਵਾਲਾ ਸੇਵਾ ਿ,ੈ 
ਜ ੋਨਕ 200+ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਵੱਚ, ਸਾਲ ਦ ੇ365 ਨਦਿ, ਿਫਤ ੇਦ ੇ7 ਨਦਿ, 
ਨਦਿ ਦ ੇ24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਉਪਲਿਧ ਿੈ। 1-888-NYC-Well ਤ ੇ
ਕਾਲ ਕਰ ੋਜਾਂ 65173 ਤ ੇWELL ਟੈਕਸਟ ਕਰੋ। 

ਨਸੱਨਿਆ
ਆਪਿ ੇ ਿੱਨਚਆ ਂ ਿੰੂ ਸਕੂਲ ਨਵੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰੋ। ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਸ਼ਨਿਰ 
ਨਵੱਚ ਿਰ ਿੱਚੇ ਕੋਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਿ ਸਨਿਤੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਰਵਾਿ ਕੀਤ ੇ
ਨਿਿਾਂ, ਇੱਕ ਸਮਾਜਕ ਸਕੂਲੀ ਨਸੱਨਿਆ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਿੈ। 4 ਸਾਲ ਦੀ 
ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਦ ੇਿੋਿ ਵਾਲੇ ਿੱਚੇ ਪ੍ਰੀ-ਕੇ (Pre-K) ਲਈ 
ਪਾੱਤਰ ਿਿ ਅਤੇ ਸਾਰ ੇਨਿਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰੈਜੁਏਸ਼ਿ 
ਤਕ ਜਾਂ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਦ ੇਅੰਤ ਤਕ ਜਦੋਂ ਉਿ 27 ਦ ੇਿ ੋਜਾਂਦ ੇਿਿ, 
ਸਮਾਜਕ ਸਕੂਲ ਨਵੱਚ ਿਾ਼ਿਰ ਿੋਿ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਿੈ। 3-ਕੇ, ਪ੍ਰੀ-ਕੇ, ਜਾਂ 
ਕੋਈ DOE ਸਕੂਲ ਨਵੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਿ ਲਈ, 311 ਤ ੇਕਾਲ ਕਰ ੋਜਾਂ 
schools.nyc.gov/enrolIment ਤ ੇਜਾਓ।

ਿਾਲ ਦੇਿਭਾਲ
ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਘੱਟ-ਲਾਗਤ ਦੀ ਿਾਲ ਦੇਿਭਾਲ। 6 ਿਫਤ-ੇ12 ਸਾਲ ਦੀ 
ਉਮਰ ਦ ੇਿੱਨਚਆ ਂਵਾਲੇ ਘੱਟ-ਆਮਦਿੀ ਵਾਲੇ ਪਨਰਵਾਰ ਮੁਫਤ ਜਾਂ 
ਘੱਟ-ਲਾਗਤ ਦੀ ਿਾਲ ਦੇਿਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਿ। ਿੋਰ ਜਾਿਿ 
ਲਈ NYC.gov/ACS ਤ ੇਜਾਓ ਜਾਂ 311 ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ।

ਅਪਾਤਕਾਲੀਿ ਭੋਜਿ ਅਤੇ ਸ਼ਰਿ
ਲੋੜਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਭੋਜਿ। NYC ਨਵਚਲੇ ਸਿਾਿ ਲੋੜਵੰਦ 
ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਮੁਫਤ ਭੋਜਿ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰਦ ੇਿਿ। ਿੋਮਿੇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਰਿ 
ਪ੍ਰਿਾਲੀ ਨਵੱਚ ਦਾਿਲ ਿੋਿ ਤੋਂ ਿਚਿ ਨਵੱਚ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਿੈ। ਿੋਰ ਜਾਿਿ ਲਈ NYC.gov/Homebase ਤ ੇਜਾਓ 
ਜਾਂ 311 ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ।

ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਨਿਆ
ਸ਼ਨਿਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਿ ਲਾਗ ੂ ਕਰਿ ਦਾ ਸੰਚਾਲਿ ਿਿੀਂ ਕਰਦਾ ਿੈ। 
NYPD ਅਪਰਾਧ ਦ ੇਨਸ਼ਕਾਰੀਆ,ਂ ਗਵਾਿਾਂ, ਜਾਂ ਮਦਦ ਲਈ ਕਨਿਿ 
ਵਾਲੇ ਿੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਿ ਸਨਿਤੀ ਿਾਰ ੇਿਿੀਂ ਪੁੱ ਛਦਾ ਿੈ। ਉਸ 
ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਵਅਕਤੀ ਿੰੂ NYPD ਦ ੇਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਾ ਚਾਿੀਦਾ 
ਿ ੈਜ ੋਇੱਕ ਿਫਰਤ ਦ ੇਅਪਰਾਧ ਦਾ ਨਸ਼ਕਾਰੀ ਿ ੋਚੁੱ ਕਾ ਿ,ੈ ਜਾਂ ਉਸ ਿੰੂ 
ਪੂਰਾ ਯਕੀਿ ਿਿੀਂ ਿੈ। NYPD Hate Crimes Task Force 
ਿਾਲ ਨਸੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿ ਲਈ, 1-646-610-5267 ਤ ੇ 
ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਪੱਿਪਾਤ ਦ ੇਨਿਲਾਫ ਰੱਨਿਆਵਾਂ
ਸਾਰੇ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਦ ੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਕਲੋ ਗੈਰ-ਕਾਿੰੂਿੀ ਪੱਿਪਾਤ, 
ਇੰਤਕਾਮ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਸਿਾਿ, ਘਰ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਿਾਵਾਂ ਤ ੇ
ਸ਼ਸ਼ੋਿ ਤੋਂ ਮਕੁਤ ਿਿੋ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਿ।ੈ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਿ ਲਈ 
ਜਾਂ ਿਰੋ ਜਾਿਿ ਲਈ, 311 ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ 1-718-722-3131 
ਮਿੱੁਿੀ ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਸ਼ਨਿਰ ਦੇ ਕਮੀਸ਼ਿ (NYC 
Commission on Human Rights) ਿੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

ਆਪਿਾ ਮੁਫਤ IDNYC – ਪਛਾਿ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
ਆਪਿਾ IDNYC ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ, ਅੱਜ ਿੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਿੰੂ ਨਿਰਧਾਨਰਤ ਕਰੋ। 311 ਤ ੇਕਾਲ ਕਰ ੋਅਤੇ “IDNYC” ਕਿ ੋਜਾਂ NYC.gov/lDNYC ਤ ੇ
ਜਾਓ। IDNYC 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਾਂ ਨ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰ ੇਨਿਊ ਯਾਰਕ ਦ ੇਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਪਛਾਿ ਕਾਰਡ ਿ ੈਅਤੇ ਇਸ ਿਾਲ ਕਾਫੀ 
ਸਾਰ ੇਸ਼ਾਿਦਾਰ ਫਾਇਦ ੇਨਮਲਦੇ ਿਿ। IDNYC ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਿ ਸਨਿਤੀ ਦੀ ਜਾਿਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਿਿੀਂ ਕਰਦੀ ਿ,ੈ ਅਤੇ ਨਿਿੈਕਾਰ ਦੀ ਜਾਿਕਾਰੀ ਗੁੱ ਪਤ ਿੈ। 
ਸ਼ਨਿਰ ਕਾਿੰੂਿ ਦੀ ਸੰਪੂਰਿ ਿੱਦ ਤਕ IDNYC ਜਾਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰੱਨਿਆ ਕਰੇਗਾ।

 
ਜਾਂ ਤ ੇਫੋਿ, ਆਿਲਾਈਿ, ਜਾਂ ਨਮਲ ਕੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦ ੇਮੇਅਰ ਦਾ ਦਫਤਰ ਤੁਿਾਿੰੂ ਮਦਦ ਕਰਿ ਲਈ ਇੱਿ ੇਉਪਲਿਧ 
ਿੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 9 – ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤਕ ਸਾਿੰੂ ਨਸੱਧਾ 1-212-788-7654 ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਤੰਿ NYC 
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਿ ਜਾਿਕਾਰੀ ਡੈਸਕਾਂ ਨਵੱਚੋਂ ਨਕਸੇ ਇੱਕ ਤ ੇਜਾਓ, ਜੋ ਤੁਿਾਿੰੂ NYC.gov/ImmigrantInfoDesk ਤ ੇਨਿਰਧਾਨਰਤ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਿਿ। Rev. 03/2019 Punjabi


