ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱ ਕ
ਸਰੋਤ ਗਾਈਡ
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ
•
•
•

ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ, ਮਦਦ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ
ਸਿਰਫ ਇੱ ਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਜਾਂ ਕਲਿੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਇੱ ਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਕਵਿੱ ਕ ਰੋਡਮੈਪ ਦਿੱ ਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

ਫ
ਮ
ੁ ਤ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 9 – ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤਕ ActionNYC 1-800-354-0365 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
ਮੁਫਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਮਦਦ ਅਤੇ ਵਿੱ ਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਲਈ 311 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ “citizenship appointment” (“ਨਾਗਰਿਕਤਾ
ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ”) ਕਹੋ ਜਾਂ NYC.gov/NYCitizenship ਤੇ ਜਾਓ, ਜੋ ਚੁਨਿੰਦਾ ਪਬਲਿਕ ਪੁਸਤਕਾਲਿਆਂ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱ ਕਦੇ ਹਨ। ਇੱ ਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਲਾਇਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ ਤੋਂ
ਹੀ ਮਦਦ ਲਓ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9-ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱ ਚ 1-800-566-7636 ਤੇ ਨਿਊ ਅਮਰੀਕਨ ਹੋਟਲਾਈਨ ਤੇ
ਕਾਲ ਕਰੋ

ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱ ਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨਾ
ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ

ਸਿੱ ਖਿਆ

ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ
ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱ ਲੇ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘੱ ਟ-ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ
ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸਮਾਜਕ
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ
ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। NYC Well ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ
ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸਬੰ ਧੀ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਭਾਲ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਦੀ ਮੁਫਤ, ਗੁੱ ਪਤ
ਸਮਰਥਨ, ਬਿਪਤਾ ਰੋਕਥਾਮ, ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਸੇਵਾ ਹੈ,
ਜੋ ਕਿ 200+ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ, ਸਾਲ ਦੇ 365 ਦਿਨ, ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ,
ਦਿਨ ਦੇ 24 ਘੰ ਟੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1-888-NYC-Well ਤੇ
ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ 65173 ਤੇ WELL ਟੈਕਸਟ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਭਰਤੀ ਕਰੋ। ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ
ਵਿੱ ਚ ਹਰ ਬੱ ਚੇ ਕੋਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ
ਬਿਨਾਂ, ਇੱ ਕ ਸਮਾਜਕ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱ ਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 4 ਸਾਲ ਦੀ
ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱ ਚੇ ਪ੍ਰੀ-ਕੇ (Pre-K) ਲਈ
ਪਾੱਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰੈਜੁਏਸ਼ਨ
ਤਕ ਜਾਂ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰ ਤ ਤਕ ਜਦੋਂ ਉਹ 27 ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,
ਸਮਾਜਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 3-ਕੇ, ਪ੍ਰੀ-ਕੇ, ਜਾਂ
ਕੋਈ DOE ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, 311 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ
schools.nyc.gov/enrolIment ਤੇ ਜਾਓ।

ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ

ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ

ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਘੱ ਟ-ਲਾਗਤ ਦੀ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ। 6 ਹਫਤੇ-12 ਸਾਲ ਦੀ
ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਘੱ ਟ-ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਫਤ ਜਾਂ
ਘੱ ਟ-ਲਾਗਤ ਦੀ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ
ਲਈ NYC.gov/ACS ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 311 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱ ਖਣਾ
ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਸ਼ਹਿਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰ ਚਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
NYPD ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ, ਗਵਾਹਾਂ, ਜਾਂ ਮਦਦ ਲਈ ਕਹਿਣ
ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱ ਛਦਾ ਹੈ। ਉਸ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ NYPD ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਜੋ ਇੱ ਕ ਨਫਰਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। NYPD Hate Crimes Task Force
ਨਾਲ ਸਿੱ ਧਾ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ, 1-646-610-5267 ਤੇ
ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਲੋ ੜਮੰ ਦ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ। NYC ਵਿਚਲੇ ਸਥਾਨ ਲੋ ੜਵੰ ਦ
ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਮਬੇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਰਨ
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱ ਚ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ NYC.gov/Homebase ਤੇ ਜਾਓ
ਜਾਂ 311 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਪੱ ਖਪਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੱ ਖਿਆਵਾਂ

ਸਾਰੇ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱ ਖਪਾਤ,
ਇੰ ਤਕਾਮ, ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ, ਘਰ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਥਾਵਾਂ ਤੇ
ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ
ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, 311 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ 1-718-722-3131
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਮੀਸ਼ਨ (NYC
Commission on Human Rights) ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਆਪਣਾ ਮੁਫਤ IDNYC – ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਆਪਣਾ IDNYC ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅੱ ਜ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੋ। 311 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ “IDNYC” ਕਹੋ ਜਾਂ NYC.gov/lDNYC ਤੇ
ਜਾਓ। IDNYC 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਮੁਫਤ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ
ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। IDNYC ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱ ਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁੱ ਪਤ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰ ਪੂਰਨ ਹੱ ਦ ਤਕ IDNYC ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰੱ ਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।

ਜਾਂ ਤੇ ਫੋਨ, ਆਨਲਾਈਨ, ਜਾਂ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦਾ ਦਫਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਥੇ ਉਪਲਬਧ
ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 9 – ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤਕ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱ ਧਾ 1-212-788-7654 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤਿੰ ਨ NYC
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡੈਸਕਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱ ਕ ਤੇ ਜਾਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ NYC.gov/ImmigrantInfoDesk ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ।
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