
ਬਲੇੜੋ ੇਤਰੌ ’ਤ ੇਜਨਤਕ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਬਦੰ ਨਾ ਕਰ।ੋ ਤਹੁਾਡ ੇਕਲੋ ਤਹੁਾਨੂੰ ਲੜੋੀਂਦੀ ਸਭੰਾਲ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਬਬਨਾਂ ਬਕਸੇ 
ਡਰ ਦ ੇਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਬਿਕਾਰ ਹ।ੈ ਬਨਉ ਯਾਰਕ ਦ ੇਸਾਰ ੇਬਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਸ਼ਬਹਰੀ ਸਵੇਾਵਾਂ, ਬਜਨ੍ਹਾਂ ਬਵੱਚ ਬਸਹਤ 
ਸਭੰਾਲ ਅਤ ੇਸਮਾਜਕ ਸਵੇਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਪਲਬਿ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਸ਼ੇਨ ਸਬਿਤੀ ਕਈੋ ਵੀ ਬਕਉਂ ਨਾ ਹਵੋ।ੇ 

ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ: 

 • 9 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੋਂ, ਟ੍ਰੰਪ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ ਲਨਯਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਪ੍ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਿ੍ੇਸ਼ਨ 
ਸਰੰਬਰੰਧੀ ਲਚਰੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਿਾਭਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਿ ਕਰਨ ਿਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਲਦੱਤਾ ਸੀ। ਸਰੰਘੀ ਸਰਕਾਰ 
ਆਪਣੀਆਂ ਲਪਛਿੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਿੀ। 

 • ਲਨਊ ਯਾਰਕ ਸ਼ਲਹਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕਈ ਲਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁਰੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲਜਨ੍ਹਾਂ ਲਵੱਚ ਸਰੰਕਟਕਾਿੀ 
Medicaid, ਭੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ, ਲਕਰਾਏਦਾਰ ਸੁਰੱਲਿਆ, ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਸ਼ਾਮਿ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਵਾਸ ਸਲਿਤੀ, 
ਭੁਿਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਿਤਾ, ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਿਾਰ ਸਲਿਤੀ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਿਦੀ।

 • COVID-19 ਵਕੈਸੀਨ ਿਿਵਾਉਣਾ, ਟਸੈਟ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਇਿਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਿ ਤਹੁਾਡੀ ਪ੍ਵਾਸ ਸਲਿਤੀ ’ਤ ੇਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵਿੇਾ। 

 • ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਿ ਜਾਂ ਸ਼ਰੰਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ActionNYC ਨੂੰ 1-800-354-0365 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ “public charge” 
(ਪਬਬਲਕ ਚਾਰਜ) ਕਬਹਕੇ, ਸ਼ਲਹਰ ਵੱਿੋਂ ਫ਼ਰੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤ, ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਲਿਅਤ ਪ੍ਵਾਸ ਸਰੰਬਰੰਧੀ ਕਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਤੱਕ 
ਪਹੁਰੰਚ ਕਰੋ।

ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿ ਕਰਦੇ ਰਹੋ:  NYC.gov/immigrants 
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ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਵਾਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬਚੰਤਤ ਹੋ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਵਾਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬਚੰਤਤ ਹੋ?

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਧਾਰਨ ਲਸੱਲਿਆ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨੀ ਸਿਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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