
ਜਨਤਕ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੁਫ਼ਤ ਕਨੰੂਨੀ ਮਦਦ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜ ੇਤੁਹਾਡ ੇਕੋਈ 
ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ActionNYC ਨੰੂ 1-800-354-0365 ’ਤ ੇਕਾਲ ਕਰਕ ੇਅਤ ੇ“ਪਬਲਲਕ 
ਚਾਰਜ” (“public charge”) ਕਲਹਕ,ੇ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ, ਸੁਰੱਲਿਅਤ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ 
ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ। 

ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ ਲਿਯਮ ਿਾਗੂ ਿਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹ ੈਲਕਉਂਲਕ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਿੇ ਲਿਊ ਯਾਰਕ ਲਸਟੀ, ਦ ਲਿਊ 
ਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਅਟਾਰਿੀ ਜਿਰਿਜ਼ ਆਲਿਸ (New York State Attorney General’s Office), 
ਅਤੇ ਕਿੈਕਟੀਕਟ (Connecticut) ਅਤੇ ਵਰਮੌਂਟ (Vermont) ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵੱਿੋਂ ਕੀਤ ੇਗਏ ਇੱਕ ਕਿੰੂਿੀ 
ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਵੱਚ ਦੇਸ਼ਲਵਆਪੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੋਕ ਦੀ ਆਲਗਆ ਦ ੇਲਦੱਤੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹ:ੈ

 • ਿਵਾਂ ਲਿਯਮ ਿਾਗੂ ਿਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਿਤਾਂ ਿੇ ਹਾਿ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸਿੰੂ ਿਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਦੱਤਾ ਹੈ।

 • ਜਿਤਕ ਿਾਭਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆ ਂਿੋੜਾਂ ਿਹੀਂ ਬਦਿੀਆ ਂਹਿ, ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ ਲਿਯਮ ਦਾ ਯੋਗਤਾ ਉੱਤ ੇਕੋਈ 
ਪ੍ਰਭਾਵ ਿਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

 • ਜ ੇਇਹ ਲਿਯਮ ਭਲਵੱਖ ਲਵੱਚ ਿਾਗੂ ਹ ੋਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਇਸ ਿਾਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਤਕ ਿਾਭਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਤਾ 
ਪ੍ਰਭਾਲਵਤ ਿਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 

 • ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਿੰੂ ਆਪਣੀਆ ਂਪ੍ਰਵਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਵੱਚ “ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ” ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਮਿੇਗੀ। ਜ ੇਤੁਹਾਡ ੇ
ਕੋਈ ਸਵਾਿ ਹਿ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਲਕਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਟਾਰਿੀ (immigration attorney) ਕੋਿੋਂ ਕਿੰੂਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿੈਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

 • ਿਾਗਲਰਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਿੇ ਗਰੀਿ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ “ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ” ਟੈਸਟ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਵੱਚ 
ਤਾਂ ਵੀ ਤਬਦੀਿੀ ਿਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ ਦਾ ਲਿਯਮ ਆਖਰਕਾਰ ਿਾਗੂ ਹ ੋਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 • ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਲਕਸੇ ਪਲਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦ ੇਲਵਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਿਈ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ (sponsoring) ਕਰ ਰਹ ੇਹ,ੋ ਜਾਂ ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਗਰੀਿ 
ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ ੇਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਿਈ ਲਵਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋਂਗ,ੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਿਈ ActionNYC ਿੰੂ ਮੁਫ਼ਤ, 
ਸੁਰੱਲਖਅਤ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿੰੂਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਿ ਕਰ ੋਲਕ ਇਸ ਲਿਯਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡ ੇ’ਤ ੇਲਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ ੈ
ਸਕਦਾ ਹ ੈਜ ੇਇਹ ਆਖਰਕਾਰ ਿਾਗੂ ਹ ੋਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

“ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ” ਬਾਰ ੇਅਲਹਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇਸੰਪਰਕ ਲਵੱਚ ਬਣ ੇਰਲਹਣ ਿਈ ਦੇਖ ੋ
 NYC.gov/PublicCharge 

ਜ ੇਤੁਹਾਡ ੇਇਸ ਬਾਰ ੇਕੋਈ ਸਵਾਿ ਜਾਂ ਸ਼ੰਕ ੇਹਿ ਲਕ ਜ ੇਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਲਿਯਮ ਿਾਗੂ ਹ ੋਜਾਂਦਾ ਹ ੈਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਿੰੂ ਲਕਵੇਂ 
ਪ੍ਰਭਾਲਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ActionNYC ਿੰੂ ਕਾਿ ਕਰ ੋਅਤੇ “ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ” ਕਹੋ। 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਲਾਭਾਂ ਅਤ ੇਪ੍ਰਵਾਸ ਨੰੂ ਲੈਕੇ ਲਚੰਤਤ ਹ?ੋ
ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਲਵੱਚ, ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ (public charge) ਦ ੇਲਿਯਮ ਿੰੂ ਸੰਘੀ 
ਅਦਾਿਤਾਂ ਵੱਿੋਂ ਿਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਦੱਤਾ ਲਗਆ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਧਾਰਿ ਲਸੱਲਖਆ ਦ ੇਮਕਸਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹ ੈਅਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰੂਿੀ ਸਿਾਹ ਿਹੀਂ ਹੈ।
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