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ةيعامتجالا تامدخلا 

سرکاری بينيفٹس کا استعمال نہ روکيں۔ مفت قانونی مدد دستياب ہے۔ اگر آپ کے کوئی سواالت 
ہيں يا تشويشات درپيش ہيں، تو ActionNYC کو 0365-354-800-1 پر کال کرکے اور 

“پبلک چارج” بول کر مفت، محفوظ طريقہ سے ترک وطن سے متعلق قانونی خدمت فراہم 
کنندہ سے رابطہ کريں۔ 

پبلک چارج کا ضابطہ مؤثر نہیں ہے کیونکہ نیویارک سٹی، نیویارک اسٹیٹ اٹارنی جنرل کے 
آفس اور اسٹیٹ آف کنکٹیکٹ اینڈ ویمونٹ کے ذریعہ کی گئی قانونی کارروائی میں وفاقی جج 

نے ملک پیما طور پر ابتدائی حکم امتناع کو منظوری دی۔ 

يہ بات جاننا اہم ہے کہ:
نیا ضابطہ مؤثر نہیں ہوگا۔ عدالت نے فی الحال اس کے مؤثر ہونے پر پابندی لگائی ہے۔	 

سرکاری بینیفٹس کے لیے اہلیت کے تقاضوں میں تبدیلی نہیں ہوئی ہے، اور پبلک چارج کے ضابطہ کا اہلیت 	 
پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔

اگر مستقبل میں ضابطہ مؤثر ہوتا ہے، تو اس سے سرکاری بینیفٹس اور پروگراموں کے لیے آپ کی اہلیت 	 
متاثر نہیں ہوں گی۔ 

متعدد تارکین وطن اپنے ترک وطن کی درخواست میں “پبلک چارج” سے مستثنی ہوں گے۔ اگر آپ کے 	 
کوئی سواالت ہیں، تو آپ کو امیگریشن اٹارنی سے قانونی اعانت طلب کرنی چاہیے۔ 

شہریت کی درخواست دینے والے گرین کارڈ برداروں کے لیے “پبلک چارج” کی جانچ نہیں ہے۔ اگر پبلک 	 
چارج کا ضابطہ ممکنہ طور پر مؤثر ہوتا ہے تب بھی اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔

اگر آپ بیرون ملک میں خاندان کے رکن کو اسپانسر کررہے ہیں، یا گرین کارڈ یا ویزا کی درخواست دینے 	 
کے لیے بیرون ملک سفر کریں گے، تو اس کے ممکنہ طور پر مؤثر ہونے پر آپ کو ضابطہ کیسے متاثر 

کرسکتا ہے اس بارے میں سمجھ حاصل کرنے کے لیے مفت، محفوظ طریقہ سے ترک وطن سے متعلق 
قانونی خدمات حاصل کرنے کے لیے ActionNYC کو کال کریں۔ 

اس پر “پبلک چارج” کے بارے میں اہم معلومات سے تازہ ترین رہیں 
 NYC.gov/Public Charge 

اگر آپ کے پاس اس کے ممکنہ طور پر مؤثر ہونے پر آپ پر ہوسکنے والے اثر کے بارے میں سواالت یا تشویشات 
ہیں تو ActionNYC کو کال کریں اور “پبلک چارج” کہیں۔

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

سرکاری بينيفٹس اور اميگريشن کے بارے ميں فکرمند ہيں؟
 اکتوبر 2019 سے، پبلک چارج کے ضابطہ کو مؤثر ہونے سے وفاقی عدالتوں کے ذریعہ 

پابندی لگائی گئی ہے۔
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