Mayor’s Ofﬁce of
Immigrant Affairs

ਮੇ ਅਰ ਡੀ ਬਲਾਿਸਓ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ
ਮਾਰਕ-ਿਵਵਿਰਟੋ ਵਲੋ ਂ ਿਨਊ ਯਾਰਕ
ਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇ ਹਾ
“ਇਸ ਅਿਨਸ਼ਿਚਤ ਸਮੇ ਂ ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਿਦਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਹੈ ਿਕ ਇੱ ਕ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਤੌ ਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌ ਣ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਥਰ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਿਵਪਦਾ
ਦੇ ਵੇ ਲੇ ਿਵੱ ਚ ਕੜੀ ਿਮਹਨਤ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਸਾਨੂੰ ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਤੌ ਰ ਤੇ ਪਾਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਗਾ, ਭਾਵੇ ਂ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਤਰਪਤੀ ਕੋ ਈ ਵੀ ਹੋ ਵੇ। ਸਾਡੇ
ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱ ਿਖਅਤ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱ ਧਤਾ ਪਿਹਲਾਂ ਤੋ ਂ ਿਕਧਰੇ ਵਧੇ ਰੀ ਹੈ । ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ, ਸ਼ਿਹਰ ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਸਾਡੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭੈ ਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋ ਂ ਮੂੰਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋ ੜਾਂਗੇ।”
ਇਹ ਸਰੋ ਤ ਗਾਈਡ ਸਾਰੇ ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸ਼ਿਹਰੀ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱ ਕ ਤੇ ਜ਼ ਅਤੇ ਅਸਾਨ ਰੋ ਡ ਮੈ ਪ ਹੈ ।

ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੰ ਸਾਧਨ
ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਸ਼ਿਹਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਯੋ ਗ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ । ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸ਼ਿਹਰੀ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਹਰੇ ਕ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਿਬਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਵੀ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਿਜਵੇ ਂ ਿਕ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਜਾ ਿਸਹਤ ਦੇ ਖਭਾਲ ਿਸਸਟਮ ਜਾਂ ਹੋ ਰ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਿਹਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਰਵਾਸੀ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁਛਣਗੇ ਜਦੋ ਂ ਤੱ ਕ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਸੀ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣਾ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਹੈ ।

ਪਰਵਾਸੀ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱ ਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਿਬਨੈ ਕਾਰ ਦੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱ ਖਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਿਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ IDNYC ਜਾਣਕਾਰੀ
ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰੇ ਗਾ।

ਪੜ੍ਹਾਈ

• 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਜਾਂ ਿਜਹੜੇ ਬੱ ਚੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ Pre-K

(ਪ੍ਰ ੀ-ਿਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ) ਲਈ ਯੋ ਗ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋ ਂ
ਗ੍ਰੈ ਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱ ਕ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ 21 ਵਿਰ੍ਹ ਆਂ ਦੇ ਹੋ ਣ ਤੱ ਕ ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱ ਕ
ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਜਾਉਣ ਦਾ ਹੱ ਕ ਹੈ । ਅੰ ਗਰੇ ਜ਼ੀ ਿਸੱ ਖਣ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਕਲਾਸਾਂ
ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਿਸਹਤ ਦੇ ਖਭਾਲ
• ਘੱ ਟ-ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ (ਸੰ ਕਟਕਾਲੀ) ਅਤੇ ਗੈ ਰ-ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ
ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਿਨਕਾਂ ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ ਹੋ ਰ ਿਕਫਾਇਤੀ
ਕਲੀਿਨਕਾਂ ਿਵੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ।
• NYC Well (ਵੈ ਲ
ੱ ) ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਲਈ ਇੱ ਕ ਮੁਫ਼ਤ, ਗੁਪਤ ਕਨੈ ਕਸ਼ਨ
ਹੈ , ਜੋ 200 ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱ ਚ, ਿਦਨ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੀ ਵੀ ਵੇ ਲੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ।
1-888-NYC-Well ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ , WELL ਨੂੰ 65173 ‘ਤੇ ਟੈ ਕਸਟ ਕਰੋ ,
ਜਾਂ nyc.gov/nycwell ‘ਤੇ ਜਾਓ।
ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਦੇ ਖਭਾਲ
• 6 ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਤੋ ਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਘੱ ਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ ਮੁਫ਼ਤ
ਜਾਂ ਘੱ ਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਬੱ ਚਾ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਾਰਵਜਿਨਕ ਸੁਰੱ ਿਖਆ
• ਿਸਟੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇ ਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰ ਚਾਲਨ ਨਹੀ ਕਰਦੀ। NYPD ਅਪਰਾਧ
ਪੀੜਤ, ਗਵਾਹ, ਜਾਂ ਹੋ ਰ ਲੋ ਕ, ਜੋ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੋ ਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ
ਇਮੀਗ੍ਰੇ ਸ਼ਨ ਦੇ ਰੁ ਤਬੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ।
• ਕੋ ਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਨਸਲੀ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਇਆ ਹੈ , ਜਾਂ ਿਜਸਨੂੰ ਪੱ ਕਾ
ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਨੂੰ NYPD ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । NYPD ਦੀ
Hate Crimes Task Force (ਨਸਲੀ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਟਾਸਕ ਫੋ ਰਸ) ਨਾਲ
ਿਸੱ ਧੇ, (646) 610-5267 ‘ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇ ਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ
• ਮੁਫ਼ਤ, ਸੁਰੱ ਿਖਅਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇ ਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ActionNYC ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ
ਹੈ । ActionNYC ਦੀ ਹੌ ਟਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਾਰੋ ਬਾਰ ਦੇ ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੌ ਰਾਨ ਸੋ ਮਵਾਰ ਤੋ ਂ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱ ਕ 1-800-354-0365 'ਤੇ ਫੋ ਨ ਕਰੋ ।
• ਬਗੈ ਰ ਲਾਈਸੈ ਂਸ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਸੇ ਵਾ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਕੋ ਲੋ ਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਜੋ ਆਪਣੇ
ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਿਕਸੇ ਭਰੋ ਸੇਯੋਗ, ਲਾਈਸੈ ਂਸਸ਼ੁਦਾ ਵਕੀਲ, ਜਾਂ
ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ ਤੋ ਂ ਹੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰੋ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ,
New Americans (ਿਨਊ ਅਮਰੀਕਨ) ਹੌ ਟਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸੋ ਮਵਾਰ ਤੋ ਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਸਵੇ ਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋ ਂ ਸ਼ਾਮੀ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ 1-800-566-7636 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ।
ਿਵਤਕਰੇ ਤੋ ਂ ਰੱ ਿਖਆ
• ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰ ਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ , ਿਰਹਾਇਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਗੈ ਰ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਿਵਤਕਰੇ , ਬਦਲਾ ਲੈ ਣ, ਅਤੇ ਪਰੇ ਸ਼ਾਨੀ ਤੋ ਂ ਮੁਕਤ ਰਿਹਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ।
• ਇੱ ਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋ ਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, 311 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ
(718) 722-3131 'ਤੇ NYC ਮਨੁੱਖੀ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਮਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ।

ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ (ਸੰ ਕਟਕਾਲੀ) ਭੋ ਜਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਥਾਂ
• NYC ਭਰ ਿਵੱ ਚ ਕਈ ਿਟਕਾਣੇ ਲੋ ੜਮੰ ਦ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋ ਜਨ ਮੁਹੱ ਈਆ
ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
• Homebase (ਹੋ ਮਬੇ ਸ) ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਿਸਸਟਮ ਿਵੱ ਚ
ਦਾਖਲ ਹੋ ਣ ਤੋ ਂ ਬਚਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਿਚੰ ਤਾਵਾਂ ਹਨ?
ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਸੋ ਿਮਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 311 ਨੂੰ ਫ਼ੋ ਨ ਕਰੋ , ਜਾਂ (212) 788-7654 ‘ਤੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ ਿਸੱ ਧੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦੇ ਮੇ ਅਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ (Mayor’s
Oﬃce of Immigrant Aﬀairs) ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ । ਦੁਭਾਿਸ਼ਏ ਦੀਆਂ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

11.18.16 (Punjabi)

IDNYC
• IDNYC ਸਾਰੇ ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਿਹਰੀ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ ਹੈ । IDNYC

