
 تالش ذرائع مرکز برائے پناہ گزین

مقام:

امریکن ریڈ کراس
 520 W 49th St, New York, NY 10019

9 اے ایم سے 5 پی ایم کھال ہے، پیر سے جمعہ تک، اور ویک اینڈز پر 
اور بڑے چھٹی کے دن کو بند ہوتا ہے۔ 

معلومات اور خدمات بشمول:

صحت کی خدمات اور 	 
حوالہ جات 

صحت کے بیمہ کے 	 
لیـے اندراج

دماغی صحت کے لیـے 	 
مشاورت

سکول میں اندراج 	 
ایمگریشن کے لیـے قانونی علم	 
IDNYC کا اندراج 	 

مزید معلومات کے لیـے AskMOIA hotline    212-788-7654 یا ای میل askmoia@cityhall.nyc.gov پر کال کریں۔

اضافی ذرائع اور خدمات نیچـے دی گئی سیٹالئٹ والی جگہوں پر

کسی اپائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں، آنے والوں کو خوش آمدید

1

Mayor's Office of  
Immigrant Affairs

مئیر کا ایمیگرینٹس 
آفیرز کا دفتر 

 BRONX
Coalicion Mexicana

 371 E. 150th Street, Bronx, NY 10455
آپریشن کا دورانیہ: ہفتہ9 اے یم4- پی ایم 

خدمت: معلومات / حوالہ جاتاور براہ راست مدد 
www.coalicionmexicana.org

MANHATTAN
Aid for Aids International

 131 Varick Street, Suite 1006, New York, NY 10013
آپریشن کا دورانیہ: ایم-ایف 10 اے ایم- 4 پی ایم 

خدمت: معلومات/حوالہ جات اور براہ راست مدد 
www.aidforaids.org

Coalicion Mexicana
 St. Elizabeth Church, 268 Wadsworth Ave,

 New York, NY 10033
آپریشن کا دورانیہ: پیر، منگل، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ 9 اے 

ایم5- پی ایم 
خدمت: معلومات/حوالہ جات اور براہ راست مدد

Coalicion Mexicana
 Columbia Community Partnership

 390 Fort Washington Ave, New York, NY 10031
آپریشن کا دورانیہ: پیر، منگل، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ 9 اے 

ایم5- پی ایم 
خدمت: معلومات/حوالہ جات اور براہ راست مدد 

African Communities Together
 127 West 127th Street, New York, NY 10027

آپریشن کا دورانیہ: منگل، بدھ اور جمعرات 11 اے ایم5- پی ایم 
خدمت: ایمگرنٹس کے حقوق کی ورکشاپ

www.africans.us

 BROOKLYN
Coalicion Mexicana

 480 59th St, Suite 2L, Brooklyn, NY 11220
آپریشن کا دورانیہ: پیر، منگل 12 اے ایم8- پی ایم 

جمعرات اور جمعہ 9 اے ایم6- پی ایم اور ہفتہ 9 اے ایم 4- پی ایم 
خدمت: معلومات/حوالہ جات اور براہ راست مدد

Mixteca Organization
 245 23rd Street, 2nd Floor, Brooklyn, NY 11215

آپریشن کا دورانیہ: پیر-جمعہ 10 اے ایم6- پی ایم؛ہفتہ 10 اے 
ایم3- پی ایم 

خدمت: معلومات/حوالہ جات اور براہ راست مدد 
www.mixteca.org

Make the Road NY
Grove Street, Brooklyn, NY 11237 301

آپریشن کا دورانیہ: پیر، جمعہ 8:30 بجے - شام 6:00 بجے 
خدمت:

اسکریننگ / حوالہ جات صحت اور تعلیم کی وکالت اور 	 
مدد کے لئے 

صحت میں مدد  انشورنس کا اندراج کھاناپینٹری تک رسائی 	 
اور OSHA کالسز۔

امیگرنٹ رائٹس ورکشاپس 1/27/23، 3/3/23، 	 
4/21/23، & 5/26/23 کو

www.maketheroadny.org

اقلب الصفحة للحصول عىل مواقع إضافية

Urdu | اُرُدو
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Mayor's Office of  
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آفیرز کا دفتر 

QUEENS
New Immigrant Community Empowerment (NICE)
 71-29 Roosevelt Avenue, 2nd FL, Queens, NY 11273

آپریشن کا دورانیہ: ہفتے دے دن 9اے ایم5- پی ایم 
خدمات: ورک فورس ڈویلپمنٹ

www.nynice.squarespace.com

Make the Road NY
92-10 Roosevelt Avenue, Jackson Heights, NY 11372

ساعات العمل: اإلثنين- الخميس 8:30 صباًحا – 6:00 مساًء 
الخدمة:

اسکریننگ / حوالہ جات صحت اور تعلیم کی وکالت اور 	 
مدد کے لئے 

صحت میں مدد  انشورنس کا اندراج کھاناپینٹری تک رسائی 	 
اور OSHA کالسز۔ 

 	 ،23/16/3 ،23/9/2 امیگرنٹ رائٹس ورکشاپس
23/11/5 & 23/8/6 کو
www.maketheroadny.org

 STATEN ISLAND
La Colmena

774 Port Richmond Ave, Staten Island, NY 10302 یا 
88 Canal Street, Staten Island, NY 10304
آپریشن کا دورانیہ: پیر جمعہ 9 اے ایم5- پی ایم

خدمت: ورک فورس ڈویلپمنٹ
www.lacolmenanyc.org

Make the Road NY
 161 Port Richmond Avenue, Staten Island, NY 10302

آپریشن کا دورانیہ: پیر، جمعہ 8:30 بجے - شام 6:00 بجے 
خدمت:

اسکریننگ / حوالہ جات صحت اور تعلیم کی وکالت اور 	 
مدد کے لئے 

صحت میں مدد  انشورنس کا اندراج کھاناپینٹری تک رسائی 	 
اور OSHA کالسز۔ 

امیگرنٹ رائٹس ورکشاپس 1/23/6 & 23/7/4 کو	 
www.maketheroadny.org

آخری تازہ کاری 2023/01
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