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ઇમિગ્રેશન કાનૂની િદદ
િફત અનરે સલાિત ઇમિગ્રેશન કાનૂની સહાય િાટરે 800‑354‑0365, સોમવારથી શુક્રવાર, સવારે 9 થી સાંજ ે6 સુધી 
કૉલ કરો.

NYC ID કાર્્ડ
IDNYC િાટરે અરજી કરો, 10 અન ેતેથી વધ ુવયના તમામ NYC નનવાસીઓ માટે મફત મ્્યુનનસસપલ ઓળખ કાર્્ડ . ઓનલાઈન 
રરન્્યયૂ કરો અથવા એપોઇન્ટમેન્ટ લો, નોંધણી માટે કૉલ 311 કરો અથવા nyc.gov/idnyc ની મુલાકાત લો.

અંગ્રેજી વર્ગો
ગમ ેત્યારે, ગમ ેત્યા ંિફત અંગ્રેજી શીખો. વધ ુમાનિતી માટે wespeaknyc.cityofnewyork.us ની મુલાકાત લો.

આરોગ્ય સંભાળ
NYC Health + Hospitals (H+H) કટોકટીની સંભાળ, મયૂળભયૂત આરોગ્ય સંભાળ, તપાસ, રસીકરણ અન ેઘણુ ંબધ ુપ્રદાન 
કરી શકે છે. તિારા નજીકના કરેન્દદ્ર િાટરે દદશા મનદદેશ પ્ાપ્ત કરવા િાટરે 718‑387‑6407 પર કૉલ કરો. NYC Care પ્રોગ્ામ 
સનિત આરોગ્ય વીમા યોજનાઓમા ંનોંધણી કરાવવા માટે, 646‑NYC‑CARE (646‑692‑2273) પર કૉલ કરો અથવા 
nyccare.nycની મુલાકાત લો.

િાનસસક સ્વાસ્થય
માનસસક સ્વાસ્થય સંભાળ અન ેપદાથ્થના ઉપયોગના સંસાધનોના ગોપનીય સમથ્થન અન ેજોર્ાણો માટે, 888‑692‑9355 
અથવા 988 પર કૉલ કરો, 65173 પર WELL ટરેક્્સ્ટ િોકલો અથવા મુલાકાત લો mentalhealthforall.nyc.gov

કટોકટીઓ
કટોકટીિા,ં 911 પર કૉલ કરો. કટોકટી એ એવી કોઈ પરરસ્થિતત છે જમેા ંપોલીસ, ફાયર તવભાગ અથવા એમ્્બ્યુલન્સની 
તાત્કાતલક સિાયની જરૂર િોય છે. કાયદા દ્ારા, ન્દ્યયુ યોક્ડ  સસટી પોલીસ દર્પાટ્ડિરેન્ટ ગયુનાના પીદર્તો, સાક્ીઓ અથવા 
અન્દય લોકો કરે જરેઓ િદદ િાટરે પૂછરે છરે તરેિની ઇમિગ્રેશન સ્થિમત મવશરે પૂછી શકતયુ ંનથી.

જાહરેર સશક્ણ
4‑21 વર્્ષની વયના તિાિ NYC બાળકો જાહરેર શાળાિા ંજઈ શકરે છરે. નોંધણી કરાવવા માટે, schools.nyc.gov/fwc 
ની મુલાકાત લો અથવા 311 પર કૉલ કરો.

સાિાન્દય સસટી સંસાધનો અનરે િામહતી
શિેરના સંસાધનોનો ઉપયોગ કરવા માંગો છો અથવા કોઈ સમસ્યાની જાણ કરવા માંગો છો? 311 પર કૉલ કરો અથવા 
portal.311.nyc.gov ની મુલાકાત લો.

NYC ઇમિગ્ન્ટ અફરેસ્ષ હોટલાઇન
અમારી િોટલાઇન 212‑788‑7654 પર સોમવારથી શુક્રવાર, સવારે 9 વાગ્યા થી સાંજના 5 વાગ્યા સુધી કૉલ કરો અથવા 
અમન ેaskmoia@cityhall.nyc.gov પર ઇિરેઇલ કરો.

Gujarati | ગયુજરાતી

તિારી ઇમિગ્રેશન સ્થિમતનરે ધ્યાનિા ંલીધા મવના, 
ન્દ્ૂય યોક્ડ  સસટી અહીં તિારી િદદ િાટરે છરે.

http://nyc.gov/idnyc
http://wespeaknyc.cityofnewyork.us
https://www.nyccare.nyc/
http://mentalhealthforall.nyc.gov
http://schools.nyc.gov/fwc
http://nyc.gov
mailto:askmoia@cityhall.nyc.gov
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તિારી ઇમિગ્રેશન સ્થિમતનરે ધ્યાનિા ંલીધા મવના, 
તિારી પાસરે અમધકારો છરે.

ઇમીગ્રેશનમાં થતી છરેતરપિંડી ટાળો

જો તમને ઇતમગ્ેશન કાનયૂની સલાિની જરૂર 
િોય, તો માત્ર લાયસન્સ પ્રાપ્ત એટનની અથવા 
માન્યતાપ્રાપ્ત પ્રતતનનતધ પાસે જ જાઓ. તમે 
nyc.gov/immigrants પર માન્યતાપ્રાપ્ત અને 
માન્ય પ્રદાતાઓની સયૂતિ શોધી શકો છો.

ઇમીગ્રેશન અમલીકરણ સાથરેના અધિકારો

NYC ઇતમગ્ેશન અમલીકરણનું સંિાલન કરતું નથી. 
જો ફેર્રલ ઇતમગ્ેશન અમલીકરણ દ્ારા તમારો 
સંપક્ડ  કરવામાં આવે, તો તમારી પાસે અતધકારો 
છે. nyc.gov/knowyourrights ની મુલાકાત 
લો અથવા 800‑354‑0365 પર અમારી મફત 
ઈતમગ્ેશન કાનયૂની િોટલાઈન પર કૉલ કરો.

કામદારોના અધિકારો

તમને ન્્ય ુયોક્ડ  સસટી કાયદા િેઠળ માદંગી 
રજા, લઘતુ્તમ વતેન, ઓવરટાઇમ પગાર 
અને વધ ુચયૂકવવાનો અતધકાર છે. 
સસંાધનો માટે nyc.gov/workers ની 
મલુાકાત લો અથવા 212‑436‑0381 
પર કૉલ કરો.

ભરેદભાવની જાણ કરો

પજવણી અને ભેદભાવ NYC માનવ 
અતધકાર કાયદા િેઠળ ગેરકાયદેસર છે. 
ભેદભાવની ઘટનાની જાણ કરવા માટે, 
કૃપા કરીને 212‑416‑0197 પર 
કૉલ કરો.

ઘરરેલું પિંસા સામરે સંરક્ષણ

જો તમ ેતમારી સાથ ેગરેવત્થન થવાનો 
અનભુવ કરી રહ્ા ંિોવ તો NYC 
તમન ેમદદ કરવા માટે અિીં છે. તમે 
nyc.gov/nychope ની મલુાકાત લઈ 
શકો છો અથવા 800‑621‑HOPE 
પર NYC ની ઘરેલુ ંહિસંા િોટલાઈન પર 
કૉલ કરી શકો છો.

ભાડૂતના અધિકારો

ખાલી કરાવવા અથવા તમારા 
મકાનમાતલકને લગતી કોઈ 
સમસ્યામાં મદદની જરૂર છે? 
nyc.gov/tenantprotection ની 
મલુાકાત લો અથવા 311 પર કૉલ કરો 
અને મફત કાનયૂની સિાય માટે “tenant 
helpline” (ટરેનન્ટ હરેલ્પલાઇન) કિો.

આશ્રયનો અધિકાર

જો તમે બેઘરતાનો અનુભવ કરી 
રહ્ાં િોવ તો તમને આશ્રયની તવનંતી 
કરવાનો અતધકાર છે. નન્યુક્ત DHS 
ઇન્ટેક કેન્દ્રની મુલાકાત લઈને આશ્રય 
સેવાઓનો ઉપયોગ કરો. 311 પર કૉલ 
કરીને વધુ જાણો.

ગ્ાિક સુરક્ષા

વ્યવસાયમાં સમસ્યા છે? ગ્ાિક 
તરીકે, તમારી પાસે અતધકારો છે. 
nyc.gov/consumersની મુલાકાત 
લઈને ફરરયાદ નોંધાવો અથવા 311 
પર કૉલ કરો.

http://nyc.gov/immigrants
http://nyc.gov/knowyourrights
http://nyc.gov/workers
http://nyc.gov/nychope
http://nyc.gov/tenantprotection
http://nyc.gov

