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ഇമിഗ്്രരേഷൻ നിയമ സഹായം
സൗജന്യവു൦ സുരക്ിതവുമായ ഇമിഗ്്രരേഷൻ നിയമ സഹായത്ിന ്ഗ്വണ്ി തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ി 
െവെ 9 AM മുതൽ 6 PM െവെ 800-354-0365 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്ുക.

NYC ഐഡി കാർഡ്
10 െയസു൦ അതിന് മുകളിലു൦ പ്്രരായമുള് എല്രാ ന്യയൂയോയരാർക്് സിറ്ി നിെരാസികൾക്ു൦ യോെണ്ിയുള് 
സൗജന്യ മുനിസിപ്പൽ തിെിച്ചറിയൽ കരാർഡരായ IDNYC-യ ്ക് ്ഗ്വണ്ി അഗ്േക്ിക്ുക. ഓൺലലനരായി 
്രുതുക്ുക അവല്ങ്കിൽ എൻയോറരാൾ വെയ്യുന്നതിന് ഒെു അയോപ്പരായിന് റ്വമന് റ് നടത്ുക, 311 എന്ന നമ്പറിൽ 
വിളിക്ുകഗ്യാ അവല്ങ്കിൽ nyc.gov/idnyc സന്ദർശിക്ുകയോയരാ വെയ്യുക

ഇംഗ്ലീഷ ്ക്ാസ്സുകൾ
എയോപ്പരാഴു൦ എെിവെ നിന്നു൦ സൗജന്യ ഇംഗ്ലീഷ ്ക്രാസുകളിൽ ്രവങ്കെുക്ുക. കൂെുതൽ െിെെങ്ങൾക്് 
wespeaknyc.cityofnewyork.us സന്ദർശിക്ുക.

ആഗ്രാരേ്യേരിോലനം
NYC ഹഹൽത് ്+ ഗ്ഹാസ്േിറ്റലുകൾക് ്(H+H) അെിയന്തെ ്രെി്രരാലനം, അെിസ്രാന ആയോെരാഗ്്യ ്രെി്രരാലനം, 
്രെിയോശരാധനകൾ, പ്്രതിയോെരാധ കുത്ിെയ്പ്പയുകൾ എന്നിെയു൦ മറ്യു൦ നൽകരാനരാകു൦. നിങ്ങളസുഹട ഏറ്റവു൦ 
അടുത്ുള്ള ഗ്ക്രദ്രത്ിഗ്ലക് ്വരാനുള്ള മാർഗ്ഗനിർഗ്ദേശത്ിനായി 718-387-6407 എന്ന നമ്പറിൽ 
വിളിക്ുക. NYC ഹകയർ യോപ്്രരാപ്ഗ്രാം ഉൾവപ്പവെയുള് ആയോെരാഗ്്യ ഇൻഷുറൻസ് പ്രാനുകളിൽ എൻയോറരാൾ 
വെയ്യുന്നതിന്, 646-NYC-CARE (646- 692-2273) എന്ന നമ്പറിൽ െിളിക്ുക അവല്ങ്കിൽ nyccare.nyc സന്ദർശിക്ുക

മാനസികാഗ്രാരേ്യം
െഹസ്യരാത്മകമരായുള് ്രിന്തുണയ് ക്ു൦ മരാനസികരായോെരാഗ്്യ ്രെി്രരാലനം, ലഹെിെസ്തുക്ളയുവെ ഉ്രയോയരാഗ് 
റിയോസരാഴ്സുകളയുമരായി ബന്ധവപ്പെരാനു൦ 888-692-9355 അഹലെങ്ിൽ 988 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്ുക, 
അഹലെങ്ിൽ 65173 എന്ന നമ്പറിഗ്ലക് ്WELL എന്ന ്ഹടക്റ് ്സഗ്ദ്രശമയയ ്ക്ുക, അവല്ങ്കിൽ 
mentalheorall.nyc.gov സന്ദർശിക്ുക

അടിയന്ിര സാഹചര്യങ്ങൾ
അടിയന്ിര സാഹചര്യങ്ങളിൽ, 911 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്ുക. യോ്രരാലീസിൽ നിയോന്നരാ അഗ്ിശമന 
യോസനയിൽ നിയോന്നരാ ആംബുലൻസിൽ നിയോന്നരാ അെിയന്തിെ സഹരായം ആെശ്യമുള് ഏത് സരാഹെെെു൦ 
അെിയന്തെ സരാഹെെ്യമരാണ്. നിയമ്രേകാരം, ന്യയൂഗ്യാർക് ്സിറ്റി ഗ്ോലലീസ ്ഡിപ്ാർട്്ഹമന ്റിന ്
കുറ്റകൃത്യത്ിന ്ഇരയായവരുഹടഗ്യാ സാക്ികളസുഹടഗ്യാ സഹായം അഭ്്യർത്ിക്ുന്ന മറ്റ ്
ആളസുകളസുഹടഗ്യാ ഇമിഗ്്രരേഷൻ നിലഹയക്ുറിച് ്ഗ്ചാദിക്ാൻ കഴിയിലെ.

ഹോതുവിദ്യാഭ്്യാസം
4 മുതൽ 21 വഹര ്രോയമുള്ള NYC-യിലുള്ള എലൊ കുട്ികൾക്ു൦ ഹോതു വിദ്യാലയത്ിൽ 
ഗ്ചരാനാവു൦. എൻയോറരാൾ വെയ്യുന്നതിന് chools.nyc.gov/fwc സന്ദർശിക്ുക അഹലെങ്ിൽ 311-ൽ വിളിക്ുക.

ജനറൽ സിറ്റി റിഗ്സാഴ്സസ ്ആൻഡ ്ഇൻഫർഗ്മഷൻ
സിറ്ി റിയോസരാഴ്സുകൾ ആക്സസ് വെയ്യോണരാ അവല്ങ്കിൽ ഒെു പ്്രശ്നം റിയോപ്പരാർട്് വെയ്യോണരാ? 311 എന്ന 
നമ്പറിൽ െിളിക്ുക അവല്ങ്കിൽ portal.311.nyc.gov സന്ദർശിക്ുക

NYC ഇമി്രരേന്് അഫഗ്യഴ്സ ്ഗ്ഹാട്്്ലലൻ
തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ി െവെ 9 AM മുതൽ 5 PM െവെ 212-788-7654 എന്ന നമ്പറിൽ ഞങ്ങളസുഹട 
ഗ്ഹാട്് ്ലലനിൽ വിളിക്ുക, അവല്ങ്കിൽ askmoia@cityhall.nyc.gov എന്ന െിലരാസത്ിൽ ഇവമയിൽ വെയ്യുക

Malayalam | മലയാളം

നിങ്ങളസുഹട ഇമിഗ്്രരേഷൻ നില േരിരേണിക്ാഹത തഹന്ന, 
നിങ്ങൾക് ്അവകാശങ്ങളസുണ്.്

http://nyc.gov/idnyc
http://wespeaknyc.cityofnewyork.us
https://www.nyccare.nyc/
http://mentalheorall.nyc.gov
http://chools.nyc.gov/fwc
http://nyc.gov
mailto:askmoia@cityhall.nyc.gov
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നിങ്ങളസുഹട ഇമിഗ്്രരേഷൻ നില േരിരേണിക്ാഹത തഹന്ന, 
സഹായിക്ാനായി ന്യയൂഗ്യാർക് ്സിറ്റി ഇവിഹടയുണ്.്

ഇമിഗ്്രരേഷൻ  
തട്ിപ്് ഒഴിവാക്ുക

നിങ്ങൾക്് ഇമിയോപ്ഗ്ഷൻ സംബന്ധമരായ 
നിയയോമരാ്രയോേശം ആെശ്യമുവണ്ങ്കിൽ, 
ലലസൻസുള് ഒെു അഭിഭരാഷകവറെയോയരാ 
അംഗ്ീകരാെമുള് പ്്രതിനിധിയുവെയോയരാ 
അെുയോത്ക്് മരാപ്തം യോ്രരാകുക. 
nyc.gov/immigrants എന്നതിൽ നിങ്ങൾക്് 
അംഗ്ീകരാെമുള്തു൦ നിയമസരാധുതയുള്തുമരായ 
േരാതരാക്ളയുവെ ്രട്ിക കവണ്ത്രാനരാെു൦.

ഇമിഗ്്രരേഷൻ എൻഗ്ഫാഴ് സ് ഹമന് റിലുള്ള 
അവകാശങ്ങൾ

NYC ഇമിയോപ്ഗ്ഷൻ എൻയോ�രാഴ് സ് വമന് റ് നെത്ുന്നില്. 
വ�ഡറൽ ഇമിയോപ്ഗ്ഷൻ എൻയോ�രാഴ് സ് വമന് റ് നിങ്ങവള 
സമീ്രിക്ുകയരാവണങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്് അെകരാശങ്ങളയുണ്്. 
nyc.gov/knowyourrights സന്ദർശിക്ുക, അവല്ങ്കിൽ 
800-354-0365 എന്ന നമ്പറിൽ ഞങ്ങളയുവെ സൗജന്യ ഇമിയോപ്ഗ്ഷൻ 
ലീഗ്ൽ യോഹരാട്് ലലനിൽ െിളിക്ുക.

ഗ്ജാലിക്ാരുഹട 
അവകാശങ്ങൾ

ന്യയൂയോയരാർക്് സിറ്ി നിയമപ്്രകരാെം 
നിങ്ങൾക്് ശമ്പളയോത്രാെു 
കൂെിയ യോെരാഗ്രാെധി, മിനിമം 
യോെതനം, ഓെർലെം യോെതനം 
തുെങ്ങിയെയ്ക്ുള് 
അെകരാശമുണ്്. 
റിയോസരാഴ്സുകൾക്രായി 
nyc.gov/workers സന്ദർശിക്ുക, 
അവല്ങ്കിൽ 212-436-0381 എന്ന 
നമ്പറിൽ െിളിക്ുക.

വിഗ്വചനം റിഗ്പ്ാർട്് 
ഹചയ്സുക

NYC മനുഷ്യരാെകരാശ 
നിയമപ്്രകരാെം ്രീഡനെു൦ 
െിയോെെനെു൦ നിയമെിെുദ്ധമരായ 
കരാെ്യമരാണ്. െിയോെെനം 
സംബന്ധിച്ച ഒെു സംഭെം 
റിയോപ്പരാർട്് വെയ്രാൻ േയെരായി 
212-416-0197 എന്ന നമ്പറിൽ 
െിളിക്ുക.

രോർഹിക 
േലീഡനത്ിഹനതിരായ 
സംരക്ണം

നിങ്ങൾ േുെു്രയോയരാഗ്ം 
യോനെിെുന്നുവണ്ങ്കിൽ നിങ്ങവള 
സഹരായിക്രാനരായി NYC 
ഇെിവെയുണ്.് നിങ്ങൾക്് 
nyc.gov/nychope സന്ദർശിക്ുകയോയരാ 
NYC-യുവെ വഡരാവമസ്റിക് 
െയലൻസ ്യോഹരാട് ്ലലനരായ 
800-621-HOPE-എന്നതിയോലക്് 
െിളിക്ുകയോയരാ വെയ്രാം.

വാടകക്ാരുഹട 
അവകാശങ്ങൾ

കുെിയിറക്ൽ അവല്ങ്കിൽ 
നിങ്ങളയുവെ സ്ല ഉെമയുമരായി 
ബന്ധവപ്പട് എവന്തങ്കിലു൦ 
പ്്രശ്നങ്ങൾക്് സഹരായം 
ആെശ്യമുയോണ്രാ? സൗജന്യ നിയമ 
സഹരായത്ിന് യോെണ്ി nyc.gov/
tenantprotection സന്ദർശിക്ുക, 
അവല്ങ്കിൽ 311 എന്ന നമ്പറിൽ 
െിളിച്ച് “tenant helpline” എന്ന് 
്രറയുക.

ോർപ്ിടത്ിനുള്ള 
അവകാശം

നിങ്ങൾക്് െീെിവല്ങ്കിൽ 
്രരാർപ്പിെത്ിന് യോെണ്ി 
ആെശ്യവപ്പെരാനുള് 
അെകരാശമുണ്്. നിയുക്ത DHS 
ഇൻയോെക്് വസറെർ സന്ദർശിച്ച് 
വഷൽട്ർ യോസെനങ്ങൾ 
ആക്സസ് വെയ്യുക. 311-ൽ 
െിളിച്ച് കൂെുതലറിയുക.

ഉേഗ്ഭ്ാക്ൃ  
സംരക്ണം

ഒെു ബിസിനസുമരായി 
ബന്ധവപ്പട്് പ്്രശ്നമുയോണ്രാ? ഒെു 
ഉ്രയോഭരാക്തരാവെന്ന നിലയിൽ 
നിങ്ങൾക്് അെകരാശങ്ങളയുണ്്. 
nyc.gov/consumers സന്ദർശിച്ച് 
ഒെു ്രെരാതി �യൽ വെയ്യുക 
അവല്ങ്കിൽ 311 എന്ന നമ്പറിൽ 
െിളിക്ുക.

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

