
न््ययू्योर््क मा रहेर्ा आप्रवासीर्ा निम््तति स्ोतिहरू

Mayor's Office of  
Immigrant Affairs

आप्रवासी माममलार्ो 
मे्यरर्ो र्ा्या्कल्य

तपाईंको आप्रवासीको अवस्ा भए पनि 
न््ययू्योक्क  सहर तपाईंलाई सहा्यता गि्क ्यहा ँछ।

अध््यागमि वैधानिक सहा्यता
निःशुल्क र सुरक्षित अध््यागमि वैधानिक सहा्यताको निम््तत फोि गिु्कहोस ्800-354-0365, सोमवारदेखि 
शुक्रवारसम्म, बिहान 9 िजेदेखि साँझ 6 िजेसम्म।

NYC आइडी काड्क
IDNYC को आवदेिको लानग, 10 वर््ष र सोभन्दा माथि उमरे भएका सि ैNYC िाथसन्दाहरूका बनम्म्ति बनःशुल्क नगरपाथिका 
पबहचान कार््ष अनिाइन नवीकरण वा भना्ष हुन अपोइन््टमने््ट थिन फोि गिु्कहोस ्311 वा हनेु्षहोस ्visit nyc.gov/idnyc

अंग्ेजी कषिाहरू
कुन ैपबन समय, कुनै पबन स्ानमा निःशुल्क अंग्ेजी कषिाथिनुहोस्। अधिक जानकारीको िाबग 
wespeaknyc.cityofnewyork.us हेनु्षहोस्।

स्वास्थ्यस््याहार
NYC Health + Hospitals (H+H) H+H िे आकस््ममक ्मयाहार, आिारभूति ्मवास्थय ्मयाहार, परीक्षणहरू, िोपहरू 
र अन्य िेर ैकुरा प्रदान गन्ष सक््छ। तपाईंको िजजकै भएका केन्द्रमा जाि निददेशि पाउि 718-387-6407 मा 
फोि गिु्कहोस्। ्मवास्थय िीमामा दतिा्ष हुन, NYC Care काय्षक्रम समावेश गददै, फोन गनु्षहोस् 646-NYC-CARE 
(646-692-2273) वा हेनु्षहोस ्nyccare.nyc।

मािससक स्वास्थ्य
मानथसक ्मवास्थय ्मयाहार र िागुपदाि्ष प्रयोग स्ोतिहरूमा गोपनीय सहायतिा र सहयोगको बनम्म्ति, फोि गिु्कहोस ्
888-692-9355 वा 988, सन्देश पठाउिुहोस ्WELL 65173 मावा हेनु्षहोस् mentalhealthforall.nyc.gov।

आकस्स्मकताहरू
आकस्स्मकतामा 911 मा फोि गिु्कहोस्। आकस््ममकतिा भनेको कुन ैपबन त्य्मतिो अवस्ा हो, जसमा पुथिस, अख्नन बनयन्त्रक 
वा एम्िुिेन्सिा्ट तिुरून्ति ैसहायतिाको आवश्यकतिा हुन््छ। कािुिअिुसार न््ययू्योक्क  ससटी पुसलस नवभागल ेसहा्यता माग्ि े
अपराधका क्शकारहरू, साषिीहरू र अन््य मानिसहरूको अध््यागमि अवस्ाको बारेमा सोध्ि सक्दैिि्।

साव्कजनिक क्शषिा
4-21 वर््कका सब ैNYC बालबासलकाहरूल ेसाव्कजनिक स्कुलमा सहभागी हुि सक्छि्। भना्ष हुन, हेनु्षहोस ्
schools.nyc.gov/fwc वा फोि गिु्कहोस ्311।

सामान््य ससटी स्ोतहरू र जािकारी
थस्टीका स्ोतिहरूमा पहुँचको आवश्यकतिा ्छ वा सम्मयािाई ररपो्ट्ष गन्ष चाहनुहुन््छ? फोन गनु्षहोस ्311 वा हेनु्षहोस ्
portal.311.nyc.gov।

NYC आप्रवासी माममला हटलाइि
हाम्ो ह्टिाइनमा फोन गनु्षहोस ्212-788-7654 सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म बिहान 9 िजेदेखि साँझ 5 िजेसम्म वा 
हामीिाई इमेि गनु्षहोस ्askmoia@cityhall.nyc.gov।

Nepali | िेपाली
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आप्रवासी माममलार्ो 
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तपाईंको आप्रवासी अवस्ा भए पनि 
तपाईंसँग असधकार छ।

अध््ययागमन धोखयाधडीबयाट बच्ननुहोस्

तिपाईंिाई अध्यागमन वैिाबनक सहायतिाको 
आवश्यकतिा ्छ भने अनुमबतिप्राप्ति वबकि वा 
सम्िम्धिति प्रबतिबनधिहरूकहाँ मात्रै जानुहोस्। तिपाईंिे 
सम्िम्धिति र पबहचान गररएका प्रदायकहरूको सूची 
nyc.gov/immigrants मा पाउन सक्नुहुन््छ।

अध््ययागमन प्रवर््तनमया अधधकयार

NYC िे अध्यागमन प्रवति्षन संचािन गददैन। संघीय 
अध्यागमन प्रवति्षनद्ारा तिपाईंकहाँ आएमा तिपाईंसँग 
अधिकार ्छ। हेनु्षहोस् nyc.gov/knowyourrights 
वा बनःशुल्क अध्यागमन वैिाबनक ह्टिाइनमा फोन 
गनु्षहोस् 800-354-0365।

श्रममकको अधधकयार:

न्यूयोक्ष  सहरको कानुनको अिीनमा 
तिपाईंसँग बतिररएको बिरामी बिदा, 
न्यूनतिम तििि, ओभर्टाइम शुल्क 
र अन्य िेरै कुराको अधिकार रहेको 
्छ। स्ोतिहरूका बनम्म्ति हेनु्षहोस् 
nyc.gov/workers वा फोन 
गनु्षहोस् 212-436-0381।

भेदभयाव ररपोट्त गनने

NYC मानव अधिकार कानुनको 
अिीनमा दुर्व्षवहार र भेदभाव 
गैह्रकानुनी हुन्। भेदभावको घ्टना 
ररपो्ट्ष गन्ष कृपया फोन गनु्षहोस् 
212-416-0197।

घरेलनु हहंसया ववरूध्द सनुरक्या

तिपाईंि ेदुर्व्षवहार अनभुव 
गरररहनभुएको ्छ भन ेNYC तिपाईंिाई 
सहायतिा गन्ष यहाँ ्छ। तिपाईंि ेहने्ष 
सक्नहुुन््छ nyc.gov/nychope वा 
NYC को घरिे ुहहंसा ह्टिाइन 
800-621-HOPE मा फोन 
गन्ष सक्नहुुन््छ।

भयाडयामया धलनेको अधधकयार

बनष्काशन वा तिपाईंको घरिे्टीसँग 
सम्िम्धिति कुनै सम्मयामा सहायतिा 
चाबहन््छ बक? बनःशुल्क वैिाबनक 
सहायतिाको िाबग, हेनु्षहोस् 
nyc.gov/tenantprotection 
वा फोन गनु्षहोस् 311 र भन्ुहोस् 
“tenant helpline”।

बयासको लयावग अधधकयार

तिपाईंिे घरबवहीनतिाको अनुभव 
गरररहनुभएको ्छ भने तिपाईंिे िासको 
िाबग आग्रह गनने अधिकार रहेको 
्छ। सम्िम्धिति DHS इन्ेटक केन्द्र 
भ्रमण गरेर िासको सेवामा पहुँच 
थिनुहोस्। 311मा फोन गरेर िेरै िाहा 
पाउनुहोस्।

उपभोक्र्या सनुरक्या

के र्वापारसँग सम्मया 
भइरहेको ्छ? उपभोक्ाको 
रूपमा तिपाईंसँग अधिकार ्छ। 
nyc.gov/consumers मा 
हेरेर वा 311मा फोन गरेर गुनासो 
दतिा्ष गनु्षहोस्।
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