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د مهاجرت حقوقي مرسته
د وړیا او خوندي مهاجرت حقوقی مرستې لپاره 800-354--0365 ته زنګ ووهئ، د دوشنبې څخه تر جمعې 

پورې، د سهار له 9 بجو څخه د ماښام تر 6 بجو پورې.

د NYC پیژندپاڼه
د IDNYC لپاره عریضه وکړئ، د NYC د ټولو اوسیدونکو لپاره چې عمرونه یې 10 کاله او یا پورته وي د ښاروالۍ 

وړیا پیژند پاڼه. آنالین یی نوي کړئ یا د نوم لیکنې لپاره وخت ونیسئ 311 به زنګ ووهی یا nyc.gov/idnyc ته 
مراجعه وکړئ.

انګلیسي صنفونه
هر وخت، هرچیرې وړیا انګلیسي واخلئ. د نورو معلوماتو لپاره wespeaknyc.cityofnewyork.us ته مراجعه وکړئ.

روغتیا
NYC Health + Hospitals )H+H( H+H کولی شي بیړني پاملرنې، لومړني روغتیا پاملرنې، معاینه، واکسین، 
 NYC Care 718 ته زنګ ووهئ ترڅو تاسو نږدې مرکز ته واستول شي. د -387-6407 .او نور چمتو کړي

 )646-692-2273( 646-NYC-CARE ،پروګرام په شمول د روغتیا بیمې په پالنونو کې د نوم لیکنې لپاره
ته زنګ ووهئ یا nyccare.nyc ته مراجعه وکړئ.

رواني روغتیا
د رواني روغتیا پاملرنې او د موادو کارولو سرچینو سره د محرم مالتړ او اړیکو لپاره،  888-692-9355یا 988 

ته زنګ ووهئ، 65173 ته WELL واستوئ یا mentalhealthforall.nyc.gov ته مراجعه وکړئ.

بیړني حالتونه
په بیړني حالت کې، 911 ته زنګ ووهئ. بیړنی حالت هر هغه حالت دی چې د پولیسو، د اور وژنې څانګې یا 
امبوالنس څخه فوري مرستې ته اړتیا لري. د قانون له مخې، د نیویارک ښار د پولیسو څانګه نشي کولی 

د جرم د قربانیانو، شاهدانو، یا نورو خلکو د کډوالۍ د وضعیت په اړه پوښتنه وکړي څوک چې د مرستې 
غوښتنه کوي.

عامه زده کړه
د NYC ټول ماشومان چې عمرونه یې 4 نه تر 21 پوری وی کولی شي چي عامه ښوونځي ته الړ شي. 

د نوم لیکنې لپاره، schools.nyc.gov/fwc ته مراجعه وکړئ یا 311 ته زنګ ووهئ.

د ښار عمومي سرچینې او معلومات
د ښار د سرچینو السرسی ته اړتیا لرئ یا غواړئ د ستونزې راپور ورکړئ؟ 311 ته زنګ ووهئ یا 

portal.311.nyc.gov ته مراجعه وکړئ.

د NYC د مهاجرینو د چارو تلیفون لیکه
د دوشنبې څخه تر جمعې پورې، د سهار له 9 بجو څخه د مازدیګر تر 5 بجو پورې زموږ په ټیلیفون لیکه 

212-788-7654 اړیکه ونیسئ، یا موږ ته په askmoia@cityhall.nyc.gov بریښنالیک واستوئ.

Pashto | وتشپ

ستاسو د کډوالۍ وضعیت ته له پامه پرته، 
د نیویارک ښار مرستې لپاره دلته دی.

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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ستاسو د کډوالۍ وضعیت ته له پامه پرته، 
تاسو حقونه لرئ.

 د مهاجرت د درغلیو 
څخه مخنیوی وکړئ

که تاسو د کډوالۍ قانوني مشورې ته اړتیا 
لرئ، یوازې جواز لرونکي څارنوال یا یو باوري 
استازي ته الړ شئ. تاسو کولی شئ د اعتبار 

وړ او پیژندل شوي چمتو کونکو لیست په 
nyc.gov/immigrants کې ومومئ.

د مهاجرت د پلی کولو سره حقوق

NYC د کډوالۍ پلي کول نه ترسره کوي. که 
تاسو سره د فدرالي مهاجرت پلي کونکي 

لخوا اړیکه ونیسئ، تاسو حق لرئ. له 
nyc.gov/knowyourrights لیدنه وکړئ یا 

زموږ د وړیا کډوالۍ قانوني تیلفونی لیکي ته په 
800-354-0365 زنګ ووهئ.

د کارګرانو حقوق

تاسو د نیویارک ښار د قانون له 
مخې د ناروغی د رخصتۍ، لږ تر لږه 
معاش، د اضافي وخت معاش او 

نور ډیر حق لرئ. د سرچینو لپاره 
nyc.gov/workers ته مراجعه وکړئ 

یا 212-436-0381 ته زنګ ووهئ.

د تبعیض راپور ورکړئ

ځورونه او تبعیض د NYC د 
بشري حقونو د قانون له مخې غیر 

قانوني دي. د تبعیض د پیښې 
راپور ورکولو لپاره، مهرباني وکړئ 
212-416-0197 ته زنګ ووهئ.

د کورني تاوتریخوالی 
په وړاندې محافظت

که تاسو د ناوړه ګټه اخیستنې 
سره مخ یاست NYC دلته دی 

چې تاسو سره مرسته وکړي. تاسو 
کولی شئ nyc.gov/nychope ته 

مراجعه وکړئ یا د NYC د کورني 
تاوتریخوالی تلیفون لیکي ته په 

800-621-HOPE کې زنګ ووهئ.

د کرایه کونکو حقونه

د ویستلو یا خپل د کور خاوند پورې 
اړوند کومې مسلې کې مرستې ته 

اړتیا لرئ؟ د وړیا قانوني مرستې 
 nyc.gov/tenantprotection لپاره

ته مراجعه وکړئ یا 311 ته زنګ 
 ”tenant helpline“ ووهئ او

)د کرایه دار د مرستی لیکه( ووایئ.

د سرپناه حق

که تاسو بې کوره یاست تاسو حق 
لرئ چې د سرپناه غوښتنه وکړئ. 

د ټاکل شوي DHS انټیک مرکز څخه 
د لیدنی له الرې د سرپناه خدماتو ته 
السرسی ومومئ. 311 په زنګ وهلو 

سره نور معلومات ترالسه کړئ.

د مصرف کونکي ساتنه

له سوداګرۍ سره ستونزه لرئ؟ د 
یو مصرف کونکي په توګه، تاسو 

 nyc.gov/consumers .حق لرئ
څخه د لیدو له الرې شکایت ثبت 

کړئ یا 311 ته زنګ ووهئ.

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

