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ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍੍ਰਵਾਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤ ੇਬਿਨਾ,ਂ  
ਬਨਊ ਯਾਰਕ ਸ਼ਬਹਰ ਏਥ ੇਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤ ੇਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਇਮੀਗ੍੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੰੂਨੀ ਮਦਦ
ਮੁਫ਼ਤ ਅਤ ੇਸੁਰੱਬਿਅਤ ਇਮੀਗ੍੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੰੂਨੀ ਮਦਦ ਲਈ 800‑354‑0365, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋੋਂ ਸ਼਼ੁੁੱਕਰਵਾਰ, ਸਵੇਰ ੇ9 ਵਜੇ ਤੋੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ 
ਤੋੁੱਕ ਕਾਲ ਕਰੋ।

NYC ID ਕਾਰਡ
IDNYC ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਬਦਓ, 10 ਸਾਲ ਅਤੋੇ ਇਸ ਤੋੋਂ ਵੁੱਧ ਉਮਰ ਦ ੇਸਾਰ ੇNYC ਨਿਵਾਸੀਆ ਂਲਈ ਮ਼ੁਫ਼ਤੋ ਨਮਊਂਸਪਲ ਪਛਾਣ ਪੁੱਤੋਰ। 
ਔਿਲਾਈਿ ਰੀਨਿਊ ਕਰ ੋਜਾ ਂਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਾਇਟੰਮੈਂਟ ਲੈਣ ਲਈ 311 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰ ੋਜਾ ਂnyc.gov/idnyc.

ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆ ਂਕਲਾਸਾਂ
ਮੁਫ਼ਤ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਕਲਾਸਾ ਂਲਓ, ਨਕਸ ੇਵੀ ਸਮੇਂ, ਨਕਤੋ ੇਸੀ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ wespeaknyc.cityofnewyork.us 'ਤੋ ੇਜਾਓ।

ਹੈਲਥਕੇਅਰ
NYC Health + Hospitals (H+H) H+H ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਮ਼ੁੁੱਢਲੀ ਨਸਹਤੋ ਸੰਭਾਲ, ਜਾਚਂ, ਟੀਕਾਕਰਿ, ਅਤੋੇ ਹੋਰ ਬਹ਼ੁਤੋ 
ਕ਼ੁਝ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪ੍ਣ ੇਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕੇਂਦਰ 'ਤ ੇਜਾਣ ਲਈ 718‑387‑6407 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ। ਨਸਹਤੋ ਬੀਮਾ ਯੋਜਿਾਵਾ ਂ
ਨਵੁੱਚ ਿਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, NYC Care ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮੇਤੋ, 646‑NYC‑CARE (646‑692‑2273) ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ। 
ਜਾ ਂnyccare.nyc 'ਤੋ ੇਜਾਓ।

 ਮਾਨਬਸਕ ਬਸਹਤ
ਮਾਿਨਸਕ ਨਸਹਤੋ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੋੇ ਿਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਦ ੇਸਰੋਤੋਾ ਂਲਈ ਗ਼ੁਪਤੋ ਸਹਾਇਤੋਾ ਅਤੋੇ ਕਿੈਕਸ਼ਿਾ ਂਲਈ, 888‑692‑9355 
ਜਾ ਂ988 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰ,ੋ WELL ਨੰੂ 65173 'ਤ ੇਬਲਿ ੋਜਾ ਂmentalhealthforall.nyc.gov 'ਤੋ ੇਜਾਓ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਬਥਤੀ ਬਵੱਚ, 911 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਨਥਤੋੀ ਹ਼ੁੰਦੀ ਹੈ ਨਜਸ ਲਈ ਪ਼ੁਨਲਸ, ਫਾਇਰ ਨਵਭਾਗ, ਜਾ ਂ
ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੋੋਂ ਤੋ਼ੁਰੰਤੋ ਸਹਾਇਤੋਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹ਼ੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੰੂਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਨਊਯਾਰਕ ਬਸਟੀ ਪ੍ੁਬਲਸ ਬਵਭਾਗ੍ ਅਪ੍ਰਾਧ ਪ੍ੀੜਤਾ,ਂ ਗ੍ਵਾਹਾ,ਂ 
ਜਾ ਂਮਦਦ ਮੰਗ੍ਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਇਮੀਗ੍੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬਥਤੀ ਿਾਰ ੇਨਹੀਂ ਪ੍ੁੱਛ ਸਕਦਾ।

ਪ੍ਿਬਲਕ ਬਸੱਬਿਆ
4 ਸਾਲ ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰ ੇNYC ਿੱਚੇ ਪ੍ਿਬਲਕ ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ, schools.nyc.gov/fwc 'ਤ ੇਜਾਓ 
ਜਾ ਂ311 'ਤੋ ੇਕਾਲ ਕਰੋ।

ਆਮ ਸ਼ਬਹਰ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤ ੇਜਾਣਕਾਰੀ
ਸ਼ਨਹਰ ਦ ੇਸਰੋਤੋਾ ਂਤੋੁੱਕ ਪਹ਼ੁੰਚ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾ ਂਨਕਸ ੇਸਮੁੱਨਸਆ ਦੀ ਨਰਪੋਰਟ ਕਰਿਾ ਚਾਹ਼ੁੰਦ ੇਹੋ? 311 ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰ ੋਜਾ ਂ
portal.311.nyc.gov 'ਤੋ ੇਜਾਓ।

NYC ਇਮੀਗ੍੍ਰੈਂਟ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਹੌਟਲਾਈਨ
ਸਾਡੀ ਹੌਟਲਾਈਿ ਨੂੰ 212‑788‑7654 'ਤੋ ੇਸੋਮਵਾਰ ਤੋੋਂ ਸ਼਼ੁੁੱਕਰਵਾਰ, ਸਵੇਰ ੇ9 ਵਜੇ ਤੋੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋੁੱਕ ਕਾਲ ਕਰ,ੋ ਜਾ ਂਸਾਨੂੰ 
askmoia@cityhall.nyc.gov 'ਤੋ ੇਈਮੇਲ ਕਰੋ।

Punjabi | ਪ੍ੰਜਾਿੀ

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


ਪ੍੍ਰਵਾਸੀ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆ ਂਵਾਸਤ ੇਸਰੋਤ

Mayor's Office of  
Immigrant Affairs

ਮੇਅਰ ਦਾ ਆਵਾਸੀ 
ਮਾਮਨਿਆ ਂਿਈ ਦਫ਼ਤਰ

ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੰੀਗ੍੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬਥਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, 
ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਅਬਧਕਾਰ ਹਨ।

 ਇਮੀਗ੍੍ਰਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋੋਂ ਬਚੋ

ਜੇਕਰ ਤੋ਼ੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਿ ਕਾਨੂੰਿੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੋਾ ਂ
ਨਸਰਫ਼ ਲਾਇਸੰਸਸ਼਼ੁਦਾ ਅਟਾਰਿੀ ਜਾ ਂਨਕਸ ੇਮਾਿਤੋਾ ਪ੍ਰਾਪਤੋ 
ਪ੍ਰਤੋੀਨਿਧੀ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਤੋ਼ੁਸੀਂ nyc.gov/immigrants 
‘ਤੋੇ ਅਧਕਾਨਰਤੋ ਅਤੋੇ ਮਾਿਤੋਾ ਪ੍ਰਾਪਤੋ ਪ੍ਰਦਾਤੋਾਵਾ ਂਦੀ ਸੂਚੀ 
ਲੁੱਭ ਸਕਦ ੇਹੋ।

 ਇਮੀਗ੍੍ਰਰੇਸ਼ਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ  
ਦਰੇ ਨਾਲ ਅਧਧਕਾਰ

NYC ਇਮੀਗ੍ਰਸੇ਼ਿ ਸਬਧੰੀ ਤੋਾਮੀਲ ਦਾ ਸੰਚਾਲਿ ਿਹੀਂ ਕਰਦੀ। 
ਜੇ ਤੋ਼ੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਡਰਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਿ ਦੀ ਤੋਾਮੀਲ ਕਰਵਾਉਣ 
ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦ਼ੁਆਰਾ ਪਹ਼ੁੰਚ ਕੀਤੋੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, ਤੋਾ ਂਤੋ਼ੁਹਾਡੇ 
ਕੋਲ ਅਨਧਕਾਰ ਹਿ। nyc.gov/knowyourrights 
‘ਤੋੇ ਜਾਓ ਜਾ ਂ800‑354‑0365 ‘ਤੋੇ ਸਾਡੀ ਮ਼ੁਫ਼ਤੋ 
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਿ ਕਾਨੂੰਿੀ ਹੌਟਲਾਈਿ ‘ਤੋੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦਰੇ ਅਧਧਕਾਰ

ਤੋ਼ੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਨਸਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਿ 
ਅਧੀਿ ਬੀਮਾਰ ਛ਼ੁੁੱਟੀ, ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ ਉਜਰਤੋ, 
ਓਵਰਟਾਈਮ ਤੋਿਖਾਹ ਅਤੋ ੇਹਰੋ ਬਹ਼ੁਤੋ ਕ਼ੁਝ 
ਦਾ ਭ਼ੁਗਤੋਾਿ ਕਰਿ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਹ।ੈ ਸਰੋਤੋਾ ਂ
ਲਈ nyc.gov/workers ‘ਤੋੇ ਜਾਓ ਜਾ ਂ
212‑436‑0381 ‘ਤੋੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਧਿਤੋਕਰਰੇ ਦੀ ਧਰਪੋਰਟ ਕਰੋ

NYC ਮਿ਼ੁੁੱਖੀ ਅਨਧਕਾਰ ਕਾਨੂੰਿ ਦੇ ਤੋਨਹਤੋ 
ਪਰੇਸ਼ਾਿੀ ਅਤੋੇ ਨਵਤੋਕਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਿੀ ਹੈ। 
ਨਵਤੋਕਰ ੇਦੀ ਘਟਿਾ ਦੀ ਨਰਪੋਰਟ ਕਰਿ 
ਲਈ, ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 212‑416‑0197 
ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।

 ਘਰਰੇਲੂ ਧਿੰਸਾ ਧਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਧਖਆ

ਜੇਕਰ ਤੋ਼ੁਸੀਂ ਦ਼ੁਰਨਵਵਹਾਰ ਦਾ ਅਿ਼ੁਭਵ ਕਰ 
ਰਹ ੇਹ ੋਤੋਾ ਂNYC ਤੋ਼ੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਿ ਲਈ 
ਮੌਜੂਦ ਹ।ੈ ਤੋ਼ੁਸੀਂ nyc.gov/nychope 
‘ਤੋ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਹ ੋਜਾ ਂNYC ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਨਹਸੰਾ 
ਹਟੌਲਾਈਿ ਨੂੰ 800‑621‑HOPE ‘ਤੋੇ 
ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ

 ਧਕਰਾਏਦਾਰ ਦਰੇ ਅਧਧਕਾਰ

ਬੇਦਖਲੀ ਜਾ ਂਤੋ਼ੁਹਾਡੇ ਮਕਾਿ ਮਾਲਕ 
ਿਾਲ ਸਬੰਧਤੋ ਨਕਸ ੇਵੀ ਮ਼ੁੁੱਦ ੇਲਈ ਮਦਦ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮ਼ੁਫ਼ਤੋ ਕਾਨੂੰਿੀ ਮਦਦ ਲਈ 
nyc.gov/tenantprotection 
‘ਤੋੇ ਜਾਓ ਜਾ ਂ311 ‘ਤੋੇ ਕਾਲ ਕਰ ੋਅਤੋੇ 
“tenant helpline” ਕਹੋ।

 ਸ਼ਰਣ ਦਾ ਅਧਧਕਾਰ

ਜੇਕਰ ਤੋ਼ੁਸੀਂ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਿ਼ੁਭਵ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹੋ ਤੋਾ ਂਤੋ਼ੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਬੇਿਤੋੀ 
ਕਰਿ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਹੈ। ਮਿੋਿੀਤੋ DHS 
ਇਿਟੇਕ ਸੈਂਟਰ ‘ਤੋੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਣ ਸੇਵਾਵਾ ਂ
ਤੋੁੱਕ ਪਹ਼ੁੰਚ ਕਰੋ। 311 ‘ਤੋੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ 
ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

 ਉਪਭੋਗ੍ਤੋਾ ਸੁਰੱਧਖਆ

ਨਕਸ ੇਕਾਰੋਬਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ 
ਸਮੁੱਨਸਆ ਹੈ? ਇੁੱਕ ਉਪਭੋਗਤੋਾ 
ਵਜੋਂ, ਤੋ਼ੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨਧਕਾਰ ਹਿ। 
nyc.gov/consumers ‘ਤੋੇ ਜਾ 
ਕੇ ਨਸ਼ਕਾਇਤੋ ਦਰਜ ਕਰ ੋਜਾ ਂ311 ‘ਤੋੇ 
ਕਾਲ ਕਰੋ।
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