
நியுயார்்க்கிற்கு புலம் 
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உங்்களது புலம்்பபெயர்வு தகுதிநிலல பெற்்றறி 
எலதயும் ்கருத்தில் ்ப்கொள்ளொமல், நியுயொர்க் ந்கரம் 

இங்்க்க உங்்களுக்கு உதவ ்கொத்திருக்்கி்றது.

புலம்்பபெயர்வுக்்கொன சட்்டரீதியொன உதவி
இலவசமொனதும் பெொது்கொப்பெொனதும் ஆன புலம்்பபெயர்வுக்்கொன சட்்டரீதியொன உதவிக்கு 
அலைக்்கவும் 800‑354‑0365, fதிங்்கள் முதல் வெள்்ளளி, 9AM to 6PM.

NYC ID அல்டயொள அட்ல்ட
ஓர் IDNYCற்கு விண்்ணப்பெம் ்பசய்யுங்்கள், 10 ெயது மற்றும் அதற்கு மமற்்பட்்ட அனைத்து 
NYC குடியிருப்்பபா்ளர்்களுக்கும் இலெச அன்டயபா்ள அட்ன்ட. ஆன்னலைளில் புது்பிக்்க அல்லது 
சந்திப்புக்்கபாை முன்்பதிெிற்கு, அலைக்்கவும் 311 அல்லது ்பபார்னெயி்டவும் nyc.gov/idnyc

ஆங்்கில வகுப்புக்்கள்
மமற்வ்கபாள்ளுங்்கள் இலவச ஆங்்கிலம் எந்த மேரமும், எந்த இ்டத்திலும். கூடுதல் த்கெல்்கன்ளப் 
வ்பற, ்பபார்னெயிடுங்்கள் wespeaknyc.cityofnewyork.us

உ்டல் நல ்கவனிப்பு
NYC Health + Hospitals (H+H) H+H ஆ்கியனெ அெசர ்கபால ்கெைளிப்பு, அடிப்்பன்ட உ்டல் ேல ்கெைளிப்பு, 
்பரளிமசபாதனை்கள், மேபாய் எதிர்ப்பு சக்தி ஊட்்டல், எை இன்னும் ்பலெற்னற ெழங்கும். உங்்களுக்கு 
மி்க அரு்கொலமயில் உள்ள லமயத்திற்கு வைிக்்கொட்டி்ட, அலைக்்கவும் 718‑387‑6407. Tேல்ெபாழ்வு 
்கபாப்பீடு திட்்டங்்க்ளளில் ்பதிவு வசய்ய, NYC Care திட்்டம் உட்்ப்ட, அனழக்்கவும் 646‑NYC‑CARE (646‑692‑2273) 
அல்லது ்பபார்னெயி்டவும் nyccare.nyc

மன நல ்கவனிப்பு
மை ேல ்பிரச்சசினை்கள் ்கெைளிப்பு வதபா்டர்்பபாை இர்கசசிய ்கபாப்புறுதி மளிக்்க ஆதரவு மற்றும் 
வதபா்டர்புக்்கபாை ஆதபாரெ்ளங்்கள், அலைக்்கவும் 888‑692‑9355 அல்லது 988, WELL என்று ்ப்டக்ஸ்ட் 
்பசய்ய ்கவண்டிய எண் 65173 அல்லது ்பபார்னெயி்டவும் mentalhealthforall.nyc.gov

அவசர ்கொலச் சூைல்
அவசர ்கொலச் சூைலில், அலைக்்கவும் 911. ்கபாெல் துனற, தீயனைப்பு துனற அல்லது மருத்துெ 
உதெி ெபா்கைம்(ஆம்புலன்ஸ்) உ்டைடியபா்க மதனெப்்படும் எந்த ஒரு சூழலும் ஓர் அெசர ்கபால 
சூழலபாகும். சட்்டப்பெடி, நியுயொர்க் ந்கர ்கொவல் துல்றயொல் உதவி ்க்கட்கும் எந்த ஒரு குற்்றம் 
சொட்்டப்பெட்்ட நபெர், சொட்சறி அளிப்பெவர் அல்லது ்கவறு எந்த நபெரது புலம்்பபெயர்வு தகுதி 
நிலலலய ்க்கட்்க முடியொது.

்பபெொது ்கல்வி
அலனத்து NYC குைந்லத்கள் வயதுவரம்பு 4‑21வலர ்பபெொது பெள்ளியில் நுலைவு ்பபெ்ற முடியும். 
நுனழவு வ்பற, ்பபார்னெயி்டவும்schools.nyc.gov/fwc அல்லது அலைக்்கவும்l 311.

்பபெொதுவொன ந்கரின் ஆதொரவளங்்கள் மற்றும் த்கவல்்கள்
ே்கரளின் ஆதபாரெ்ளங்்கன்ள அணு்க மெண்டுமபா அல்லது ஒரு ்பிரச்சசினை குறசித்து பு்கபார் அ்ளளிக்்க 
மெண்டுமபா? அனழக்்கவும் 311 அல்லது ்பபார்னெயி்டவும் portal.311.nyc.gov

NYC புலம்்பபெயர்வு விவ்கொரங்்களுக்்கொன உ்டனடி ்பதொ்டர்பு எண்
அனழக்்க மெண்டிய எங்்க்ளது உ்டைடி வதபா்டர்பு எண் 212‑788‑7654 திங்்கள் முதல் வெள்்ளளி ெனர, 
9AM to 5PM, அல்லது மளின்ைஞ்சல் அனுப்்ப மெண்டிய மு்கெரளி askmoia@cityhall.nyc.gov

Tamil | தமிழ் 
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உங்்கள் குடி்கயற்்ற நிலல எதுவொ்க இருந்தொலும் 
உங்்களுக்கு உரிலம்கள் உள்ளன.

புலம்்பபெயர்வு மோ�ோசடிகளைத் 
தவிர்த்ததிடுங்கள்

புலம்வ்பயர்வு வதபா்டர்்பபாை சட்்டபூர்ெமபாை 
ஆமலபாசனை மதனெ என்றபால், உரளிமம் ெழங்்கப்்பட்்ட 
ெழக்்கறசிஞர் அல்லது அங்்கி்கரளிக்்கப்்பட்்ட 
்பிரதிேிதியி்டமம வசல்லுங்்கள். சபான்றுனரக்்கப்்பட்்ட 
மற்றும் அங்்கி்கரளிக்்கப்்பட்்ட மசனெ ெழங்்கைர்்க்ளளின் 
்பட்டியனல நீங்்கள் இங்ம்க ்கபாைலபாம் 
nyc.gov/immigrants.

புலம்்பபெயர்வு 
அ�லோக்கத்துளையினருடனோன உரிள�

புலம்வ்பயர்வு அமலபாக்்க வசயல்்பபாடு்கன்ள 
NYC மமற்வ்கபாள்்ளபாது. வ்ப்டரல் புலம்வ்பயர்வு 
அமலபாக்்கத்துனறயிைர் உங்்கன்ள அணுகும் 
்பட்சத்தில், உங்்களுக்கு உரளினம இருக்்கிறது. 
்பபார்னெயி்டவும் nyc.gov/knowyourrights அல்லது 
எங்்க்ளது இலெச புலம் வ்பயர்வு சட்்டபூர்ெ உ்டைடி 
த்்டர்பு எண்னை அனழக்்கவும் 800‑354‑0365.

்பதோழிலோைர்கைது 
உரிள�கள்

உ்டல் தல குனறவு ெிடுப்பு, 
குனறந்த்பட்ச ஊதியம், கூடுதல் 
்பைளிமேர ஊதியம் ஆ்கியெற்னறப் 
வ்பற நீங்்கள் ேியுயபார்க் 
ே்கர சட்்டத்தின் ்படி உரளினம 
வ்பற்று இருக்்கிறீர்்கள். ஆதபார 
ெ்ளங்்களுக்கு ்பபார்னெயிடுங்்கள் 
nyc.gov/workers அல்லது 
அனழக்்கவும் 212‑436‑0381.

பெோகுபெோடு கோட்டும் 
்பசயல்பெடுகள் குைித்து 
புகோர் அைித்தல்

மைளித உரளினம்கள் சட்்டப்்படி 
துன்புறுத்துெதும் ்பபாகு்பபாடு 
்கபாட்டுெதும் சட்்டத்திற்கு 
புறம்்பபாைனெ. ்பபாகு்பபாடு 
்கபாட்டும் வசயல்்படு்கள் குறசித்து 
பு்கபார் அ்ளளிக்்க, அனழக்்கவும் 
212‑416‑0197.

வீட்டுக்குள் நதிகழும் 
வன்முளைக்கு எததிரோன 

பெோதுகோப்பு

நீங்்கள் துன்புறுத்தனல 
அனு்பெிக்்கிறீர்்கள் என்றபால் 
உங்்களுக்கு உதெ இங்ம்க 
NYC இருக்்கிறது. நீங்்கள் 
்பபார்னெயி்டலபாம் nyc.gov/nychope 
அல்லது NYC’ன் வீட்டுக்குள் ேி்கழும் 
ென்முனற வதபா்டர்பிலபாை உ்டைடி 
வதபா்டர்பு எண்னை அனழக்்கவும் 
800‑621‑HOPE.

வோடளகக்கு 
குடியிருப்பெவர் உரிள�

வெ்ளளிமயற்றம் அல்லது ெபா்டன்க 
வ்பறு்பெரு்டைபாை வதபா்டர்்பில் 
உள்்ள எந்த சசிக்்கல்்களுக்்கபாெது 
உதெி மதனெப்்படு்கிறதபா? 
்பபார்னெயி்டவும 
்nyc.gov/tenantprotection அல்லது 
அனழத்து 311 வசபால்லவும் 
“tenant helpline” என்று, இலெச சட்்ட 
உதெி வ்பற.

குடியிருப்பு 
மோகட்பெதற்கோன உரிள�

உங்்களுக்கு குடியிருக்்க வீடு 
இல்னல என்றபால் குடியிருப்பு 
ம்கட்்பதற்்கபாை உரளினம 
உங்்களுக்கு இருக்்கிறது. 
குடியிருப்பு மசனெ்கன்ள அணு்க 
ேியமளிக்்கப்்பட்்ட DHS உள்எடுப்பு 
னமயத்தில். கூடுதலபா்க அறசிந்து 
வ்கபாள்்ள, அனழக்்கவும் 311.

நுகர்மோவோர் பெோதுகோப்பு

ஏமதனும் ெைளி்கச் வசயல்்பபாடு 
குறசித்து உங்்களுக்கு ்பிரச்சசினை 
உள்்ளதபா? நு்கர்மெபாரபா்க, 
உங்்களுக்கு என்று உரளினம்கள் 
இருக்்கின்றை. பு்கபார் ஒன்னற 
அ்ளளிப்்பதற்கு ்பபார்னெயிடுங்்கள் 
nyc.gov/consumers அல்லது 
அனழக்்கவும் 311.

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