کيا آپ کو ہجرت کی مدد درکار ہے؟
 NYSدفتر برائے امريکی باشندگان  (Office for New Americans (ONAنيويارک اسٹيٹ ميں تمام مہاجرين کے ليے مفت خدمات فراہم کرتا ہے۔

برادری پر مبنی خدمات
برادری پر مبنی مواقع فراہم کرنے والے مراکز کے  ONAصوبہ بھر کے نيٹ ورک مفت اور رازدارانہ خدمات فراہم کرتے ہيں:
• فطری بنانے ميں مدد اور بلدياتی جانچ کی تياری۔
•  ONAکے قانونی کونسلوں کے ذريعے مفت قانونی خدمات۔
• معلوماتی برادری کے ورکشاپ اور سيمينارز۔
مہاجر برادری نيويگيٹر حضرات ان انفرادی لوگوں کے بالکل بنيادی نيٹ ورک ہيں جو ہجرت سے متعلق خدمات اور نہايت اہم اور ان ضروری معلومات سے
لنک کرنے ميں مدد کرتے ہيں۔ سونے کا دروازه پروگرام مہاجر خاندانوں کے ليے پورے صوبہ ميں ذہنی صحت امدادی گروپس کی پيشکش کرتا ہے اور
ديگر مفت ذرائع سے منسلک کرتا ہے۔ ريميريز جون ترقياتی معذوريوں کے نيويگيٹرز  ONAکی برادری کے شرکت کنندگان کی اہليت تعمير کرتی ہے تاکہ
گھر کے مہاجر لوگوں کو ہدفی مدد فراہم کی جا سکے۔ اپنے آس پاس  ONAکی خدمات کا پتا لگانے کے ليے يہ مالحظہ کريں:
www.newamericans.ny.gov

موبائل انگريزی زبان کی تعليم
 Cell-Edآپ کے آلہ پر چلتے پھرتے ،کسی بھی جگہ ،کسی بھی وقت انگريزی زبان سيکھنے کی سہولت ديتی ہے۔  Cell-Edکسی بھی قسم کے آلہ پر
دستياب ايک مفت اور رازدارانہ انگريزی زبان کی تعليمی پروگرام برائے زبان کی تمام سطحيں ہے۔

قانونی خدمات
 ONAقانونی کونسلس باضابطہ طور پر  ONAمواقع کے ہر مرکز پر قانونی مشاورت ايام قاائم کرتے ہيں اور آپ کو ديگر خدمات سميت فطرت سازی کے
ليے مدد فراہم کر سکتے ہيں۔
الئبريری سے متعلق دفاعی پروجيکٹ ) (LDPمہاجرين کے صورت حال کے عالوه تمام مہاجرين کے قانونی خدمات فراہم کرتا ہے۔ پورے نيويارک اسٹيٹ
کے  LDPکے شراکت داران درج ذيل چيزيں فراہم کرتے ہيں:





مفت قانونی خدمات بشمول مشاورتيں اور براه راست نمائندگی برائے تمام مہاجرين ،ان ميں جال وطنی سے متاثر لوگ بھی شامل ہيں۔
 LDPعالقائی فوری جوابی پروگرام کے ليے ذريعہ ہنگامی قانونی مدد۔
اپنے حقوق کی تربيتيں جانيں۔
ان لوگوں کے خاندانوں کی مدد سے متعلق قانون جو منتقل ہو رہے ہيں يا جو جال وطن ہو چکے ہيں۔

ان خدمات ميں سے کسی بھی خدمت تک رسائی کے ليے نيويارک اسٹيٹ برائے امريکی شہريوں کے نئے ہاٹ الئن پر کال کريں

1-800-566-7636
پير تا جمعہ صبح  8بجے تا شام  9بجے۔ کال کی تمام معلومات رازدارانہ ہے۔ مدد  200سے زائد زبانوں ميں دستياب ہے۔
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