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 کیا آپ وه امیگرینٹ ہیں جسے معاونت درکار ہے؟
تمام امیگرینڻس کے لیے مفت   ONA) مدد کر سکتا ہے! ONA( نئے امریکی شہریدفتر برائے ) New York(ریاست نیو یارک 

 خدمات فراہم کرتا ہے۔ 

 شہری اور کمیونڻی مشغولیت 
ایک کل  سے فراہم کنندگان کا  کے لحاظکمیونڻی  ےادار ےک شہری حقوق فراہم کرنے ) Civics( – قع کے سینڻرزامو

ڻیسٹ کی   حقوق کی فراہمی کے حوالے سے معاونت، شہری  شہریت دینے کے عمل میں نیٹ ورک ہے جو کہریاستی 
امیگرینٹ  ے۔تیاری، قانونی مشاورتوں، اور کمیونڻی ورک شاپس سمیت مفت اور رازدارانہ خدمات کی پیشکش کرتا ہ 

میں مدد کرتا ہے جنہیں   جوڑنےنیٹ ورک ہے جو کہ ان لوگوں کو   بنیادی سطح کا ایک پر مشتملافراد    کمیونڻی نیویگیڻرز
ملک   نارتھ کنڻری امیگرینٹ ریسورس کوارڈینیڻر ضرورت ہوتی ہے۔زیاده   امیگریشن سے متعلقہ خدمات اور معلومات کی

 ۔ امیگرینڻس کے لیے معاونت اور ریفرلز فراہم کرتا ہے  بشمول کینیڈین بارڈر پرکے شمالی عالقے 

 انگریزی زبان سی کھنا 
 English for Speakers( دیگر زبانیں بولنے والے افراد کے لیے انگریزی زبان سکھانے کا اداره -  مواقع کے سینڻرز

of Other Languages ( )ESOL(  مفت انگریزی زبان کی تربیت فراہم کرتا ہے۔  ساتھکے جزو کے   ورک فورسCell-Ed   کسی
 انگریزی زبان سیکھنے کا پروگرام ہے۔ ایک مفت اور رازدارانہ لیولز کے لیے   دستیاب زبان کے تمامفون پر سیل بھی قسم کے  

 صحت اور بہبود 
کے لیے ذہنی صحت کے معاونتی گروپس کی پیشکش کرتا ہے اور   نئے امریکی شہریوںپروگرام ریاست بھر میں  گولڈن ڈور

ہے تاکہ   نیٹ ورک کی صالحیت کو مضبوط کرتا  Ramirez June Initiative ONAے۔ دیگر مفت وسائل کے ساتھ مربوط کرتا ہ
  منسلکاور ان کے خاندانوں کو وسائل، معلومات، اور خدمات کے ساتھ  امیگرینڻس   حاملنما کی معذوریوں کے واور نشو   ذہنی 

 کیا جائے۔ 

 قانونی خدمات 
قع کے سینڻرز  امو ONAمفت قانونی خدمات اور براه راست نمائندگی فراہم کرتی ہیں،   کے لیےامیگرینڻس  قانونی کاؤنسلز

  اوراپنے حقوق پہچاننے سمیت قانون سے متعلقہ ورک شاپس   کرتی ہیں، اور ی فراہم   وں کی میں باقاعده قانونی مشاورتی دن
عے  کے ذری  کے ماڈل ی نمائندگ  ریعالمگ یک  ا  )Liberty Defense Project( لبرڻی ڈیفینس پراجیکٹ فراہم کرتی ہیں۔   یںتربیت
ONA کی قانونی پروگرامنگ کی معاونت کرتا ہے، جو کہ کسی بھی امیگرینٹ کو اس کے امیگریشن اسڻیڻس سے قطع نظر،  

 جالوطنی کے خطرے کا شکار ہیں۔ بشمول ان افراد کو خدمات پیش کرتا ہے جو حراست میں ہیں یا 

 افرادی قوت کی پیش رفت 
ڈیجیڻل  نڻس کے لیے مفت بنیادی  امیگری  آغازکا  )New Americans Can Code( نئے امریکی شہری کوڈ کر سکتے ہیں 

پروفیشنل  سافٹ ویئر کوڈنگ کی تربیت بھی فراہم کرتا ہے۔   ترین تربیت فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ مزید جدیدخواندگی کی 
مالزمت    ONAپروگرام اعلٰی مہارتوں کے حامل مالزمت کے متالشی امیگرینٹ کو مقامی )  Professional Pathways(  پاتھ ویز

ایک کل ریاستی سربراہی ایجنسی کی جانب سے معاونت فراہم کرتا ہے تاکہ  عالوه کرنے کے   منسلککے کوچز کے ساتھ 
 حاصل کی جائے جو کہ ان کی مہارتوں اور تجربے سے مماثل ہو۔  شن یکے لیے درکار تربیت اور سرڻیفک حاصل کرنے مالزمت 

ریاست نیو یارک   کسی بھی خدمت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے سے  ان خدمات میں 
 کی ہاٹ الئن پر کال کریں:  نئے امریکی شہریوں  برائے

 
1-800-566-7636 

 
سے زائد زبانوں میں   002تمام کالز رازدارانہ ہیں۔ معاونت  ۔بجے تک 8بجے سے رات  9صبح  تعطیالت کے عالوه، پیر سے جمعہ،

ہے دستیاب   
 

  خدمات تالش کرنے کے لیے درج ذیل مالحظہ کریں: ONA قریب موجود ےاپن
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