
 

 وسائل
ی
 اضاف

 
 

، نقل وطنی حیثیت ےس قطع  ◄ زیادہ تر خدمات نیویارک ےک تمام شہریوں کو دستیاب ہیں

کو فون   311میئر ےک دفئر برائر نقل وطنی امور یک جانب ےس مزید معلومات ےک لیں  نظر۔

۔  www1.nyc.gov/immigrants کریں یا  پر جائیں

◄ ActionNYC  ایک پروگرام ہے جو بااعتماد اجتمائر تنظیموں یک جانب ےس آپیک زبان میں

۔  مفت، محفوظ نقل وطنی قانوئی مدد فراہم کرتا ہے

، وقِت مالقات ےط کرئی  ● بجے ےک  6بجے تا شام  9پر صبح  0365-354 (800)ےک لیں

۔ آن ک ”ActionNYC“پر فون کریں اور  311درمیان، پئں تا جمعہ رابطہ کریں، یا  ہیں

 پر مزید جانیں  www1.nyc.gov/site/actionnyc/index.pageالئن 

۔ آپ اکیےل  ◄ ، مدد دستیاب ہے اگر آپ مضطرب، پریشان، یا افرسدہ محسوس کررہے ہیں

۔ آپ یک زبان میں ذہنی صحت یک معاوننر خدمات تک  آپ کو  ThriveNYC نہیں ہیں

 رسائر فراہم کرے گا۔ 

● (888) NYC-WELL  پر 65173پر فون کریں یا “WELL” ٹیکسٹ کریں۔  

 پر مزید جانیں  nycwell.cityofnewyork.us آن الئن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T&I-29742 Immigration Families (Urdu) 
(June 2019) 

 
 
 
 
 

 
 

 نقل وطن خاندانوں 
 ےک لیے تحفظ

 

آپ یک نقل وطنی حیثیت ےس قطع نظر، نیویارک شہر محکمئہ 
( اپنی طلبا اور خاندانوں ےک حقوق ےک تحفظ ےک DOEتعلیم )

۔لیں   عہد بستہ ہے

file://///CENTRAL.NYCED.ORG/DoE$/Translation%20Unit/Drop%20Boxes/29742%20CEPC%20June%202019%20Chinese%20Family%20Forum%20handouts/_SOURCE/nycwell.cityofnewyork.us


 

 اپنی حقوق کو جانین  
 
 

نقل وطنی حیثیت ےک بارے میں نہیں پوچھتا ہے یا  عملہ طلبا یا اہِل خانہ یک DOE رازداری: 

۔ ہمارا عملہ نقل وطنی حیثیت ےس متعلق کوئر بیھ دستاویز نہیں  اسکا رساغ نہیں لگاتا ہے

کا   DOEرکھے گا جو آپ نی انہیں فراہم یک ہو۔ تاوقتیکہ کہ قانون ےک ذریےع انتہائر مطلوب ہو، 

 ا۔عملہ طلبا یک معلومات کیس ےس نہیں بانیے گ

 :
 
 رسان

ی
،  لسان آپ ےک لیں اہم معلومات جانیی اور اپنی بجے ےک اسکول ےس ابالغ کرئی ےک لیں

DOE  ی کریؤل، فرانسیس، اور کوریائر زبان ، رویس، اردو، ہیتیں ، بنگایل، عرئے ہسپانوی، چینی

، اور ساتھ یہ   ےس زائد زبانوں میں ترجمائی یک۔ 200میں مفت ترجےم یک خدمات فراہم کرتا ہے

 www.schools.nyc.gov/ مزید معلومات ےک لیں مالحظہ کریں: 

language-your-life/support/in-school 

مقایم قانوئی  محفوظ اسکول:  ، غئں تمام طلبا ےک لیں ایک محفوظ ماحول قائم کرئی ےک لیں

ےک اسکولوں میں  DOE( عمےل کو ICEنفاذ ےک افرسان، بشمول نقل وطنی اور کسٹم نفاذ )

 مطلوب ہو، اور رصف اسکول ےک 
ً
 DOEداخل ہوئی یک اجازت نہیں ہے ماسوائر جب قانونا

 وکیلوں ےس مشاورت کرلینی ےک بعد۔

؟ ICE ییس صورت میے کیا ہوگا اگر ا  افرسان اسکول آجاتے ہیے

اسکول حفاظنر ایجنٹ پرنسپل ےس رابطہ کرے گا، جو افرس ےس حفاظنر ڈیسک پر ملیں  ●

 کہ وہ اسکول یک عمارت ےک باہر انتظار کریں جبکہ پرنسپل 
ے

۔ پرنسپل افرس کو کہیں ےک
ے

ےک

DOE ۔
ے

 وکیلوں ےس بات کریں ےک

۔  DOEپرنسپل  ●
ے

 اور والدین یا رسپرست کو مطلع کریں ےک
ے

 ICEوکیلوں ےس بات کریں ےک

 اگر ان ےک پاس مستند 
ے

افرسان کو رصف اس صورت میں داخل ہوئی یک اجازت دی جانر یک

عدالنر وارنٹ ہو یا کیس قسم یک ہنگایم صورتیں ہیں جس میں فوری عمل کرنا مطلوب 

۔  ہے

 مزید معلومات ےک لیں مالحظہ کریں: 

hools.nyc.gov/SupportingAllStudentssc 

 

 اپنی خاندان کا تحفظ کریں
 
 

اپنی بجے ےک اسکول میں ہنگایم صورت رابطہ معلومات یک  اپنی معلومات یک تجدید کریں: 

ان،  ، خاندائی ممئے
ً
ز شامل ہوں )مثال تجدید کریں جس میں بالغان ےک نام اور فون نمئے

 میں آپےک 
ے

موجودیک ، یا اسکول ےک دیگر والدین( جو آپیک غئں ز، ہمسانر ئے سئے دوست، نے

۔ اس میں کوئر بیھ  ، یا  چائلڈ پری کنڈرگارٹن، بجے کو اسکول ےس ےل جاسکیر ہیں ڈے کئئں

۔ کت کرتا ہے  اسکول ےک بعد کا پروگرام شامل ہے جس میں اپ کا بچہ رسر

قائم والدین اور قانوئی رسپرست عدالت کو ایک 

مقرر کرئی ےک لیں درخواست دے  مقام رسپرست

سکیر ہیں اییس صورت میں کہ بجے یک نگہداشت 

ےک ذریےع حراست میں رکھا جاتا  ICEکرئی واال فرد 

۔ ،  ہے یا ملک بدر کردیا جاتا ہے مزید جانیی ےک لیں

کو فون کریں اور ایک مفت اور محفوظ   311

نقل وطنی قانوئی مدد ےک ساتھ رابےط ےک لیں 

“ActionNYC” ۔  کہیں

ام:   سب ےک لیے احتے

محفوظ محسوس نہیں  کیس بجے کو اسکول میں غئں

، اس لیں  ایک محفوظ اور معاوننر  DOEکرنا چاہینر

ا  ، غنڈہ گردی اور امتیازیت ےس مئے ، ڈرائی ماحول قائم رکھنی ےک لیں عہدبستہ ہے جو ہراساں کرئی

، براِہ  ۔ اگر آپ کا بچہ آپ کو بتاتا ہے کہ اےس غنڈہ گردی یا ہراساں کرئی کا احساس ہوتا ہے ہے

 اسکول ےک عمےل کو مطلع کریں۔ غنڈہ گردی کو رپ
ً
ورٹ کرئی ےک متعدد طریقوں ےک بارے کرم فورا

۔ schools.nyc.gov/RespectforAll میں مزید معلومات ےک لیں    پر جائیں

اگر میے بغتے دستاویز ےک ہوں تو 
کیا میے اپنی بچے ےک اسکول میے 

 جاسکتا ہوں؟
اسکول میں جانی ےک  DOEجے ہاں۔ ایک 

، آپ ےک پاس رسکاری تصویری  لیں
۔  میونسپل  DOEشناخت ہونا الزیم ہے

ID   کارڈIDNYC  قبول کرتا ہے جو
نیویارک شہر ےک ذریےع نیویارک ےک تمام 

۔  مکینوں کو مفت جاری کیا جاتا ہے
IDNYC  نقل وطنی حیثیت یک معلومات

۔ آپ  کارڈ ےک   IDNYCجمع نہیں کرتا ہے
 :  لیں ذیل پر سائن اپ کرسکیر ہیں

..nyc.gov/IDNYCwww 

http://www.schools.nyc.gov/
http://www.nyc.gov/IDNYC
http://www.nyc.gov/IDNYC
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