
www.legalaidnyc.org Page 1 of 4 Last updated March 30, 2020 

  

ਜਨਤਕ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੈ? “ਜਨਤਕ ਚਾਰਜ” ਇਕ ਕਾਨੰੂਨੀ ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇ ਨ ਕਾਨੰੂਨ ਿਵੱਚ ਵਰਿਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ͟ ᴏᴨ˳  

͑ ᴗϸ ‘ ͑ ᴑਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇ ਨ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਕ੍ਰੀਿਨੰਗ ਪ੍ਰਿਕਿਰਆ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹ ੈਜਦ ਕਈੋ 
ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕ (ਐੱਲ.ਪੀ.ਆਰ./"ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ" ਸਿਥਤੀ) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਜਨਤਕ ਚਾਰਜ 

ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਦ ਤੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ  ਹੋਣਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਜਨਤਕ ਚਾਰਜ ਬਡ ਨੰੂ 
ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ  ਹੋਣਗੇ। 
 

ਕੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਨਤਕ ਚਾਰਜ ਿਨਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹ?ੈ ਹਾਂ, 24 ਫਰਵਰੀ, 2020 ͓ ᴑ ͑ ᴗϸ ‘ ͑ ᴑú ਿਨਯਮ ਿਸਰਫ਼ ਉਹੀ 
ਿਵਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਦੋਨ ਜਨਤਕ ਚਾਰਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ (ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੋ) ਅਤੇ ਜੋ 24 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੰੂ ਜਾਂ 
ਇਸ ਤ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ ੇਨੰੂ ਬਦਲਣ/ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆ ਂਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
 

ਨਵ  ਪਬਿਲਕ ਚਾਰਜ ਿਨਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਨਤਕ ਪਬਿਲਕ ਚਾਰਜ ᴍ͕ Ϸ ͟  ਹੇਠਲੇ ਸਮੂਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ:  

1. ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਜ ੋਇੱਕ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮਬਰú ͟ ᴌᴀ ˲ ͓ ᴏȡ ϸᴌ˹ ᴌȷᴍᴂᴍ͞ ᴦ͕ ͑ ᴌᴂᴎᴈ ᴌᴀ ᴌ˼ ϸᴎ () ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰੀਨ 

ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਹਨ;  

 

2. ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਕੋਲ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਿਵਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ (a) 180 ਿਦਨਾਂ ਤ 
ਵੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂ (b) ਕੁਝ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਿਫਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹਣੋ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਿਦ੍ਰੜਤਾ (ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ 
ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ   

3. ȡ ͖ ͐ ᴑ˴ ᴓϸ- ͖ ᴂᴯᴌᴄ ᴎᴂᴎᴈ ᴌ͕ ᴐᴦ͝ ͓ ᴀ ͐ ˹ ᴌȷᴂ͔ ᴌȶ ͐ ᴀ ȵ₱ϸᴈ ᴎ͓ ᴑ͐ ᴂᴌᴀ ᴑ ᴀ ᴕ˲  

,ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮਬਰ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਪਿਰਵਾਰਕ ਮਾਲਕੀਅਤ) ਦੁਆਰਾ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ 
ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ˹ ᴕȡ ͖ ͐ ᴑ˴ ᴓϸ- ͖ ᴂᴯᴌᴄ ᴎᴂᴎᴈ ᴌ͕ ᴐᴦ͝ ͓ ᴀ ͐  ¨ ᴂ͔ ᴌȶ ͐ ͓ ᴎ˲ ᴕᴍᴃᴃ ˲ ϸϸᴅᴑᴅ ͕ ; , 

˹ ᴌȷᴍ˹ ᴄ ˲ ᴕᴀ ͖ ᴍᴅᴀ ᴌȷᴅᴎ˴ ᴎ͕ᴯ ˲ ᴌϸ˾ ᴅᴓ₱ ͑ ᴑ À“ … ᴍ͓ ͕ ᴌȷ͑ ᴖᴂᴨ͔ᴄ ͟ ᴒᴀ ȵᴍᴂ͓ ᴑᴃϷᴌ͑ ϸᴌ˲ ϸ͕ ͓ ᴎϷᴕ˹ ͕ ᴌ͝ ͐ ᴌᴍϸᴅᴌᴅᴓ˹ᴌȷȴ ᴨ˲  ˲ ͑ ᴌϸ 
ᴍᴂᴨ˷  ˹ ᴌȷ ˲ ᴏ˺ ₱ ͖ ϸᴌᴍ͔ ˲ ͓ ᴕᴃᴎᴅᴓ, ͕ ᴐᴦ˹ ͕ ͑ ˲ ˷ ᴌϸ˹ ͝ ᴌϸᴑᴍᴄ ᴨ˳ ͐ ᴌ˷ ᴌᴅᴎ͓ ᴌᴅᴓ˹ ͓ ᴖ͑ ᴨ˲ ˸ ᴕ˼ ͕ ᴅᴎȷ •ᴅᴑ˽ᴌȷ͓ ᴑ˳ᴕ¶  
 

ਕੀ ਪਬਿਲਕ ਚਾਰਜ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ?ਨਹ । ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਤ 
ਇਨਕਾਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ  ਪਬਿਲਕ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ:  

  

ਜਨਤਕ ਚਾਰਜ ਦ ੇਿਨਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 
ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਿਕੱਥੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਮ
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ਪਬਿਲਕ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਿਚੰਤਾ ਨਹ  ਕਰਦਾ? 

 
ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹ  ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ: 

ਉਹ ਲੋਕ ਜ ੋਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ, ਪਰ ਪਬਿਲਕ ਚਾਰਜ ਤ ਛੋਟ ਹੈ:  

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਕੁਦਰਤੀਕਰਣ ਦੁਆਰਾ 
ਨਾਗਿਰਕ ਬਣਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ। 

ਬੇਸਹਾਰਾ, ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 

ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ। 
ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਕੋਲ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹ ੈ

( ਰਤ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਾਮਲ ਕਰੋ) 
(ਜਦ ਤੱਕ 180 ਿਦਨਾਂ ਤ ਵੱਧ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਪਰਾਿਧਕ ਦੋ ਾਂ ਨਾਲ 

ਿਵਦੇ  ਯਾਤਰਾ ਨਹ  ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ)� 

ਸਪੈ ਲ ਇਮੀਗ੍ਰਟ ਜੁਵੇਨਾਈਲ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਜੇ.); ਿਵ ੇ  ਪ੍ਰਵਾਸੀ 
ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ (ਅਫਗਾਨ ਜਾਂ ਇਰਾਕੀ ਨਾਗਿਰਕ ਜੋ ਯੂ ਐੱਸ ਦੀ ਮਦਦ 
ਕਰਦੇ ਹਨ)। 

ਐੱਲ.ਪੀ.ਆਰ. 180 ਿਦਨਾਂ ਤ ਘੱਟ ਸਮ ਲਈ ਇੱਕ ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ 
ਿਵਦੇ  ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਜਾਂ ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਿਧਕ ਦੋ ੀ 
ਨਹ  ਹੁੰ ਦਾ) 

VAWA, U, ਅਤੇ T ਵੀਜ਼ਾ ਿਬਨੈਕਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਕ।  

ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਜਾਂ ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਨਹ  ਹੈ, 
ਅਤੇ ਅਗਲੇ 36 ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ 

ਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹ  ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ੇ 
ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹ  ਬਣਾਉਂਦੇ । (ਿਕਸੇ 
ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਯਕੀਨ ਨਹ  ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸ  

ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।)  

ਿਕਊਬਾਨ ਐਡਜਸਟਮਟ ਐਕਟ (ਸੀ.ਏ.ਏ.), ਿਨਕਾਰਾਗੁਆਨ 

ਐਡਜਸਟਮਟ ਐਡਂ ਸਟਰਲ ਅਮੈਰੀਕਨ ਿਰਲੀਫ ਐਕਟ 

(ਐੱਨ.ਏ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ.ਏ.), ਹੈਤੀਅਨ ਰਿਫਊਜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇ ਨ 

ਫੇਅਰਨੈੱਸ ਐਕਟ (ਐੱਚ.ਆਰ.ਆਈ.ਏ.ਏ.), ਜਾਂ ਲਾਇਬੇਰੀਅਨ 

ਰਿਫਊਜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇ ਨ ਫੇਅਰਨੈੱਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਿਵਵਸਥਤ 

ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਿਵਅਕਤੀ। 
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਪਹਿਲਕ ਚਾਰਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?  ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ 
ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਿਕਉਂਿਕ ਿਨਯਮ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਹਨ (ਹੇਠਾਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੇਖੋ)। ਅਸ  ਪਿਹਲਾਂ ਿਕਸੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ 
ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹ  ਿਦੰਦੇ। 
 
 ਿਕਸੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇ ਨ ਵਕੀਲ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ: ਜਕੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕ ਕੋਲ ਪਿਹਲਾਂ ਤ ਹੀ ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇ ਨ ਵਕੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 

ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯਜੋਨਾ ਬਣਾ ਰਹ ੇਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਿਕ ਨਵਾਂ ਿਨਯਮ ਹਰੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਅਰਜੀ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 
ਨੰੂ ਿਕਵ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
 

 ਿਕਸੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲਓ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕ ਕਲੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇ ਨ ਵਕੀਲ ਨਹ  ਹ,ੈ ਤਾਂ ਉਹ ਿਕਸੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮੰਗ 
ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ-ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਨੰੂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ 800-354-0365 'ਤੇ ActionNYC ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ 311 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ  “ActionNYC” ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
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 ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਾਹਕ 'ਤੇ ਪਬਿਲਕ ਚਾਰਜ ਿਕਵ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇ ਨ 
ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰੂ ਸੋਮਵਾਰ-ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤ ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ 844-955-3425 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਹੈਲਪਲਾਈਨ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਸਾਡੀ ਜਨਤਕ ਚਾਰਜ ਟੀਮ ਨੰੂ ਭੇਜਣਗੇ। 

 
ਨਵ ਪਬਿਲਕ ਚਾਰਜ ਿਨਯਮ ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਕਹੜੇ ਲਾਭ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਵਵਹਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਨਵ ਿਨਯਮ ਅਧੀਨ 
ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਰਸੀਦ ਨੰੂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:  

a) ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਪਲੀਮਟ ਸਿਕਊਿਰਟੀ ਇਨਕਮ (ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਆਈ.); 

b) ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੰਮੇ ਸਮ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਫੰਡ ਿਦੱਤੇ ਗਏ; 

c) ਸਪਲੀਮਟ ਿਨਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਅਿਸਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਸ.ਐੱਨ.ਏ.ਪੀ.); 
d) ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੰਗ ਸਮੂਹ ਲਈ ਫਡੈਰਲ-ਫੰਡਡ ਮੈਡੀਕੇਡ (ਸਟੇਟ ਫੰਡਡ ਮੈਡੀਕੇਡ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਜੋਨਾ, ਚਾਈਲਡ 

ਹੈਲਥ ਪਲੱਸ, ਐੱਨ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਨਹ  ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ);  

e) ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਿਸਟੀ ਹਾਊਿਸੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (NYCHA)/ਪਬਿਲਕ ਹਾਊਿਸੰਗ ਜਾਂ ਸੈਕ ਨ 8।  
 
ਕੀ ਿਬਨੈਕਾਰਾਂ ਿਖਲਾਫ 24 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਜਨਤਕ ਚਾਰਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਰਤੇ �����? ਹਾਂ। 
ਉਪਰੋਕਤ ਿਦੱਤੀਆਂ ੍ਰੇਣੀਆ ਂ(ਏ) ਅਤੇ (ਬੀ) 24 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਬਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਿਗਣੀਆਂ 
ਜਾਣਗੀਆਂ। ੍ਰਣੇੀਆਂ (ਸੀ) ਿਵੱਚ ਲਾਭ - (ਈ) ਿਸਰਫ਼ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਿਗਿਣਆ ਜਾਵੇਗਾ (ਵਰਤ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ), ਜੇਕਰ 24 

ਫਰਵਰੀ, 2020 ਤ ਬਾਅਦ ਵਰਿਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਿਬਨੈਕਾਰ ਨੰੂ ਿਕਹੜੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕ 

���������������������������������������������?ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ��� ���- ͖ ᴂᴯᴌᴄ ᴎ ਜੋ ਪਬਿਲਕ 
ਚਾਰਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਉਪਰ ਿਦੱਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹ  ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹ  ਹੈ ਿਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਿਕਸੇ 
ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕ ਚਾਰਜ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਨਹ  ਹੈ। ਪਬਿਲਕ ਚਾਰਜ ਲੱਭਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ ਹ ੋਸਕਦੀਆਂ ਿਵ ੇ ਤਾਵਾਂ ਿਵੱਚ 
ਾਮਲ ਹਨ:  

 
 

 ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ 250% ਤ ਘੱਟ 

ਆਮਦਨੀ;  
 

 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਣੋਾ; 
 

 18 ਸਾਲ ਤ ਘੱਟ ਜਾਂ 61 ਸਾਲ ਤ ਵੱਧ 

ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਣਾ; 

 ਅਪੰਗਤਾ ਹੋਣਾ;  
 

 ਡੈਿਬਟ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕ੍ਰੈਿਡਟ ਸਕੋਰ; 

 
 ਸੀਿਮਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਨਪੁੰ ਨਤਾ ਹੋਣ। 
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ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਪਬਿਲਕ ਚਾਰਜ ਕਰਕ ੇਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਤ ਿਝਜਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੰੂ ਕੀ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਿਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈਅਕਤੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਪਹਿਲਕ 
ਚਾਰਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਨੇ ਦੇ ਿਸਖਰ ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਮਦਦ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਿਵਚ ਇੱਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚੋ।  
 
 
 
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਿਬਮਾਰ ਹ ੋਜਾਂਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਸਵੇਾਵਾਂ ਸਮੇਤ COVID-19 ਜਾਂ ਹੋਰ COVID-19 ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਿਧਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਪਬਿਲਕ ਚਾਰਜ ਬਣਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਅਸ  
COVID-19 ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਿਕਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਨਹ  ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਜਨਤਕ ਚਾਰਜ 
ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਿਗਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਯੂ.ਐੱਸ. ਿਸਟੀਜ਼ਨਿ ਪ ਐਡਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇ ਨ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ 
(ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.) ਨੇ ਿਕਹਾ ਹ ੈਿਕ COVID-19 ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਨਹ  ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ 
ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਪਛਲੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਹਾਲਾਂਿਕ, ਅਸ  
ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਨਾਗਿਰਕ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜਨਤਕ ਦੋ ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਤ ਹੋਣਗੇ 
ਭਾਵ ਉਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਜਨਤਕ ਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਹੋਣ। 
 
ਮੈਨੰੂ ਿਕਵ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਜਨਤਕ ਪਬਿਲਕ ਚਾਰਜ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਵ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ?  

ਅਸ  www.legalaidnyc.org/notice/public-charge/ 'ਤੇ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ 


