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عمل  ننگياسکر ہيجاتا ہے اياستعمال ک ںيقانون م شنيگرياصطالح ہے جسے ام یقانون  کيچارج"  ا یہے؟"عوام اي چارج ک یعوام
  نيآر / "گر ی پ ليشخص جائز مستقل رہائش (ا  یجب کوئ ں ياستعمال کرتے ہ داريکے عہد  شنيگريام یکيحصہ ہے جسےامر کيکا ا

 ںيکارڈ حاصل نہ نيچارج ،سمجھا جاتاہے ،  تب وه گر یپرعوام یہے  اگر کس ہوتا رہا) کے لئے درخواست دے تي ث يح یکارڈ"  ک
عوامی چارج بانڈ پوسٹ کرنے کے قابل نہيں ہوں گے، جب تک کہ وه گے ںيکرسک  

  ۔   کني،  لسے شروع ہو رہا ہے  ٢٠٢٠،  یفرور ٢۴ہاں ،  چارج رول نافذ ہے؟ یعوام اين یکوئ ايک

 ريغ ايکارڈ کے لئے  ني)اور جو  گرںيمالحظہ کر چےي(ن  ںيچارج کے تابع ہ یقاعده صرف ان لوگوں پر الگو ہوتا ہے جو عوام ہي 
جمع کرواتے  ںياس کے بعد پوسٹ مارک کرده درخواست ايکو  ٢٠٢٠ یفرور ٢۴کرنے / بڑھانے کے لئے   ليوطن کو تبد  نيتارک
۔ ںيہ  

گروپوں پر الگو ہوتا ہے ليچارج صرف مندرجہ ذ  یعوامنئے پبلک چارج رول کے تابع کون ہے؟    

کے لئے  ٹسيکارڈ اسٹ ن يگر  عہي) کے ذراتيح کيشر اي، بچہ  نيممبر (اکثر والد  یرہنے والے افراد  جو خاندان ںيم کہي۔  امر١
ںيہ ںيکے عمل م نےيدرخواست د   

 

بيرون ملک سفر کرنے کے بعد يا تو امريکہ ميں دوباره داخلے  ووه ج کنيل ںيکارڈ رکھتے ہ نيگر یوه لوگ جو پہلے  سے ہ۔  ٢
  اوربعض مجرمانہ سزا (يا دونوں) کے ساتھ؛دن سے زياده کے لئے يا (ب)  ١٨٠الف)مسلسل ( کے خواہاں ہيں

ںيدرخواست دے رہے ہ لئےيبڑھانے ک ايکرنے  ليکو تبد  زےيو  گرنٹ يلوگ  ان کے نان ام۔ ٣  

  ار ويزا تبديل يا بڑھانے کی کوشش کررہا ہےجو اپنا غير مہ کا اراده کررہا ہے نےيدرخواست د کارڈ کے لئے   نيگر یجو بھنوٹ ۔ 
ہے   افتہيمجرمانہ سزا  ايملک سفر کرنے کا سوچ رہا ہے  رونيکے لئے ب ادهيدن سے ز١٨٠کارڈ ہے اور   نيجس کے پاس گر اي

) ںيمالحظہ کر چےي نہ ہوں (ن یٰ جب تک مستثن چاہئے۔ کھنايس ںيچارج کے بارے م یاُسے عوام  
 

وجہ سے  ی چارج ک یشامل افراد کو عوام ںيدرج زمره جات م  ںيم  لي. ذںينہ وطن پر  الگو ہوتا ہے؟ نيچارج  تمام تارک یعوام ايک
ہے ںي ضرورت نہ یہونے ک شانيجارہا ہےکے لئے  پر ايکارڈ سے انکار ک نيگر  

ہے؟ ںيضرورت نہ یہونے ک شانيکسے پر ںيکارڈ سے انکار ہونے کے بارے م نيوجہ سے گر  یچارج ک یعوام
 

وه لوگ جو گرين کارڈ کے لئے درخواست نہيں دے رہے ہيں
،  ںيکارڈ کے لئے درخواست دے رہے ہ نيوه لوگ جو گر

ں يہ یٰ سے مستثنچارج یوه عوامکنيل
 نےيبننے کے لئے درخواست د یشہر عہيکے ذر تيحقوق قوم
افراد۔ اي،  یشہر یکيوالے امر

پناه گزينوں ، اسيليس ، اور لوگ جو ہٹانے کی منسوخی کے خواہاں ہيں۔

کارڈ موجود ہے  (جن  نيگر یوه لوگ جن کے پاس پہلے سے ہ
دن  ١٨٠)(جب تک کہ  تيہے اُن لوگوں سم تيثيمشروط ح یک

ملک سفر نہ   رونيمجرمانہ سزا کے ساتھ ب یکس اي ادهيسے ز
)۔ںيکر

  نيتارک یجے)؛ خصوص یآئ سيوطن نوجوانوں (ا نيتارک یخصوص
کو مدد  کہيجنہوں نے امر یشہر یعراق ايہولڈرز (افغان  زايوطن و

)۔ یک

 رونيکم وقت کے لئے ب یدن سے بھ١٨٠مسلسل سيآر ا یپ ليا
)ہے ںيمجرمانہ سزا نہ یجن پر کوئيا ملک سفر کررہے۔  (

 واوا ، يو ، اور ٹی ويزا درخواست دہندگان اور ہولڈرز۔

  ںينہ تيثيح  یکوئ یجن ک ايلے افراد، ارکھنے و  زايوطن و نيتارک ريغ
کارڈ کے لئے درخواست  نيگر ںيم نوںيمہ ٣۶ہے ، اوروه جو  اگلے 

اور ان کے غير تارکين وطن ويزوں کو  ۔ ںيکرتے ہ ںيکا اراده نہ نےيد 
ہے کہ   ںينہ  نيقي(اگر آپ کو  تبديل کرنے يا بڑھانے کا منصوبہ نہ بنائيں۔

 ليوک یکے اہل ہے تو کس نےيکارڈ کے لئے درخواست د   نيگر یآپ کس
)ںيسے مشوره کر

 ڈجسٹمنٹياے اے) ، نکاراگوان ا ی(س کٹيا ڈجسٹمنٹيا وبنيک
 نيتياے آر اے) ، ہ یاے س ني(ا کٹيا فيلير کنيسنٹرل امر نڈ يا
  اياے) ،  فيا یآر آئ چي(ا کٹيا ئرنسيف شنيگر يام یوجيفير
 ڈجسٹيکے تحت ا کٹيا ئرنسيف شنيگريام یوج يفي ر نيبريال

 .کرنے کے اہل افراد 

 

عام سواالت کہ مدد  ںيعوامى چارج کے بارے م
کہاں سے حاصل کرنا ہے
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 ونکہي ک ںيسے بات کر ليوک یہے کہ وه کس یضرور ہيکرنا چاہئے؟ ايچارج سے مشروط ہو تو مجھے ک یمؤکل عوام یاگر کوئ
 ںيکرنے کا مشوره نہ یکارروائ ريبغ ےيسے بات ک ليوک ی)ہم پہلے کسںيکھيد  چےيمعلومات کے لئے ن د ي( مزںيہ دهيچياصول پ

۔ںيہ تےيد   
 

کارڈ کے لئے درخواست  نيہے اور وه گر ليوک شنيگريام یپاس پہلے ہاگر آپ کے موکل کے :ںيکو کال کر ليوک شنيگريام
نيا قانون  گرين کارڈ کی درخواست پر    بتانا چاہئے  ںيکو کال کرنا چاہئے اور انھ لياپنے وک ںيتو ،انہ ںيکا اراده کررہے ہ نےيد 

 کيسے اثر ڈال سکتا ہے۔
 

 ٠٣۶۵۔ ٣۵۴۔  ٨٠٠کو   یوائے س نيا کشنيہے تو ،  وه ا ںينہ ليوک شنيگري: اگر آپ کے مؤکل کے پاس امںيحاصل کر ليوک
وکيل  "  یس یوائ نيا کشنيپر کال کرکے "ا ٣١١اي ںيپر کال کرسکتے ہ  في۔ا ميبجے تک ، ا ۵بجے سے شام ٩پر ، صبح 
۔تالش کريں  

 
،   فيا-مي، ا انيبجے کے درم ۵بجے سے شام ٩صبح معاوضہ کس طرح الگو ہوتا ہے؟  یہے کہ آپ کے مؤکل پر عوام ہيسوال 

الئن اسٹاف معلومات  کو اکٹھا کرے گا اور  لپيہ ۔ںيپر فون کر ٣۴٢۵۔ ٩۵۵۔٨۴۴الئن کو   لپيہ شنيگريام یک یسوسائٹ ڈ يا گليل
گا۔ جےيکو بھ ميپبلک چارج ٹ  یاسے ہمار  

 
 د يرس یفوائد ک ليبرتا جاتا ہے؟ نئے اصول کے تحت درج ذ  ںيانداز م یچارج اصول کے تحت کون سے فوائد کو منف ینئے عوام

جاتا ہے ايسلوک ک  یکے ساتھ منف  
 

)؛ یآئ سيا سيانکم (ا یورٹيکيس ینقد امداد ، اضاف  

نگہداشت؛ یاداره جات یمدت لياعانت طو یمال  یک حکومت  

)؛ یاے پ نيا سيامداد پروگرام (ا ی ہاتيتغذ  یاضاف  

اعانت سے  یمال یاستي(ر ڈ يکيڈ يم یاعانت سے چلنے وال یطور پر مال یتنگ گروه کے لئے وفاق ی بہت ہ کيوطن کے ا نيتارک
)؛ ںينہ یگنت ںيشکل گريد  یامداد ک یمال یاور اسپتال ک ئريک  یوائے س نيا لتھ پلس ، چائلڈ ہيمنصوبہ ، ی، ضرور ڈ يکيڈ يم یچلنے وال  

۔٨دفعہ  ايرہائش  یاے) / عوام چيا یوائے س ني(ا  یہاؤسنگ اتھارٹ یسٹ ارکيوين  
 
چارج سے مشروط ہوگا؟  یفوائد کا استعمال عوام یبھ یسے قبل کس ٢٠٢٠یفرور٢۴کارڈ درخواست دہندگان کے خالف  نيگر ايک
کارڈ کے درخواست دہندگان کے خالف  نيسے پہلے  استعمال  شده گر ٢٠٢٠،  یفرور ٢۴ ، اوپر)٢ہاں.   زمرے (ا)  اور ( یج

طور پر    یصرف منفکرتے ہے تو استعمال  اس کے بع ايکو  ٢٠٢٠ی فرور ٢۴  اگر فوائد  ںيزمرے م) ۵( -) ٣(ے گے۔گنتی کر
مدت پر منحصر ہے) ۔ یگے  (استعمال ک  ںيکر یگنت  

 
بہت  ں؟يخطره ہ ايچارج ملنے کے کون سے دوسرے عوامل کا ک یکارڈ کے لئے درخواست دہنده کو عوام نيفوائد کے عالوه ،گر

 ہياس کا مطلب  کني،   ل ںيہ ںي، وه مذکوره باال فوائد کے اہل نہ ںيچارج سے مشروط ہ یوطن جو عوام نيسارے خواہش مند تارک
ہے۔ ںيچارج کا خطره نہ یعوامطرح سے  یبھ یہے کہ ان کو کس ںينہ  

 

 
ںيشامل ہ ںيم ليدرج ذ اتيخصوص یک جےيتالش کے نت یچارج ک یعوام  

کم  یسے  بھ صد يف ١٢۵سطح کے  یغربت ک
حاصل کرنا؛  یآمدن  
روزگار ہونا؛ بے  

 یسال  ہونے ک  ۶١عمر  ادهيز  ايسال  ١٨کم عمر 
 وجہ سے؛

ہونا یمعذور  
اسکور ہونا ڈٹيکم کر ايقرض  
محدود مہارت حاصل   یک یزيانگر
 کرنا۔

 
کروں  ايک ںيبرقرار رکھنے کے لئے  تذبذب کا شکار ہے تو م ايوجہ سے فوائد کا معاملہ حاصل کرنے  یچارج ک یمؤکل  عوام یاگر کوئ

 ی۔ اس صفحے کے اوپرںينہ ايچارج کے تابع ہے  یکرنے سے پہلے کہ وه شخص عوام صلہيف ايہے کہ ک یکرنا بہت ضرور صلہيف ہي؟
۔ںيدرج مدد کے وسائل تک پہنچ ںيحصے م  
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ٹيسٹ کرنے کی ضرورت ہے يا اُسے ديگر کے لئے  COVID-19سے متعلق عالج  COVID-19 اگر کوئی کالئنٹ بيمار ہوجاتا ہے

 اور 
بڑھ جاتا ہے ؟ نہيں  ۔ ہم نيويارک ميں ،بشمول اسپتال خدمات کی ضرورت ہے تو کيا اس سے ان کا عوامی چارج بننے کا خطره   

شمار ہوگا اور شخص کے خالف چارج سے مشروط یجو عوام ی طبی نگہداشت سے آگاه نہيں ہيں ۔سے متعلق کسی بھ   COVID -19 
کا حساب نہيں ليا جائے سے متعلق نگہداشت   COVID- 19 امريکی شہری اور اميگريشن خدمات (يو ايس سی آئی ايس ) نے کہا ہے کہ 

کہ   ںيہم توقع کرتے ہتاہم ،  چاہئے۔ یبھال کرن کھيد  یطب ی ضرورت ک یاپن وطن کے اہل خانہ کو نيپر ، تارک اد يبن یسابقہ تجربے کگا 
 یچارج نظرثان  یعوام قتيتک کہ اگر وه در حق ہاںيفکر مند ہوں گے  ںيچارج کے بارے م یعالج کے لئے عوام یشہر ريبہت سے غ
۔ںي ہ ںيکے تابع نہ  

 
جان سکتا ہوں؟ سےيک ںيمعلومات ہو تو م ینئ یکوئ ںيچارج کے بارے م یاگر  عوام  
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