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تسلیامت
یہ گائڈ نیو یارک امیگریشن کالیشن اور کوالٹی آف الئف فاؤنڈیشن نےتیار کیا ہے۔ ییہ ایک مشرتکہ کوشش ہے تاکہ
مہاجر خاندانوں کے درمیان مالی تعلیم کو فروغ ملے۔ ہمیں نیو یارک سٹی کونسل ،اور نیویارک سٹی کونسل اسپیکر،
میلیسا مارک-ویوریٹو سے سٹی انییشیٹیو کے ذریعہ فنڈز اور اہم معاونت ملی
ہم پانچ این وائی آئی سی رکن تنظیم کا خصوصی شکریہ کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے مرکوز گروپ کو تنظیم کرنے میں
ہامرا تعاون کیا :عرب امریکین اسوسیایشن آف نیویارک ،افریقی رسوسز کمیٹی ،ال کوملینا کمیونٹی مالزمتی مرکز ،چینی
پروگریسیو اسوسی ایشن ،اور مین کوان سنٹر فار کمیونٹی ایکشن۔ اس گائیڈ کا سمت کے لیے ہم شکر گزار ہیں ان فوکس
گروپ (یعنی مرکوز گروپ) کے قیمتی مشورے اور سواالت۔ ہم نیو اکانامی پروجیکٹ کے ڈیانیرا ڈیل ریو کا ان کی اہم
خدمات ،رہنامئی اور ماہر فن کےلئےشکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔
خاکہ تیار کیا گیا بذریعہ
کلیریٹا سیرنا۔۔۔۔سنٹریل اسٹوڈیو
ڈیزائن بذریعہ
کیون میک الگلن

مزید معلومات کے لئے ،برائے کرم نیویارک امیگریشن کولیشن اس منرب پر رابطہ کریں
.212-627-2227
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ڈائریکٹروں کی طرف سے پیغام
عزید اہل خانہ:
نیویارک سامج کی ترقی  ،معارشہ ،ثقافت اورمالی ترقی میں امیگرینٹ کمیونٹیز کا اہم کردار ہونے کے باجود موجودہ حاالت میں ان
کمیونٹیز کے لئے مشکالت اور تشویش بڑھ گئی ہیں۔ اب پہلے سے زیادہ اس نازک ملحہ پر یہ بہت اہم ہے کہ ہامری تنظیمیں سخت
محنتی امیگرینٹ اہل خانہ کو تیار کرنے کے لئے اور ان کی رسائی کے قابل سازوسامان تیار کرے۔ مالی تعلیمی گائڈ سے ہمیں یہی امید
ہے۔ ہم یقینی دالنا چاہتے ہیں کہ نیویارک کے امیگرینٹ نہ رصف آگاہ رہیں بلکہ خود کو بہرت بنائیں ،اور اپنے مالی حقوق کے لئے وکالت
کریں ،بلکہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ انہیں ان کی کامئی بچت کرنے میں اس طرح مدد کریں کہ اپنے آپ اور اپنے خاندان کے لئے ایک
بہرت مستقبل کی تعمیر کا مقصد پورا کرنے میں کامیاب ہو۔
کمیونٹی کے درمیان اشد رضورت مندوں کو سمجھنے کے لئے فوکس گروپ کا استعامل کرتے ہوئے ہم نے بطور بنیاد ی مالی تعلیم کے لئے
اس تعارفی گائڈ کو تیار کیا ہے۔
ہم نیویارک کے متام امیگرینٹ کی اس بات کے لئے حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ بہرت مالیاتی اختیارات تک رسائی حاصل کرنے کے لئے
اپنے آپ کو مالی تعلیم سے آراستہ کریں اور مزید قابل اعتامد خدمات طلب کرنے کے قابل بنیں۔
اس علم کے ساتھ امیگرینٹ خاندانیں مالی استحکام اور کامیابی حاصل کرنے کے اور قریب  ،اور ایک خوشحال برادری ،شہر ،اور مجموعی
خوشحالی میں رشاکت کرینگے۔
کوالیٹاس آف الئف فاونڈیشن ایک غیر منفاع بخش تنظیم (این جی او) ہے جو ہسپانوی لوگوں اور ان کے اہل خانہ کو نیو یارک میں بنیادی
مالی تعلیم فراہم کرتاہے تاکہ انہیں مالی تحفظ فراہم کراسکیں اور ان کی طرز زندگی کو معیاری بنا سکیں۔
نیویارک امیگریشن کولیشن ایک غیر منفاع بخش تنظیم (این جی او) ہے جن کا نظریہ ہے کہ نیویارک ریاست اس لئے مضبوط ہے کیونکہ
یہاں سب ہی لوگوں کا استقبال کیا جاتا ہے،اچھی طرح برتاؤ کیا جاتا ہے اور ان کو اپنے خواب کی تعبیر کا موقع فراہم کیا جاتا ہے۔
کولیشن امیگرینٹ ،ارکان ،اور اتحادیوں کو متحد کرتا ہے تاکہ نیویارک کے سب ہی خوشحال رہ سکیں۔
خیرخواہ،

					
سوسانا کمرینا

اسٹیون چوئےi

					
ایگزکٹیو ڈائریکٹر
				
کوالیٹاس آف الئف فاونڈیشن

ایگزکٹیو ڈائریکٹر
نیویارک امیگریشن کولیشن
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میں امریکہ آنا چاہتا تھا کیونکہ میں نے اس کے بارے بہت سی اچھی باتیں سنی تھی۔
یہاں آنا میرا ایک خواب تھا۔
					

صالح -بریکلن

یہاں میرے رشتہ دار رہتے ہیں۔ یہاں کی تعلیم اور صحت عامہ کا نظام بہت ہی اچھا ہے۔ اور یہاں وہ لوگوں کا صحیح
معنی کا عالج کرتے ہیں۔ ان کے پاس بیمہ ہے۔ جو آپ کو رضورت ہے وہ خدمات فراہم کرتے ہی ۔ لیکن ہامرے ماملک
میں آپ ہسپتال کے سامنے مر جائیں گے لیکن وہ آپ کو ہسپتال کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے۔کھانا یہاں بہت
مہنگا ہے۔ لیکن پھر بھی آمدنی کے لحاظ سے یہ ممکن ہے۔ اور میں یہاں آئی تھی تاکہ میرے بچوں کو اچھی تعلیم مل
سکے۔ بچوں کو اچھی تعلیم ملنی چاہئے اور اسے اچھے ماحول میں پرورش پانا چاہئے۔
اور میں یہاں آئ تھی یمن سے خانہ جنگی کی وجہ سے آئی۔
عالیہ بروکلن

						

ہاں،یہاں یہ سخت ہے ،یہاں کا بینکنگ نظام میکسیکو کے مطابق زیادہ پیچیدہ ہے۔ لیکن پھر بھی
چونکہ میں نے یہاں ہجرت کی ہے تو میں نے اپنے آپ کو کہا کہ میں سیکھوں گی اور اس نظام
سے کامیابی کے ساتھ مربوط ہونے کے لئے مجھے سیکھنے کی رضورت ہوگی اور میں سیکھوں گی۔
مجھے اپنے آپ کے لیے کرنا چاہیے۔
				

لوسیال -سٹیٹن آئلینڈ

اچھا ،جب میں یہاں پہلے آئ تھی ،تو یہاں میری کوئی دوست نہیں تھی اور رشتہ دار بھی یہاں سے بہت دور رہتے
تھے۔ لیکن اب میں اس کی عادی ہوگئی ہوں اور اب میں خود اکیلی آزادانہ طور پر رہ سکتی ہوں۔ مجھے یہ بھی
محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ میں بہت پرسکون اور آزاد ہوں اس لئے میں اچھا محسوس کرتی ہوں۔
					

ٹائی منہٹن

 .1مالی نظام
بینک کھاتہ کھولنے یا کریڈٹ یونین کھاتہ کھولنے میں آپ کا امیگریشن
رتبہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے

مالی نظام کیا ہے؟
مرکزی دھارے واال بینکنگ کا نظام دی گئی معیشت کے اندر اداروں کا ایک سیٹ ہے جو پیسہ کے
انتظام کے لئے خدمات فراہم کرتا ہے بینکنگ نظام کے مرکزی ادارے ہیں:
 uبینک
 uکریڈٹ یونین
بینک اور کریڈٹ یونین دو مالی ادارے ہیں جو ہمیں پیسہ کا انتظام کرنے
میں ہامری مدد کرتے ہے۔

بینک اور کریڈٹ یونین کے بیچ میں کیا فرق ہے؟
بہت سے لوگوں کے پاس کئی وہوجات ہیں بینک یا کریڈٹ کارڈ یونین کا کھاتہ نہ رکھنے کے لیے،
بشمول :بچت کی کمی ،رسمی مالزمت کا فقدار ،ادارے پر اعتامد کا فقدان ،یا مکمل جانکاری کمی
کمی۔ امیگرینٹ برادری کے کچھ ارکان کو لگتا ہے کہ وہ مالی اداروں میں ان کے امیگریشن رتبہ
کی وجہ سے کھاتہ نہیں کھول سکتے ہیں ،کیونکہ وہ کافی مقدار میں پیسہ نہیں کامتے ہیں ،یا ان
کے اپنے ماملک میں مالی اداروں کے ساتھ تجربے کی وجہ سے کھاتہ نہیں کھولنے چاہتے۔

میرا ایک کھاتہ ہے اور میں اس کو
کنٹرول کرتا ہوں۔ مجھے کوئی سود
نہیں ملتا ہے لیکن یہ بینک کھاتہ اور
کریڈٹ کارڈ کا استعامل کرنے سے
بہت آسانی ہوتی ہے۔ جب میں پیسے
بھیجتا ہوں ،وہ بھی بہت آسان ہے۔
میرے معاملے میں میں رصف ایک
چیک لکھ سکتا ہوں اور میں اسے
استعامل اپنے کھاتہ کی چیکنگ کے
لئے بھی کر سکتا ہوں۔
اچھا ،ایک بار جب میرے کھاتہ سے
فنڈ دستیاب ہوجاتا ہے ،میں بس اپنا
کرایہ اور دیگر بلوں کو ادا کرنے کے
لئے ایک چیک لکھ کر دے دیتا ہوں۔
میں فزیکل چیک لکھتا ہوں۔ یہاں بہت
سے لوگ ہیں جو اپنے بلز کریڈٹ کارڈ
سے ادا کرتے ہیں لیکن میں اپنی متام
ادائیگی چیکنگ اکاونٹ سے ادا کرتا
ہوں۔
مارٹن-منہٹن

اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون سے ادار ے کا آپ انتخاب کرتے ہیں ،آپ کے متام پیسے وفاقی
ضابطوں کے تحت بیمہ شدہ ہوں گے۔ ایک بینک نجی ہوتا ہے جو منافع والے مالی ادارہ اور یہاں
تک کہ عام لوگوں کی (یعنی اپنے گاہکوں) ،کی خدمت کرتے ہے ،ان کی خدمات عام طور پر کریڈٹ
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یونین سے زیادہ ہوتی ہے۔ بینک میں کسٹمر رسوس پر توجہدیا جاتا ہے اور اکرثوبیشرت مختلف زبان بول سکتے ہیں مثال کے طور پر اسپینی ،چینی یا کوریائی
بولنے والے اسٹاف رکھتے ہیں ،اگرچہ آپ کو ایسے بینک شاخوں کو تالش کرنا ہوگا۔ دورسی طرف کریڈٹ یونین غیر منافع بخش تنظیم ہے جو مالی خدمات
فراہم بھی کرتے ہیں ،لیکن اس کی فیس عام طور پر کم ہوتی ہے۔ کسی بھی شخص پیسہ جمع کرتا ہے وہ رکن بن جاتا ہے اس لئے کہ وہ کوآپریٹیو ہوتے ہیں۔
کریڈٹ یونین فی الحال بنیادی امیگرینٹ برادری اور عام طور پر مزید کمیونٹیوں کے اندر اپنی موجودگی کو وسیع کر رہے ہیں اور کم آمدنی والے مزدوروں کو
مالیات میں شامل کرنے کی مہم چال رہا ہے۔ نوٹ کریں کہ سب ہی کریڈٹ یونین کا مشن سامجی نہیں ہے۔ دیکھیں 8۔ دیگر وسائل۔

بینک

کریڈٹ یونین

نجی ،غیر منافع بخش اداروں کے لئے

منافع بخش مالی اداروں کے لئے نہیں
بہت سے معاملوں میں ،کریڈٹ یونین کے مشن کمیونٹی کے ذریعہ چالیا
جاتا ہے

ایک شخص جو پیسہ جمع کرتا ہے وہ گاہک یا ایک کھاتہ دھارک بن جاتا ہے

کوئی بھی شخص جو پیسے جمع کرتا ہے وہ رکن بن سکتا ہے

عام لوگوں کی خدمت کرتا ہے

ایک مخصوص کمیونٹی ایک مخصوص جغرافیائی عالقے کی خدمت کرتے ہیں۔
مثال کے طور پر :کمپنی کے مالزمین ،ایک خاص عالقہ کے باشندے۔
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رسوس فیس عام طور پر زیادہ ہے

رسوس فیس کم ہے

مغتلف جغرافیائی عالقوں میں شاخیں ہیں

مخصوص عالقے میں محدود پیامنے پر شاخیں ہوتی ہیں

ضابطے کے مطابق امیگریشن اسٹیٹس کے قطع نظر کوئی بھی بینک کھاتہ
کھول سکتا ہے۔
کچھ بینک بغیر دستاویزی آبادی کے لئے دیگر کتے مقابلہ طریقہ کار آسان یا
کم پیچیدہ بناتے ہیں۔ (گائڈ کے آخر میں فہرست دیکھیں)

امیگریشن اسٹیٹس کے قطع نظر آپ ایک کریڈٹ یونین کھاتہ کھول سکتے ہیں

کسٹمر رسوس کی اہمیت سے اگاہ ہے

کسٹمر رسوس کی اہمیت سے اگاہ ہے

بینک کھاتے میں جمع رقم وفاقی قانون کے ذریعہ انشورڈ ہے۔ اگر بینک میں
ڈکیتی ہوگئی (یا کوئی قدرتی آفات آتی ہے) ،یہاں تک پیسہ گُم بھی ہوگیا ،یہ
تبدیل کر دیا جائے گا۔

فڈرل کریڈٹ یونین اور  95فیصدی اسٹیٹ کریڈٹ یونین اپنے ڈپازٹ نیشنل
کریڈٹ یونین اڈمنسٹریشن (این سی یو اے) کے ذریعہ انشورڈ رکھتے ہیں

میں کسی بینک یا کریڈٹ یونین میں اکاؤنٹ کیسے کھول سکتا ہوں؟
آپ کے پاس رصف دو شناختی کارڈ
ہونا چاہئے آپ کا امیگریشن اسٹیٹس
سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔
نتالیا-اسٹیٹس آئلینڈ

ہر ایک ادارے کی الگ الگ رضوریات ہیں،لیکن زیادہ تر بینک اور کریڈٹ یونین کو ثبوت درکار ہوتے ہیں:
 uنام
 uتاریخ پیدائش
 uامریکا کے اندر آپکی رہائشی یا کاروبار اسٹریٹ کا پتہ
 uشناختی منرب
یہ چیزیں مہیا کرانا نہایت ہی آسان ہونا چاہئے چاہے آپ کے پاس کوئی اور دستاویز نہ ہو آپ کو
ایسے بینکوں کا بھی سامنا ہوسکتا ہے جنہیں اس بات کا علم نہ ہو کہ بغیر سوشل سیکورٹی منرب والے
ممکنہ گاہک کی کیسے خدمت کی جائے۔ ایسے معاملہ میں آپ کو دورسے بینک یا کریڈٹ یونین
جانا چاہئے جن کی توجہ کمیونٹی کی طرف زیادہ ہو اورمشن چال رکھی ہو جہاں آپ مزید آسانی
محسوس کر سکتے ہیں۔
نام :کم سے کم حکومت کے ذریعہ جاری کر دہ ایک درست فوٹو کی شناخت جمع کریں،
مثال کے طور پر:
 vبغیر ایکسپائر واال پاسپورٹ
 vبلدیہ آئی ڈی ()IDNYC۔
 vقونصلر شناختی کارڈ
 vحکومت کت ذریعہ جاری کردہ ڈرائیونگ الئسنس
تاریخ پیدائش کم سے کم ایک جمع کریں
 vبغیر ایکسپائر واال پاسپورٹ
 vتاریخ پیدائش
 vقونصلر شناختی کارڈ
 vحکومت کت ذریعہ جاری کردہ ڈرائیونگ الئسنس
پتہ کا ثبوت اپنے گھر کے پتہ ے ثبوت کے طور پر ایک فارم جمع کریں،
جیسے کہ:
 vافادیتی بل :بجلی،ٹیلیفون،۔۔۔۔۔۔۔۔کیبل بل,
 vموجودہ لیز یا کرایہ کی رسید
 vموجودہ کلینک کارڈ جس میں پتہ موجود ہو
 vموجودہ رسکاری مدد کے طور پر موجود انسانی ذرائع کا خط
 vووٹر کارڈ
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شناختی منرب۔
(عام طور پر ایک ہی کی رضورت ہوتی ہے):
فائدہ (بینک کھاتہ رکھنے کا) یہ ہے
کہ پیسہ وہاں ہے۔ اور میں جانتی
ہوں کہ وہ محفوظ ہے۔ اور پھر
آپ قرض حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ
ڈیبٹ کارڈ رکھ سکتے ہیں۔ بینک
کھاتہ رکھنے کا یہ ایک فائدہ ہے۔
آپ قرض پاسکتے ہیں۔
زہرہ-برانکس

 vقونصلر شناختی کارڈ
 vقونصلر شناختی کارڈ بلدیہ آئی ڈی (( )IDNYCکچھ ادارے)٭
 vسوشل سیکورٹی منرب
( ITIN vانفرادی ٹیکس ادا کرنے واال۔۔۔۔۔۔شناختی منرب)



 vآجر آئی ڈی
 vبغیر ایکسپائر واال پاسپورٹ
کچھ مخصوص مالی ادارے  IDNYCقبول کرتے ہے
 اگر آپ کے پاس کوئی سوشل سیکورٹی منرب نہیں ہے تو آپ ایک انفرادی ٹیکس ادکار شناختی منرب ( )ITINکے لئے درخواست دے سکتے
ہیں اور اس کوکریڈٹ یونین کے بینک پر استعامل کر سکتے ہیں۔

ایک  ITINکیا ہے؟
انٹرنل ریوینو رسوس (آئی آر ایس) انفرادی ٹیکس اداکار شناختی منرب ( )ITINsان لوگوں کو
جاری کرتا ہے جنہیں ٹیکس ریٹرن بھرنا ہوتا ہے اور سوشل سیکورٹی منرب کے لئے اہل نہیں ہوتے۔
بغیر دستاویز والے امیگرینٹ کے لئے یہ بھروسہ مند انتخاب ہے اور بہت سے مالی اداروں کے
لئے فائدہ مند ہوتا ہے جس میں مثال کے طور پر کریڈٹ کارڈ کا استعامل بھی شامل ہے۔
آپ کے پاس بینک کھاتہ کیوں نہیں ہے؟
«کیونکہ میں کام نہیں کرتی»
ایستھر-برانکس
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بینکنگ کے نظام کے بارے میں فرضی اور حقائق کیا ہیں؟
بہت سے لوگ بینک اور کریڈٹ یونین سے گھرباتے ہیں۔
ممکن ہے کہ امیگرنٹس نہیں جانتے ہیں کہ یہ نظام کیسے کام کرتا ہے اور اس کے وجہ سے خوف زدہ ہو
جاتے ہیں۔ تاہم انہیں گھربانا نہیں چاہئے! مالی اداروں کے ضابطے ہوتے ہیں ،لیکن ان کی خدماتہر عام
طور پر ہر ایک کے لئے کھوال رہنا چاہئے ،اور یہ ق ؑط نظر کی آمدنی کی سطح کیا ہے یا امیگریشن اسٹیٹس
ہے۔ اس کو سمجھنا اہم ہے کہ بینکنگ کا نظام کیسے کام کرتا ہے اور جانیں کہ اس کے متام فوائد کا کیسے
استعامل کرنا ہے۔ اگر آپ سہولت محسوس نہ کریں ،تو بالکل دورسے آپشن کا انتخاب کر سکتے ہیں۔

سچائی

افواہ

بہت سے بینک اور کریڈٹ یونین قونصلر شناختی کارڈ ،پاسپورٹ یا  ITINمنرب
والے افراد کا کھاتہ کھولتا ہے۔

بغیر سوشل سیکورٹی منربات والے لوگوں کو بینک اور کریڈٹ یونین خدمات فراہم
نہیں کرتا۔

بہت سے بینک اور کریڈٹ یونین ایک چھوٹی سی رقم جمع کرنے پر بھی
بینک کھاتہ کھولنے کی سہولت دیتا ہے۔ یہ معلوم کرنا بہت رضوری ہے
۔۔۔ ہر ایک بینک کو کسی فیس اور ایک کھاتہ کو برقرار رکھنے کے لئے
اقل ترین رضوریات کے بارے میں صاف صاف بتانا چاہئے۔

ایک بینک کھاتہ یا کریڈٹ یونین کھاتہ کھولنے کے لئے بہت سارے پیسوں کی
رضورت ہوتی ہے۔

بینک یا کریڈٹ یونین کھاتہ کھولنے کے لئے کام کا ثبوت پیش کرنے کی رضورت
نہیں ہے۔ آپ کو ایک ابتدائی رقم ڈپازٹ کرنا ہے ،لیکن یہ عام طور پر ایک
چھوٹی رقم ہوتی ہے اور آپ اپنا پیسہ مالی ادارے میں محفوظ کر سکتے ہیں۔

آپ کو بینک یا کریڈٹ یونین کھاتہ کھولنے کے لئے ایک مالزمت کی رضورت ہے۔

جن عالقوں میں زیادہ امیگرینٹ کمیونٹی رہتے ہیں ،وہاں کے بینک اور کریڈٹ
یونین میں اس ہی طرح کے زبان بولنے والے لوگ ہوتے ہیں اور آپ کی مدد
کرسکتے ہیں۔

بینک یا کریڈٹ یونین میں کوئی بھی اسپینی ،چینی ،کوریائی ،فرینچ یا عربی نہیں
بولتے ہے۔

بینکوں یا کریڈٹ یونینوں میں  250,000ڈالر تک جمع رقم امریکی حکومت
کے ذریعہ انشورڈ ہےاور آپ کا پیسہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا چاہے بینک یا
کریڈٹ یونین کو کچھ بھی ہوجائے۔

بینک اور کریڈٹ یونین میں جمع شدہ میرا پیسہ محفوظ نہیں ہے۔

بینک اور کریڈٹ یونین کی کچھ خدمات کے لئے فیس ہوتی ہے لیکن فیس
چیک کیرش یا پاون کی دکانوں سے بھی کم ہوتی ہے بینک اور کریڈٹ یونین کو
متام ممکنہ فیس کے بارے میں شفاف اور دوستانہ طریقے سے گاہک سے پہلی
مالقات کے وقت ہی بتا دینا چاہئے۔

بینک اور کریڈٹ یونین کا چارج اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ میں اپنے متام پیسے کھو
دونگا۔

بینکوں یا کریڈٹ یونین کو آپ کی جانکاری رسکاری اداروں یا دیگر اداروں کے
ساتھ ساجھا کرنے کا کوئی حق نہیں ہے ،سوائے یہ کہ کوئی ایسی وجہ ہو جس
میں منی الونڈرنگ کا شک و شبہ ہو۔

بینک اور کریڈٹ یونین میری جانکاری حکومت کو دے گی۔

ان اداروں میں پیسے محفوظ اور سالمت ہیں۔ اگر آپ کو جال وطن کر دیا گیا
تب بھی پیسہ آپ کا ہی ہے۔

اگر میں جال وطن ہو جاؤں تو بینک اور کریڈٹ یونین میرا پیسہ رکھیں گے۔
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متبادل مالی نظام کیا ہے؟
بینک کھاتہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟
جب ہم خریداری کے لئے جاتے ہیں،
ہم بس اے ٹی ایم مشین سے پیسے
نکالتے ہیں اور خریداری کے لئے نقدی کا
استعامل کرتے ہیں۔
بینک کھاتہ رکھنے کی آپ کی منشاء
کیا ہے؟
ہم امریکہ کو ہمیشہ بہرت طریقہ سے
سمجھنا چاہتے ہیں۔ ہم ابھی تک یہاں کے
نظام کو نہیں سمجھ سکے۔
آپ کو کیوں لگتا ہے کہ بینک کھاتہ
رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟
سود۔ سود دینے یا بچت کھاتہ میں سود
حاصل کرنے کی رضورت ہوتی ہے۔

کبھی کبھی جب امیگرینٹ اس ملک میں آتے ہیں جن کو مالی نظام کا علم نہیں ہے تو وہ شاید
دیگر مالی اختیارات کا انتخاب کرسکتے ہیں ،مثال کے طور پر:
 uچیک کیرشس
 u۔مانی لینڈرس یا پون شاپس
 uرقم کی واپسی کمپنیاں
 uلینڈنگ رسکلس (ٹانڈاس ،سوسوز ،کنڈیناس ،وغیرہ)۔.
یہ مالی نظام کا متبادل حصے یا غیر رسمی ہیں
غیر رسمی یا متبادل مالی نظام اس مختلف ادارے ان خدمات مہیا کرانے والے ادارے کو کہا
جاتا ہے جو وفاقی انشورڈ بینکوں سے باہر کام کرتے ہیں۔ رضوری نہیں ہے کہ متبادل مالی
خدمات برا انتخاب ہیں لیکن اکرثوبیشرت ان کی فیس زیادہ ہوتی ہے اور ان میں خطرات زیادہ
رہتے ہیں۔ پاون شاپس ریاستی اور وفاقی سطح پر چالئے جاتے ہیں اور صارف مالی تحفظ کا
دفرت بھی قانون کے تحت چلتے ہیں اور سب ہی غیر بینکنگ کمپنیاں ،پری پیڈ کارڈز ،رقم واپسی
خدمار اور کیرشس چیک کی نگرانی کرتا ہے۔

میں اپنے پسے کیسے محفوظ رکھ سکتا ہوں؟
 .1مالی اداروں جیسے بینک اور کریڈٹ یونین پر اعتامد کریں :بینک /کریڈٹ یونین
کا کھاتہ رکھنے کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ آپ کا پیسہ محفوظ ہے :بینک/
کریڈٹ یونین کا کھاتہ رکھنے کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ
آپ کا پیسہ محفوظ ہے۔ .یہ یقنی بنائیں کہ آپ اس کے سب ہی طرح کی فیس
سے واقف ہوں۔
 .2بہت سے کریڈٹ یونین کا مشن سامجی انصاف کے تحت چالنے کا ہوتا ہے اور
بطور غیر منفاع بخش تنظیمیں اقتصادی انصاف ،مالی شمولیت اور کم آمدنی والے
مالزمین ،اور نیویارک سٹی کے پڑوسیوں کے طور پر رہنے والے کمزور امیگرینٹ کے
لئے مواقع فراہم کرانے کے لئے بطور مشن کام کرتی ہیں۔
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 .3ایک امیگرینٹ کے طور پر ،اپنے پیسے کا حساب و کتاب کا ریکارڈ رکھنا بہت رضوری
ہے۔ ٹیکس بھرنا اور امریکہ میں اپنی موجودگی درج کرانا بہت اہم ہے جو مستقبل میں
ممکنہ امیگریشن کے راستے کے لئے فائدہ مند ہے۔
 .4اونچی الگت اور شکست خوردہ خدمات سے بچیں۔ بینک جانا بہت خدشہ بھرا ہو
سکتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ بینک کے ساتھ جانکاری شیرئ کرنے کی وجہ
سے م کی وجہ بن سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے  ،کچھ لوگ چیک کیرش کا استعامل کرتے
ہیں ،اور فیس کے طور پر اضافی رقم ادا کرتے ہیں۔ ایک بینک یا کریڈٹ یونین ان کے
کھاتہ کے آپشن کی دوہری جانچ کے لئے جائیں جو آپ کو اے ٹی ایم اور اپنے کارڈ کا
استعامل کرتے ہوئے اپنا پیسہ نکالنے کی سہولت دیتا ہے۔
 .5چوری سے اپنی حفاظت کریں۔ اپنی جیب میں زیادہ رقم رکھنا خطرناک ہوسکتا ہے۔
امیگرینٹ جرائم کا نشانہ بن جاتے ہیں کیونکہ ایسا خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ
بڑی مقدار میں نقدی اپنے ساتھ رکھتے ہیں («موبائل اے ٹی ایم»)۔ بینک یا کریڈٹ
یونین کارڈ کے ساتھ آپ اپنا پیسہ جمع کر سکتے ہیں ،جب بھی آپ کو رضورت ہو آپ
اس کا استعامل کر سکتے ہیں اور رصف رضورت کے وقت نقدی ساتھ لے جاسکتے ہیں۔

جب آپ کریڈٹ کارڈ استعامل کرتے ہیں
اگر آپ پوری رقم ادا نہیں کرتے تو آپ
سود چکاتے ہیں۔ یا اگر آپ پیسے ادا نہیں
کرتے ہیں ،آپ کو برا کریڈٹ ملتا ہے۔
اگر آپ وقت پر ادا نہیں کرتے ،آپ کو برا
کریڈٹ ملتا ہے جو نقصان ہے۔ میرے
شوہر بیس پچیس سالوں سے امریکہ میں
رے رہے ہیں ،لیکن انہیں جارڈن بہت جانا
پڑتا تھا اور کریڈٹ کارڈ کا بل ادا کرنا بھول
جاتے تھے۔ تو جب وہ کچھ وقت کے
لئے ملک سے باہر ہیں ،انہوں نے پیسے
کو ادا نہیں دیا اور بینک والوں نے انہیں
واقعی میں برا کریڈٹ دیا۔ اب وہ نقدی
میں خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر
وہ گاری خریدتے ہیں وہ گاری کو فائنانس
کرانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ اپنا کریڈٹ بہرت
کرنے کے لئے اہم ہے۔ لیکن اس وقت ان
کا کریڈٹ بہت ہی برا ہے اور گاری کا لون
پانا مشکل ہے۔
بہار بروکلن
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 .2مالی مقاصد
مالی مقاصد کیا ہیں؟
مالی مقصد پیسہ سے متعلق ایک ایسا مقصد ہے جو ایک شخص مستقبل میں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر:
 uچھٹی پر جائیں
 uایک گاری خریدیں
 uاپنے آبائی ملک میں ایک گھر کی تعمیر کریں
 uکاروبار رشوع کریں
 uاپنا کریڈٹ بنانے کے لئے ایک لون حاصل کریں

میں اسے یہاں کھولنا چاہتی ہوں تاکہ لوگوں کی مدد کر سکوں۔ آپ ایک ایسے این جی او سے رابطہ رکھنے کے بارے
میں معلومات رکھیں جو ایسی خواتین کی مدد کرتا ہے جنہوں نے اپنے شوہر کو کھودیا ہے۔ میں اسے یہاں کھولنا چاہتی
ہوں تاکہ لوگوں کی مدد کر سکوں۔ میرا افریقہ میں ایساہی ایک اسوسی ایشن تھا جس نے یہ کیا۔
					

عامرہ-برانکس

میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے اسکول جاسکیں اور گریجویٹ بن سکیں ایستھر-برانکس

میرے پاس پیسہ کی بہت کمی ہے۔ جب میں چھوٹا تھا ،چاہنے کے باجود میں سیرسپاٹے پر نہیں جاسکا اور اب میرے
پاس کافی نہیں ہے اور نہ ہی ایسا کرنے کے لئے میری صحت ہے۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوئی ،اب بھی میں محسوس
کرتتی ہوں کہ میرا کاروبار ہو۔ اس کے لئے مجھ میں ایک بھوک ہے۔
						

کییا-قوینس

اچھا ،جب میں سبکدوش ہوں تو واپسہانگ کانگ جانا چاہتی ہوں۔ بورا -قوینین
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میرے سب سے اہم مقاصد میں سے ایک لوگوں کے لئے ہامرے لیرب قانون اور ہامرے اقدار کو عزت دالنے کے لئے اس
کوآپریٹیو کو مضبوط کرنا ہے۔
						

صوفیہ -اسٹیٹن آئلینڈ

ایک گھر خریدیں امریکہ میں کچھ بھی بہت بعید نہیں ہے۔ مقاصد قابل حصول ہے اگر آپ سخت محنت کرتے ہیں اور اگر آپ
جانتے ہیں کہ اپنے معامالت کا کیسے انتظام کرنا ہے۔
					

ڈگامر بروکلن

پانچ سالوں میں میں اپنا کاروبار کرنا چاہتی ہوں۔ ایک چھوٹا پروجیکٹ اور میری بھی یہی سوچ ہے ،ایک رسمایہ کاری
پروجیکٹ۔ چاہے میں ایک تجارت رشوع کروں ،چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اور آپ نے اس میں پوری جان لگائی اور اس پر
اچھی طرح کام کیا ،یہ کامیاب ہوجائے گا اور وہ بڑا کاروبار بن جائے گا۔
لیکن ابتدا میں ،رشوع کرنا سب سے مشکل ترین کام ہے۔
						

فیروزہ بروکلن
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 .3تخمینہ کاری
بجٹ کیا ہے؟
تخمینہ کاری ایسا آلہ ہے جو آپ کو اپنے پیسے کا انتظام کرنے میں مدد دے گا۔ خرچ اور بچت کے ساتھ کیا جاسکتا ہے ،جو آپ کو آپ کے اخراجات اور
آمدنی کی پہچان کرنے اور اڈوانس میں ہی اس بات کا تعین کرنے کی سہولت دے گا کہ کیا آپ کہ پاس کچھ کرنے کے لئے پیسہ ہوگا یا آپ کو ان چیزوں
کی رضورت ہے یا چاہتے ہیں۔

ہاں میں ایک کا استعامل کرتا ہوں
اچھا ،شاید میں آپ کے ساتھ اشرتاک کر سکتا ہوں۔ یہ اس لئے کیونکہ میں ایک ڈربہ میں رہتی ہوں حاالنکہ میں نے اسے
خرید لیا ہے ،مجھے رکھ رکھاو کے لئے  900ڈالر ماہانہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو اب ہم دونوں میں اور میرے شوہر سبکدوش
ہوچکے ہیں۔ مجھے کچھ افادیت اور انتظامیہ کے لئے رکھنے کی رضورت ہے لہذا ہمیں ماہانہ پالن بنانا ہوگا۔
کمپیوٹر پر میں اپنا ذاتی بجٹ کی منصوبہ بندی کر رہی ہوں۔ میں نوٹ کروں گی کہ میرا خرچ کتنا ہے اور میری آمدنی
کتنی ہے اور اس کے بعد میں درج کروں گی کہ میرے پاس ہر مہینہ کتنا پیسہ بچتا ہے ،عام طور پر بہت زیادہ نہیں،کافی
تھوڑا بچتا ہے۔ لیکن پھر  12مہینہ بعد ،میں محسوس کرتی ہوں کہ میں نے کچھ زیادہ ہی جمع کر لیا ہے۔
میں یہ ماہانہ کرتی ہوں کیونکہ ماہانہ کے لئے میں اسے تقسیم کرسکتی ہوں اور ہفتہ واری اخراجات نوٹ کر سکتی ہوں۔
بجٹ ایک آلہ ہے جو آپ کو اپنے پیسے کنٹرول کرنا میں مدد کرتا ہے۔ اس میں آپ کے اخراجات اور آپ کی آمدنی شامل
رہتی ہے اور آپ کو اپنی اس غلطی کی شناخت کرنے میں سہولت دیتا ہوں جو شاید آپ اپنا پیسہ خرچ کرتے ہوئے کر رہے
ہیں۔
					

ہوئی۔۔۔۔منہٹن

جب میں کوریا میں رہتی تھی میں بس ایک گھریلو خاتون تھی اور میرے شوہر پورا بجٹ مجھ پر چھوڑ دیتے
تھے۔ میں کیا کرتی تھی کہ میں سب سے پہلے متام بل اور باقیات ادا کر دیتی تھی ،اس کے بعد بجٹ کو بڑے
احتیاط سے چالتی تھی اس لئے میرا بجٹ کبھی مائنس میں نہیں جاتا تھا۔ یہ ایک مزہ دار کام تھا اور بہت اچھا
محسوس ہوتا تھا یہ مجھے یاد دالتا ہے کہ چاہے یہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو ہم ساجھا کر سکتے ہیں اور خوشیاں الئے
گا اور فیملی میں خوشحالی آئے گی۔ اس نے مجھے ایسا محسوس کرایا۔»
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یون-قوینس

بجٹ بنانے سے پہلے مجھے کیا جاننا چاہئے؟
رضوریات اور خواہشات کے مابین تفریق کریں

ایامنداری سے میں ہر جگہ خریداری کرتے ہوئے اپنے شوہر کی مدد
کرتی ہوں ،سیل میں لگے سامان تالش کرتی ہوں۔ ان کی مدد کرنے کا
میرا یہ طریقہ ہے۔ اور میں اپنے بچوں کو سمجھاتی ہوں لیکن میرے
بچے بہت بگڑ گئے ہیں۔ وہ ہر چیز خریدنا چاہتے ہیں جو انہیں نظر
آجائے۔ جب --میرا بیٹا فٹبال پسند کرتا ہے۔ تو وہ میسی کی ٹی رشٹ
پہننا پسند کرتا ہے جس کی کم سے کم سو ڈالر کی قیمت ہوتی ہے۔
میں انہیں کم خرچ کرنے کے لئے بار بار کہتی ہوں اور وہ مجھے کہتے
ہیں کہ یمن میں تو ہم لوگ بہت آزادی سے خرچ کرتے تھے۔ یہاں کیا
ہوگیا ہے؟ میں انہیں بتانے کی کوشش کرتی ہوں کہ یہ امریکہ ہے۔
ہمیں یہاں زیادہ بل ادا کرنے ہوتے ہیں۔ یمن میں ہمیں کرایہ نہیں
دینا ہوتا تھا۔ ہم اپنے ملک میں رہ رہے تھے وہ ہمیشہ اپنے ماضی سے
موازنہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
سب سے اہم چیز منصوبہ بندی ہے۔ آپ ایک پالن بناتے ہیں اور اس پر
عمل کرتے ہیں۔
الال -بروکلن

«رضورت اور چاہت کے مابین تفریق کرنے میں میں بہت کمزور ہوں ،لیکن میری بیٹیاں میری مدد کرتی ہیں۔ اب وہ کام س
کرتے ہے اور وہ بجٹ بناتے ہیں ،تاکہ معلوم ہوسکے کہ پیسہ کیسے خرچ ہو رہے ہے۔ رضوری چیزوں کے تعین کے لئے ہمیں
اپنے اہل خانہ کے دیگر ارکان کے ساتھ بہت زیادہ بات چیت کرنا ہوگا

						

سوزانا-اسٹیٹن آئلینڈ
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رضوریات

چاہت

وہ چیزیں جس کے بغیر آپ کا گزارا
نہیں ہو سکتے۔.

رضورت اور چاہت میں امتیاز کرنا کیوں رضوری ہے؟
u

زندہ رہنے کے لئے آپ کی رضوریات کی تکمیل رضوری ہے۔.

u

آپ کو ترجیح دینا ہے کیونکہ آپ ہمیشہ اپنی رضوریات کو
چاہت کے مطابق پورا نہیں کر سکتے ہیں ۔

u

آپ کو فیصلہ کرنا ہے کیونکہ ذرائع اور پیسے محدود ہیں۔.

اخراجات اور آمدنی میں امتیاز برتنا
 nآمدنی وہ پیسہ ہے جو ہم کامتے ہیں۔
یہ پیسہ ہے جو ہمیں موصول ہوتا ہے بطور :اجرت ،فروخت ،رسمایہ کاری کا
فائدہ ،ایک قرض کی واپس ادائیگی ،وغیرہ
 nاخراجات وہ الگت ہے ،وہ پیسہ جو ہم خرچ کرتے ہیں۔
مثال کے طور پر ،پیسہ جو ان چیزوں پر خرچ کیا جاتا ہے :خریداری ،بل کی
ادائیگی ،بقایات جات کو واپس بھیجنا ،قرض کی ادائیگی ،وغیرہ۔

وہ چیزیں جو آپ رکھنا چاہتے ہیں ،لیکن وہ
مکمل طور پر رضوری نہیں ہیں۔.

u
قابل تغیر اخراجات وہ الگت ہے جو وقت کے حساب سے
بدلتا ہے یا غیر مستقل ہوتا ہے۔ .مثال کے طور پر :تفریحی ،موسمی
کپڑے ،تحفے ،طبی اخراجات ،اور دیگر خدمات۔
اخراجات اور آمدنی کیسے شناخت کرنا اور جاننا بہت اہم ہے۔
یہ کرنے کے لئے آپ کو متام کامئے گئے اور خرچ کئے گئے پیسوں کا حساب
کتاب رکھنا چاہئے (چاہے رقم کتنی ہی چھوٹی ہو)۔ آپ انہیں ایک کاپی میں
نوٹ کر سکتے ہیں یا متام رسیدیں رکھ سکتے ہیں۔

ایک بجٹ کا فائدہ کیا ہے؟
بجٹ آپ کی مدد کرتا ہے:
پہلے سے منصوبہ بندی کریں اور اندازہلگائیں کہ آپ کے
u
پاس کتنا پیسہ ہوگا ،کتنا پیسہ آپ بچت کر پائیں گے ،یا اپنے رضوری
اخراجات کا احاطہ کرنے کے لئے کتنے پیسے کی رضورت ہوگی۔.

u

خرچ اور قرض کی طرف سے پیدا ہونے والے تشویش کو کم
کریں۔.

اخراجات مختلف قسم کے ہوتے ہیں:

u

متعین اخراجات وہ ہیں جس میں ہر مہینہ تبدیلی نہیں ہوتی
u
ہے۔ .مثال کے طور پر :کرایہ ،کھانے پینے کی اشیاء ،واپس ادائیگی ،بل،
مقرر لون کی ادائیگی ،بیمہ۔

اپنے مالی حاالت کو کنٹرول کریں اور بل اور قرض وقت پر ادا
کریں.

u

ترجیحات قائم کریں اور نہ کہنا یا خواہشات کو ملتوی کریں۔.

u

ہنگامی صورتحال ،بڑے اخراجات یا ریٹائرمنٹ کے لئے بچت
کریں۔.

u

اپنے بقایا جات واپسی کی منصوبہ بندی کریں اور انتظام کریں۔

u

اپنا اثاثہ بنائیں

تاہم ،ہر ایک الگ الگ ہے۔ آپ کی عمر ،کام کی نوعیت ،ذاتی حاالت اور بہت سے دیگر عنارص ،پر منحرص ہے ،۔ ,آپ کی رضورت اور چاہت
دورسے لوگوں سے مختلف ہونگے
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u

درج کریں کہ ایک ہفتہ میں آپ نے کتنا خرچ کیا
ہیں(اخراجات)

u

درج کریں کہ ایک ہفتہ میں آپ کتنا پیسہ کامتے ہیں(آمدنی)

اگر آپ نے کوئی منصوبہ نہیں بنایا ،تو ہوسکتا ہے آپ زر ادائیگی اعلی کمیشن
اور کم زر مبادلہ رشح پر کریں اس لئے زر ادائیگی کے بارے میں وصول کرنے
والے کے ساتھ بات چیت کرنا اہم ہے ،تاکہ آگے کی منصوبہ بندی کریں ،جائزہ
لیں کہ کیا بہرت طریقہ ہے ،رقم اور وقت۔ یاد رکھیں ،یہ آپ کا پیسہ ہے اور آپ
اس کے لئے رشط رکھ سکتے ہیں۔

u

اپنی آمدنی میں سے اپنے اخراجات گھٹائیں یہ دیکھنے کے
لئے کہ آپ پیسہ بچا رہے ہیں یا گنوا رہے ہیں۔.

بجٹ کی مثالیں

u

اپنے بڑے یا سب سے زیادہ والے اخراجات کی پہچان کریں،
اور فیصلہ کریں کہ یہ رضوریات ہے یا چاہت ہے۔.

u

ہر ہفتہ یا مہینہ اپنے اخراجات اور آمدنی کو ایڈجست کرنے
کے لئے منصوبہ بنائیں تاکہ آپ کو کم نہ پڑے اور جو کچھ
بچا ہو وہ اس کی بچت کر سکیں۔

مجھے بجٹ کیسے بنانا چاہئے؟

اگلے صفحہ پر ٹیبل میں آپ اپنے اخراجات اور آمدنی درج کر سکتے ہیں۔ آپ
ماہانہ یا ہفتہ واری بجٹ رکھ سکتے ہیں۔ یہ اس بات پر منحرص کرے گا کہ آپ
کس تعدد سے پیسہ موصول کرتے ہیں اور کس تعدد کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔

کیا بجٹ میں مجھے اپنے ترسیل زرشامل بھی شامل کرنا
چاہئے؟
زر ادائیگی وہ خرچ ہے جسے اکرث امیگرینٹ کو اپنے بجٹ میں شامل کرنا ہوتا
ہے۔ یہ آپ کی رضوریات پر منحرص ہوگا (اور جو آپ پر منحرص ہیں) چاہے زر
ادائیگی کو متعین سمجھا جائے یا قابل تغیر اخراجات۔ تاہم ،زر ادائیگی کو اپنے
بجٹ میں شامل کرنے سے آپ کو اپنی بچت کا تجزیہ کرنے میں مدد ملے گی۔.
زر ادائیگی/پیسہ منتقلی خدمت کا استعامل کرنے سے قبل آپ کو کس بات کا
خیال رکھنا چاہئے؟

u

سب سے آسان طریقہ (چیک ،پیسہ کا آرڈر ،برقی وائر ،پری پیڈ
کارڈ ،ڈیبٹ کارڈ ،ہینڈ کیری)

u

زر ادائیگی کی رقم

u

رسوس فیس

	uمقامی کرنسی میں تبدیل کرنےکی مقدار کے تبادلے کی رشح
پر کمیشن

u

وقت
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سیمپل بجٹ ٹول
اخراجات :آپ جو خرچ کرتے ہیں

آمدنی :جو آپ کامتے ہیں
رقم

آئٹم (یا چیز)

کل آمدنی کا حساب لگائیں

$
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کل آمدنی

مقدار

آئٹم (یا چیز)

$

کل اخراجات کا حساب لگائیں

$

کل اخراجات

$

فرق

 .4بچت اور اس کےچیلنجز

میں نے بہت تھوڑے پیسے کامئے ہیں لیکن میرے پاس تھوڑی بچت ہے۔ میرے دو پوتے ہیں۔ ایک سات سال کا ہے اور
دورسے کی عمر  11ہے میں یہ پیسے ان کے لئے رکھنا چاہتی ہوں تاکہ جب میرے پاس 100اور  200ڈالر ہوں گے
میں ان پیسے کو گوانگزو میں اپنے پوتے کو بھیجوں گی کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ میرا بیٹا ابھی چین میں ہے؟ میں
 100یا  200ڈالر اپنے پوتے کو بھیجوں گی اور آپ کو معلوم ہے وہ میرا پیسہ پاکر بہت خوش ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں،
« اوہ میری دادی نے میرے لئے پیسے بھیجے ہیں۔
جون -منہٹن
									

یہاں سب کچھ میں پیسہ لگتا ہے۔ زندگی بہت مہنگی ہے۔
اور ہامرے ملک میں بھی ہر چیز بہت مہنگی ہے۔ یہاں امن اور تحفظ ہےاس لئے نفسیاتی طور پر اچھے ہونے کی منائندگی کرتا
ہے۔ جب آپ نفسیاتی طور پر اچھا محسوس کریں ،تو چیز آسان ہوجاتی ہے
نائیوا بروکلن
					

مجھے لگتا ہے ہم لوگ ٹھیک ہیں۔ ہم اپنی رضوریات خریدنے کی اہلیت رکھتے ہیں لیکن عیش و آسائش کا سامان نہیں
خرید سکتے ہے پھر بھی ہم انتظام کر سکتے ہیں۔ اور امریکہ میں فوائد ہیں جیسے مالی ،ہیلتھ کیرئ ،ہیلتھ انشورنس ،یہ
چیزیں ہامرے ملک میں موجود نہیں ہیں اور یہ اور یہ مجموعی اطمینان میں اضافہ کرتا ہے۔ ہامری آمدنی بہت زیادہ
نہیں ہے ،خصوصی طور پر جب سے ہم کام نہیں کرتے ہیں۔ کرایہ بہت زیادہ ہے اور میرے لئے ہامرے اپارٹمنٹ کا واقعی
بہت ہے۔۔ ہم خوش قسمت ہیں کیونکہ اس کا کرایہ گزشتہ دس سالوں سے نہیں بڑھا ہے اس کا کرایہ بارہ سو ڈالر ہے
لیکن مجھے معلوم ہے کہ نیا اپارٹمنٹ کا کرایہ اس سے دوگنا ہوگا۔ اب یہ دوگنا ہے۔
							

ابیال-بروکلن

میرے شوہر کام کرتے ہیں اور ہر ہفتہ مجھے پیسہ ال کر دیتے ہیں۔ میں بھی کام کرتی ہوں لیکن میں سب ہی پیسے کا انتظام کرتی
ہوں اور ہمیشہ بل اور کرایہ ادا کرنے کے بعد چھوٹی چھوٹی رقم کی بچت کرتی ہوں۔ کبھی کبھی میں میکسیکو بھی پیسہ بھیجتی ہوں
لیکن بس ہنگامی حاالت میں۔ میری خاندان پہلے سے ہی جانتے ہے۔ «گرین بل» پانا آسان نہیں ہے ،یہ ویسا نہیں ہے جیسا کہ وہ لوگ
سوچتے ہیں۔
							

فیڈریکا -اسٹیٹن آئلینڈ
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بچت کی اہمیت
جب بھی ہمیں بل موصول ہوتا ہے ہم
اس بارے میں بات چیت کرتے ہیں۔
میرے خیال سے سب ہی اہل خانہ کے
لئے یہ سب سے بڑی تشویش کی بات
ہوتی ہے۔
میرے لئے کیونکہ میں بجٹ چالتی
ہوں ،میں اس کے بارے میں گھر پر
زیادہ بات نہیں کرتی۔
میری پریشانی میرے بچے ہیں جو
برانڈ والی چیز خریدنا چاہتے ہیں جس
کا خرچ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔
ابیال-بروکلن

میرے لئے یہ بہت اچھا ہوگا کہ میں
اپنے بچے کا اچھی طرح خیال رکھوں
تاکہ انہیں آرام نصیب ہو۔ اور پھر جب
میں بوڑھی ہو جاوں اور میں بہت
بوڑھی ہو جاوں اور کام کرنے میں
تھک جاوں ،تو مجھے کسی چیز کی
پرواہ نہ ہو۔
انایا -برونکس

جب لوگ لفظ «بچت» سنتے ہیں تو وہ بینک میں جمع بڑی رقم  ،گدی کے نیچے یا باکس میں ڈپازٹ
محفوظ رقم کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں۔ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ یہ اس کے متعلق نہیں ہے یا ان
کے لئے بچت کرپانا ممکن نہیں ہے۔ جب ذاتی مالیات اور زیادہ واضح طور پر« ،بچت ».آتا ہے تو بہت
سے لوگوں کا ذہن موقوف ہوجاتا ہے یا غیر جانبدار جذباتی ردعمل رکھتے ہیں .وہ بس اس مضمون سے
احرتاز کرتے ہیں۔
بچت کی اور حقیقت پسندانہ تعریف یہ ہے کہ وہ پیسہ ہے جو آپ خرچ نہیں کرتے ہیں۔ کسی بھی
رقم کو بچت میں شامر کیا جاسکتا ہے چاہے روزانہ ایک ہی ڈالر ہو سکتا ہے۔
یہ بہت زیادہ ہو ایسا بالکل بھی نہیں ہے ،یا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایسا نہیں ہونا چاہئے۔ تاہم اگر
آپ عادت بنا لیں تو وقت کے ساتھ بچت کرنا رشوع کر سکتے ہیں۔
آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ جتنا پیسہ کامتے ہیں ،اس میں سے سب کی رضورت ہے اور آپ کے پاس
بچت کرنا ممکن نہیں ہے ،لیکن آپ اپنے ترصف کے طریقہ میں تبدیلی التے ہوئے اور اپنے اخراجات
میں کمی کرتے ہوئے بڑی قربانی دیے بغیر آپ بچت کر سکتے ہیں۔

رسگرمی :آپ کے روز مرہ کی زندگی میں بچت کی مثال۔۔
کئی طریقے ہیں جس کے ذریعہ ہامری فیملی کی فالح و بہبود کو متاثر کئے بغیر ہم
بچت کر سکتے ہیں۔
اپنے روز مرہ کی زندگی کے بارے میں غور و فکر کریں۔
مثال کے طور پر ،آپ روزانہ جو کافی خریدتے ہیں یا ہر صبح کارنر فوڈ اسٹینڈ سے جو کھانا
خریدتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ ہر ایک چیز پر دو سے تین ڈالر خرچ کرتے ہوں یا اگر آپ پورے
ہفتہ روزانہ چھ سے چار ڈالر کا دونوں چیزیں خریدتے ہوں۔
اس روز مرہ کی عادت پر آپ کتنا زیادہ خرچ کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر ،اگر آپ کافی یا
خمیر کی روٹی کارنر فوڈ اسٹینڈ سے خریدتے ہیں۔؟
کیا آپ کو رقم کو لے کر حیرت ہوئی؟
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اس ملک میں امیگرینٹ کے طور پر مجھے پیسہ کیوں بچانا
چاہئے؟
بچت ہنگامی صورتحال یا غیر متوقع واقعہ کی صورت میں آپ کو مالی استحکام دیتا ہے جیسے کہ:
 uاپنی مالزمت کھو دینا یا رسدیوں کے دوران کام نہ ملنا۔۔۔
 uفیملی میں نئے رکن کی آمد
 uکسی طرح کا غیر منصوبہ بند صورتحال۔۔۔۔(مثال کے طور پر ،اگر اگر چولہا ٹوٹ جاتا
ہے)
 uآپکے بچے کے لئے رضوری اسکول کا سامان
بچت اس وقت بھی معاون ہے اگر آپ مستقبل میں کسی چیز کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں ،جیسے
کہ:
 uبچے کو کالج بھیجنا
 uایک گھر خریدنا یا اپنے ملک میں گھر بنانا
 uایک تجارت رشوع کرنا

اگر میں پانچ سال تک کچھ رقم
بچا سکوں ،میں اپنی بیٹی عامن کو
چھٹی پر اردن عامن لے جانے کے
قابل ہوئی۔ میرے شوہر کے پاس
ہمیں وہاں جانے کے لئے پیسے نہیں
تھے۔ لیکن اس پیسے کی بچت کرنے
سے میں وہ خرچ برداشت کر پائی۔
اگر میرے پاس وہ پیسے نہیں ہوتے
جو میں نے بچت کیا تھا تو میں
وہ سفر نہیں کرپاتی یا چھٹی کے
دوران وہ اخراجات برداشت نہیں کر
پاتی۔ اس لئے میں نے اس طرح کی
وجوہات کے لئے پیسے بچائے۔
طالیہ -بروکلن

 uایک ریٹائرمنٹ فنڈ بنانا
 uاپنامادر وطن واپس جانا
رشوع میں ہی بچت کا ہدف طے کرنے سے آگے کی منصوبہ بندی میں آسانی ہوگی اور کسی ناگہانی
صورتحال سے قلیل مدت میں نپٹنے کے لئے کسی اچانک قدم اٹھانے سے بچائے گا۔
مثال کے طور پر ،اگر آپ کا ایک ہدف اپنے بچے کو کالج بھیجنا ہے ،تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے
لئے رضوری بچت کرنا کب رضوری ہے؟,
 uاگر آپ اس وقت سے بچت کرتے ہیں جب سے آپ کے بچہ پیدا ہوتا ہے تو جب
وقت آتا ہے اسے کالج جانے میں آپ مدد کرنے کے قابل بن پائیں گے۔ اس ملک میں
کالج بہت خرچیال ہے ،لیکن اپنے بچے کو اس میں داخلہ کرانا ممکن ہے امیگریشن
سٹیٹس کے باوجود۔ ٹیوشن کی فیس ادا کرتے وقت بچت کئے گئے پیسے سے بہت
کام آسکتا ہے۔
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آپ پیسے کی بچت کیسے کر سکتے ہیں؟
جب گھر میں پیسہ آئے تو گھر کے
ہر فرد کو اس کے خرچ کرنے میں
زیادتی نہیں کرنی چاہئے تاکہ سب
کی رضوریات پوری ہوسکے۔ اس لئے
اہل خانہ کے ارکان کے درمیان ہم
آہنگی بہت رضوری ہے۔ جب لوگ
ایک دورسے کے ساتھ تعاون کرتے
ہیں ،جب وہ رضورت مند کی مدد
کرتے ہیں ،جب امیر غریب کی مدد
کرتے ہیں ،یہی وہ چیز ہے جو میں
دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس لئے سامجی
درجات میں کوئی امتیاز نہیں ہے
یا غربت یا مالداری میں کوئی انتہا
پسندی نہیں ہے۔
ابیال-بروکلن

ہر ایک کا بچت کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ کچھ لوگوں کو ہمیشہ بچت کے لئے یاد دالنے کی
رضورت پڑتی ہے۔ دیگر لوگ اسے ایک عادت بنالیتے ہیں اور ان کے لئے یہ دانت صاف کرنے جیسی
عادت ہے۔ کچھ لوگ بیرون وطن واپس اپنے بینک اکاؤنٹس اپنے آبائی ملک میں بھیجتے ہیں۔ سب سے
اہم چیز بچت کے بارے میں عادت بنانا اور ذہن کو تیار کرنا ہے۔
نیو یارک میں بچت کرنے کے طریقے:
 uتعین کریں کہ اپنی کامئی میں سے کتنا بچت کرنا ہے۔.
 uاپنے قرض کو کم کریں تاکہ سود کی در میں کمی آئے.
 uبجٹ بنائیں اور تعین کریں کہ کتنا خرچ کم کیا جا سکتا ہے ،تحریص سے بچیں اور رصف
وہی چیز خریدیں جس کی آپ کو رضورت ہو۔ .مزاحمت کریں « خوردہ تھیراپی»
 uاس پیسے کو ہاتھ نہ لگائیں جس کو پہلے سے ہی کسی مخصوص اخراجات کے لئے مختص
کر چکے ہوں (جیسے کرایہ(.
 uاپنی عادات کے بارے میں غور و فکر کریں جیسے کہ سگریٹ نوشی ،رشاب نوشی یا
اسکریث کریں اور جیتیں گیم ،جو آپ کی بچت کی صالحیت کو محدود کر سکتا ہے۔
 uکوپن کا استعامل کریں اپنے اخراجات کو کم کرنے کے لئے سیلس کا فائدہ اٹھائیں۔
 uاپنے متام کھلے پیسے(سکے) ایک مخصوص جگہ میں رکھیں اور وقفہ وقفہ سے اسے بینک
میں جمع کریں اور بچت میں اضافہ کریں۔
 uکسی چیز کے لئے بچت کرنے کے واسطے منتخب کریں۔ بچت رشوع کرنے کا سب سے
آسان طریقہ ہے ہدف طے کرتے ہوئے بچت کرنا۔
 uغور کریں کہ آپ کی بچت سے آپ کا ہدف حاصل ہونے میں کتنا وقت لگے گا

اور ہمیں بھی سستا سے سستا چیزیں
خریدنے کی کوشش کرنی چاہئے۔
جب میں بچوں کے لئے کپڑے
خریدتی ہوں میں سستے کپڑے
خریدتی ہوں کیونکہ مجھے کھانا کی
رضورت ہے۔ میں وہ چیزیں خریدتی
ہوں جو سوپر مارکیٹ میں سیل پر
لگا ہوتا ہے۔ رصف میں ہی نہیں۔
مجھے لگتا ہے کہ ہر کوئی یہاں سیل
میں چیزیں ڈھونڈتا ہے۔
طالیہ -بروکلن
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	vقلیل مدتی ( 3-1سال)۔ مثال کے طور پر ایک ہنگامی فنڈ ،چھٹی یا کار کے لئے ڈاون
پیمنٹ
 vطویل مدتی ( 4+سال)۔ .مثال کے طور پر ،ریٹائرمنٹ ،آپ کے بچے کی تعلیم ،گھر کے
لئے ڈاون پیمنٹ یا ایک ماڈلنگ پروجیکٹ۔
 uبچت کا ایک پالن اپنے ذاتی ہدف کے لئے اور ایک اپنی فیملی کے ہدف کے لئے تیار
کریں۔ بچت پالن بنانے کے لئے اپنے بچے کو بھی بتائیں اور بچت کرنا سیکھائیں اور
مستقبل کے لئے اپنے اخراجات کی منصوبہ بندی کرنا بتائیں۔

ہنگامی حاالت کے لئے بچت
مالی ہدف سے قطع نظر (ہامرے بچوں کے لئے تعلیم وغیرہ) ،زندگی کے غیر متوقع حادثات ،جیسے
طبی ہنگامی صورتحال ،اکرث امیگرینٹ خاندانوں کو اپنے بچت کا سہارا لینا پڑتا ہے ،اپنے اصلی مالی
ہدف میں مداخلت کرنا پڑتا ہے۔
متبادل مالی خدمات سے پیسے مستعار لینے سے چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں۔ متبادل مالی خدمات
کا رشح سود زیادہ ہوسکتا ہے یا ہو سکتا ہے وہ قرقی کی شکل میں کام کرتے ہوں۔ ان غیر رسمی
مالی اداروں سے جڑے خطرات کے بارے میں معلومات رکھنا بہت اہم ہے (کیشنگ ،پے ڈے لون ،زر
ادائیگی ایجنسیوں کو چیک کریں) :آپ کے پیسے کے لئے تحفظ کی کمی۔

مجھے لگتا ہے اگر آپ صحتمند ہیں اور
بیامر نہیں ہیں لفظی کامئی کے طور پر
پیسے کامنے کی طرح ہے۔ مجھے لگتا
ہے اپنی صحت کا خیال رکھنا سب سے
بڑا اثاثہ ہے۔
ناری-قوینس

بچت کا متبادل نظام کیا ہے؟
مثال کے طور پر :قرض دینے والے حلقے  ،اسے ٹنڈاس ،کونڈینس ،پینڈیروس ،سوزوس یا ہوئی کے طور
پر بھی جانا جاتا ہے۔.

قرض دینے والے حلقے (لینڈنگ رسکل) کون ہیں؟
قرض دینے والے حلقے (لینڈنگ رسکل) بچت کو ادھر سے ادھر کرنے اور قرض دینے واال ڈھانچہ غیر
رسمی ڈھانچہ ہے۔ رضوری نہیں کہ وہ مالی اداروں کے ذریعہ منظم اور سود سے پاک ہوں۔ یہ ایک
اجتامعی کوشش ہے ،عام طور پر کمیونٹی ارکان کے مابین منظم ہوتی ہے جو ایک دورسے کو جانتے
ہیں۔
قرض دینے واال حلقہ (لینڈنگ رسکل)عام طور پر  10یا  20لوگوں کے ذریعہ تشکیل دیا جاتا ہے۔
اس میں رشیک ہر ایک شخص حلقہ کے منتظم کو ماہانہ یا ہفتہ واری ایک متعین رقم ادا کرنے کے
لئے راضی ہوتے ہیں (اس میں رشیک سب ہی کے لئے یکساں رہتا ہے) ،تو ہر ایک مہینہ ایک مقرر شدہ
رقم جمع ہوتی ہے۔ ہر ایک کو ایک بار سب ہی پیسے لینے کا حق حاصل ہوتا ہے اور یہ اس وقت تک
جاری رہتا ہے جب تک کہ اس حلقہ میں سب ہی لوگوں کو پیسے لینے کا موقع نہ مل جائے۔

ٹھیک ہے ،تو آپ منافع کے بارے میں
پھر کیا سوچتے ہیں (لینڈنگ رسکل
میں)؟
ٹھیک ہے ،حاصل ہونے واالمنافع تو
کافی اچھا ہے ،اس میں تحفظ اور
صحیح اعتامد شامل ہوتا ہے؟ اور آپ
کے پاس بہت زیادہ تحفظ نہیں ہوتا۔
اگر وہ اس کو لے کر فرار ہوجائیں
تو آپ اپنا پیسہ کہاں ڈھونڈھنے
جاوگے؟
لی منہٹن
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مثبت

قرض دینے والے حلقے (لینڈنگ رسکلس)

منفی

اس میں کوئی سود یا فیس نہیں ہے

کوئی اپنا حصہ لے کر فرار ہو سکتا ہے اور پھر حلقہ کو ان کے
حصے کی ادائگی پورا کیے بنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔

کوئی کریڈٹ چیک کرنے کی رضورت نہیں ،کوئی بھی اس میں
حصہ لے سکتا ہے۔

اگر حلقہ کے کسی رکن کو ہنگامی صورتحال کا سامنا ہے اور ادا
نہیں کر سکتا ہے تو اس میں ہر ایک کو نقصان ہوگا ہے۔

کبھی کبھی منتظم آپ کو اپنی رضورت اور منصوبہ کے لحاظ سے
پیسہ لینے کے لئے انتخاب کرنے کی چھوٹ دیتا ہے۔

اس میں رسمی مالی ٹولس اور اداروں کو نگرانی کرنے والے باہری
حکام کی کوئی حفاظت نہیں رہتی۔

مجھے لگتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ خطرہ ہے اور بڑا منافع ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے اگر آپ اس ہوئی میں پیسہ رکھتے ہیں
تو ٹھیک ہے۔ ہوئی .آپ بہت زیادہ پیسہ اس میں ڈالتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں خطرہ اس شخص کے فرار ہونے کا ہے
جس کے پاس پیسہ جمع ہے کیونکہ اس کے بعد آپ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایک غیر قانونی حق ہے؟ کوئی تحفظ نہیں
ہے۔ تب بھی اگر آپ پیسہ ادا نہیں کرتے ہیں اور پھر آپ ادائیگی بھول جاتے ہیں ،کبھی کبھی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے
اپنا حق زائل کر دیا۔ لیکن تب یہ ان لوگون پر منحرص کرتا ہے جو اس کا انتظام کر رہے ہیں۔ بہت سے اوقات ،یہ رشتہ دار اور اہل
خانہ ہوسکتے ہیں اور ہوسکتا ہے اس کے بعد آپ یہ کر سکتے ہیں۔
میرے خیال میں ،یہ ہامرے لئے ایک کمیونٹی ہے ،کیا یہ بات نہیں ہے؟ جیسے میں پہلی دفعہ یہاں آیا  ،میں نیا امیگرینٹ تھا۔
میں کچھ بھی نہیں جاتتا تھا اور مجھے گھر خریدنا تھا۔ دراصل میں کچھ پیسے بچت کرنا چاہتا تھا۔ اس لئے میں نے یہ پہال کام
کیا کہ میں نے وہ پیسہ ہوئی میں ڈاال تاکہ کوئی میرا پیسہ میرے لئے رکھے گا اور مجھے سود بھی ملتا رہے گا۔ اچھا ،میرے
خیال میں ہوئی آپ کے دوست کی طرح لگتا ہے ،اس طرح جیسے وہ آپ کو ہی تالش کر رہا تھا۔ میرے خیال سے اگر آپ اس پیسے
کا ہنگامی صورتحال کے لئے نہیں رکھے ہوئے ہیں ،تب یہ ٹھیک ہے کیونکہ آپ اسے اس میں ڈال سکتے ہیں کیونکہ کوئی آپ کو
بہت زیادہ سود دے رہا ہے۔ لیکن میں اسپر اعتامد نہیں کرتا۔ یہ ایک جوا کی طرح ہے۔ یہ بہت جوکھم بھرا ہے۔ میں یہ پسند
نہیں کرتا۔ میں یہ نہیں کروںگا۔ جیسا کہ اس نے کہا کہ کبھی کبھی ہنگامی صورتحال ہوتی ہے اور کبھی کبھی آپ کو پیسے کی
رضورت پڑتی ہے۔ ”
میں ہوئی پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ اگر مجھے ہنگامی طور پر نقدی کی رضورت پڑی اور ہوئی سے رجوع کرتا ہوں تو اس کے بعد
انہیں دوبارہ کیسے ادا کروں گا۔ اپنے لئے میں اپنے رشتہ داروں سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔
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جونجی منہٹن

وہ کیسے کام کرتے ہیں؟
قرض کے دائرہ (لینڈنگ رسکل) عام طور پر کیسے کام کرتا ہے اس کی یہاں ایک مثال ہے:
لوگ ٹانڈا میں رشکت کرنے کے لئے ہر مہینہ  100ڈالر ادا کرنے پر راضی ہوتے ہیں ،اس طرح ہر مہینہ
 1200ڈالر جمع ہوگئے۔ اس میں رشیک ہر شخص کا اس میں لینڈنگ «برتن›» میں  1200ڈالر جمع
ہوگئے۔ اگر آپ «برتن « پہلے پاگئے ،تو ٹانڈا کا لون بغیر سود کے ہوا ،اگر آپ کو آخر میں ملتا ہے ،یہ
بچت کا بہت موثر نظام ہے۔
یہ عام طور پر آپسی احتساب اور گروپ میں اعتامد کی وجہ سے چلتا ہے۔ گروپ میں زیادہ تر
لوگ ایک دورسے کو جانتے ہیں ،اور اگر کچھ لوگ ادا نہیں کرتے تو دیگر شخص اس شخص پر مکمل
ادائیگی وقت پر کرنے کا دباؤ بناتا ہے۔

آپ اپنے آپ کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟
اس کو جاننا بہت اہم ہے کہ جیسے ہر مالی لین دین میں ہے ،لینڈنگ رسکل میں بھی کچھ جوکھم
ہیں۔ اس جوکھم کو کم کرنے کے لئے:

میں ایک ٹانڈاز کا منتظم ہوں۔ لیکن
رصف ان لوگوں کے ساتھ جن پر میرا
بھروسہ ہے۔ ہنگامی صورتحال آسکتی
ہے ،حادثہ ہوسکتا ہے۔ ایک بار ایک
چچازاد بیامر ہوگئی اور اپنا حصہ ادا
نہیں کر پائی۔ اس کے لئے مجھے
ادا کرنا پڑا تھا۔ اس نے دھوکہ نہیں
دیا ،وہ صحیح معنی میں ہسپتال میں
تھی۔ ہمیں بس یہ جاننا ہوتا ہے کہ
ہمیں رصف یہ جاننا ہوگا کہ خطرات
ہیں۔
سیلوا -اسٹیٹن آئلینڈ

آپ لینڈنگ رسکل ایسے لوگوں کے ساتھ بنائیں جو آپ جانتے ہیں اور جس پر آپ
u
بھروسہ کرتے ہیں
	بہت بڑا دائرہ بنانے سے گریز کریں۔ ذمہ داری کو لے کر مسابقت پذیری ہوسکتی
u
ہے اور اس سے زیادہ امکان ہے کہ آپ گروپ کے کچھ لوگوں کو نہیں جانتے یا ان پر
اعتامد نہیں کرتے ہیں
ایسے ادارے کا پتا لگائیں جو لینڈنگ رسکل کو منظم کرتا ہے۔.
u
کچھ کریڈٹ یونین اور دیگر کمیونٹی تنظیمیں لینڈنگ رسکل کا انتظام کرتے ہیں اور اگر آپ
ذمہ دار شخص ہیں اور وقت پر ادا کرتے ہیں تو وہ کریڈٹ بیوروز کو بھی رپورٹ کر سکتی ہیں
اس طرح کے تنظیموں کی کچھ مثالیں جو لینڈنگ رسکل سے ہیں اور پہلے سے آپ کے مالی برتاو کے
بارے میں کریڈٹ بیورو زکو رپورٹ دیتی رہی ہیں
	uچھایا سی ڈی سی ،سسٹیننگ ہومس اسٹرینگتھننگ کمیونیٹز
www.chhayacdc.org info@chhayacdc.org
	uمشن ایسٹ فنڈ۔
http://missionassetfund.org/lending‑circles/
http://lendingcircles.org/

عزم یہ آپ کو عزم کا سبق سکھاتا
ہے۔ بچت کے فائدہ کے عالوہ یہ
آپ کو عزم کا درس دیتا ہے۔ اور یہ
دکھاتا ہے کہ جب آپ چھوٹی موٹی
بچت کرتے ہیں آخر میں اس کا بڑا
انعام ملتا ہے۔
جب آپ اس طرح کا سامجی نظام
رکھتے ہیں ،تو آپ کو اس طرح کا
ایک مخصوص رقم ماہانہ یا ہفتہ
واری ادا کرنا پڑتا ہے۔ یہی وہ بچت
مںصوبہ ہے۔
جیسا کہ بہت نےکہاکہ یہ بہت
رضوری ہے آپ اپنے آپ کو مجبور
کرتے ہو۔ آپ کو ہر ہفتہ ،یامہینہ
ایک مخصوص رقم کی بچت کرنی
ہوگی۔
بہار بروکلن
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بچت اور جالوطنی
ہم موجودہ حاالت کو لے کر بہت
فکرمند ہیں۔ کیا میرا پیسہ ڈوب جائے
گا اگر ہم ملک بدر کر دیے گئے؟ کیا
مجھے کسی سے بات کرنی چاہئے؟

زندگی کے غیر متوقع واقعات میں امیگریشن کا نفاذی عمل بھی شامل ہوسکتا ہے۔ جیسے کہ حراست
یا ملک بدری ،جو بہت مہنگا ہوسکتا ہے اور آپ کے ملک میں آپ کے اہل خانہ کے مالی طور پر
متاثرکر سکتا ہے۔

آپ کا پیسہ آپ کا ہے ،لیکن آپ کو
معلوم کرنے کی رضورت ہے کہ آپ
کیسے رسائی کر سکتے قطع نظر کیا
ہوتا ہے

امیگریشن کے عمل کے معاملہ میں کیا مجھے بچت رشوع کر دینا
چاہئے؟

روسیو -اسٹیٹن آئلینڈ

(مجھے امریکہ بہت پسند ہے) ہر
چیز۔ ہر چیز۔ ہم جو کچھ سن رہے
ہیں وہ ڈراونا ہے۔ لیکن ابھی تک ہم
نے کچھ دیکھا نہیں ہے۔
صالح -بریکلن
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ہاں .امیگریشنن اور قانونی تعمیلی عمل کا رابطہ بہت مہنگا ہوتا ہے ،چاہے آپ امیگریشن کے ذریعہ
جارہے ہوں بانڈ ادا کر کر رہے ہوں ،یا حراستی سنٹر میں آپ کے گھر کا کوئی موجود ہے۔ چاہے آپ کو
امیگریشن اٹارنی ،اہل خانہ کے متام اراکین کو ادا کرنا ہو یا آپ کو ملک بدری کی اپیل دائر کرنے کی
رضورت ہو ،آپ کو ہر چیز میں پیسے کی رضورت پڑے گی۔ ہر صورتحال کے لئے پیسے کی بچت کرنا
بہت اہم ہے۔ اپنے اہل خانہ کے اراکین سے بات کریں ،ان اوقات میں والدیت کی منصوبہ بندی بہت
اہم ہے۔

اگر آپ حراست میں ہیں یا ملک بدر کر دیے گئے ہیں تو کیا آپ کا
پیسہ ڈوب جائے گا؟
نہیں .کھاتہ میں جمع پیسہ آپ کا ہے۔ .ایک جب آپ کھاتہ کھولتے ہیں ،تو آپ کا پیسہ محفوظ ہے
اور ضبط نہیں کیا جاسکتا ہے۔ بینک اور کریڈٹ یونین آپ کو اے ٹیم ایم،ڈیبٹ کارڈ،آن الئن رسائی یا
آپ کے موبائل فون آلہ کے ذرہعہ دور سے کھاتہ چالنے کی سہولت دیتا ہے۔ وہ پیسہ جو بینک اور
کریڈٹ یونین میں رکھا ہوا ہے وہ محفوظ ہے اور وہ ہمیشہ آپ کا ہی رہے گا اس سے قطع نظر کہ آپ
چاہے امیگریشن پروسیس کے ذریعہ گئے ہوں۔ آپ اپنے کھاتہ کا استعامل آپ جہاں بھی رہیں وہاں
سے کر سکتے ہیں! بس آپ کو یہ یقینی بنانا رضوری ہے کہ دور سے اپنے پیسہ کو کنٹرول کرنے کے
لئے ان ٹولس کا استعامل کیسے کرنا ہے۔ اگر آپ کے کارڈ پر ویزا یا ماسٹر کارڈ کا کی عالمت (لوگوز)
ہے تو آپ اس کا استعامل کہیں بھی کر سکتے ہیں۔

اپنا کھاتہ اپنی یملی کے ارکان یا دوستوں کے ساتھ ساجھا کرنے کا دورسا
کیا آپشن ہے؟
اپنا پرسنل ڈیٹا ،کھاتہ اور پیسہ انہیں لوگوں کے ساتھ ساجھا کریں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں۔
جوائنٹ اکاونٹ کھولنے یا اضافی کارڈ رکھنے کا بھی آپشن ہے۔ آپ کو بینک یا کریڈٹ یونین جانا
چاہئے اور اپنے آپشن پر کسی ماہرامور کے ساتھ بات چیت کرنی چاہئے۔

کیا مجھے اپنا کھاتہ بند کر دینا چاہئے اور پیسے نکال لینے چاہئے؟
اپنا کھاتہ بند کرنا اور پیسے ساتھ لے کر چلنا جوکھم بھرا ہوتا ہے۔ دور سے اپنا اکاونٹ کی رسائی کے
بہت سے طریقے ہیں ،تاہم قبل سے ہی اس کی منصوبہ بندی کرنا اور دیگر ماملک سے اپنے پیسے تک
رسائی کے بارے میں جاننا رضوری ہے۔ اپنے بینک سے بات کریں ،کمیونٹی پر مبنی تنظیموں کے پاس
جائیں جو آپ کو کسی بھی صورتحال کے لئے تیار کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا بیحد
رضوری ہے کہ جس طرح ملک بدری کے بعد بھی آپ کا پیسہ آپ ہی کا رہے گا ،آپ کا قرض بھی آپ
کی ہی ذمہ داری ہوگی!
کارروائی کریں اور ہنگامی صورتحال کے لئے تیاری کرنا رشوع کریں تاکہ کسی ایسے ناگہانی واقعہ
کے لئے تیار ہوسکیں جو ایک غیر متوقع امیگریشن کے ذریعہ آسکتا ہے۔

دراصل ،میں نے پیسہ بچت کرنا سیکھ
لیا ہے اور گروپ کودینے کے لئے پرعزم
ہوں۔ ہر مہینہ میرے پاس پیسے کی
ایک مخصوص رقم ہوتی ہے۔ لوگ مجھ
پر بھروسہ کر سکتے ہیں اس لئے کہ وہ
یہاں مجھے کمیونٹی میں جانتے ہیں۔
اور ہر کوئی ادا کرتا ہے۔ ایک بار ٹانڈا
کے ایک رکن کے ساتھ پریشانی آگئی
تھی اور میرے شوہر نے مجھے مشورہ
دیا کہ ایک بینک کھاتہ کھول اور اس
کے بعد میں وہ رقم میں اس بینک میں
محفوط کر دیتی ہوں اسلئے کہ میں اب
محفوظ ہوں۔ اور وہ صحیح تھے۔
میں ایسا ہی کروں گی۔
سیلوا -اسٹیٹن آئلینڈ

اور یہ سب سے مناسب وقت ہے۔
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 .5کریڈٹ
کریڈٹ کیا ہے؟
پیسہ ابھی حاصل کرنا اور مستقبل میں اس کی ادائیگی کرنا۔ قرض بچت کے
بالکل برعکس ہے (جہاں آپ پیسہ کیبچت مستقبل میں استعامل کی غرض
سے کرتے ہیں)،لیکن آپ دونوں چیز ایک ساتھ ہی کر سکتے ہیں۔ آپ لون
بھی لے سکتے ہیں یا کریڈٹ کارڈ کا استعامل کر سکتے ہیں اور بچت بھی
کر سکتے ہیں!
امریکہ میں امیگرنٹ کے طور پر آپ کیا کرتے ہیں جب آپ کو پیسے کی
رضورت ہوتی ہے اور پیسہ آپ کے پاس نہیں ہوتا ہے؟
 uآپ رشتہ دار یا کسی جاننے والے سے مستعار لیتے ہیں۔
 uآپ ایک پان شاپ پر جاتے ہیں
 uآپ کو قرض دہندہ کی تالش ہے یا لون کے ٹھگوں کی
 uآپ کے قرض کی درخواست اسٹور میں ہے
جو ملک میں نئے امیگرنٹ جو بغیر دستاویز ہے ان کا کریڈٹ کارڈ
کے لئے درخواست دینا مالی کامیابی کی طرف بڑا قدم ہے کریڈٹ کی
رسائی آپ کو مالی ہدف طے کقنے میں مدد کر سکتی ہے۔ ہامرے
بہت سے آبائی ماملک میں کریڈٹ کو ایک عیش و عرشت واالسامان
سمجھا جاتا ہے۔ جبکہ امریکا میں ایسا نہیں ہے۔ کریڈٹ تک رسائی
آپ کے کریڈٹ اور کریڈٹ کے اسکور کو منظم کرنے کے لئے مالی
ذمہ داری کے ساتھ آتا ہے

جب ایک شخص کریڈٹ حاصل کرتا ہے ،اس کا مطلب ہوتا ہے اور وہ ادارہ
کو واپس دینے کا وعدہ کر رہا ہے جو انہیں کسی نقطہ پر مستقبل میں
پیسے استعامل کرنے کے لئے مستعار دے رہا ہے۔
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میں کن چیزوں کے لیے کڑیڈٹ
کارڈ استعامل کر سکتا ہوں؟
 uیک غیر متوقع اخراجات سے نپٹنے کے لئے (ہنگامی حالت میں)
 uبل کی ادائیگی کے لئے
 uبہت زیادہ نقد ساتھ میں لے جانے سے بچنے کے لئے
 uزیادہ بڑاے قرض کی ادائیگی کے لئے
 uاپنا کاروبار رشوع کرنے کے لیے

مضمر ات کیا ہیں؟
قرض کیسے حاصل کیا جائے اس پر بات کرنے سے قبل یہ یاد رکھنا بہت
رضوری ہے کہ کریڈٹ اسکور اچھا برقرار رکھنا بہت ہی رضوری کیوں ہے
اور آپ کیسے اپنے متام مالی ٹولس (دیگر کھاتے) آپ کے کریڈٹ سے ایک
دورسے سے کس طرح مربوط ہیں۔
اپنے آپ سے سب سے پہال سوال یہ کرنا ہے :مجھے کریڈٹ کس چیز کے
لئے چاہئے؟ ایک ممکنہ ہنگامی صورتحال؟
دورسے لون واپس ادائیگی کرنے کے لئے؟ ایک چھوٹا کاروبار رشوع کرنے
کے لئے؟ رسدیوں کے کپڑے خریدنے کے لئے؟
پہلے کریڈٹ لینے کے لئے وجہ کا تعین کریں کہ وہ رضورت ہے یا چاہت
ہے۔ بینکنگ نظام میں مالی طور پر جوابدہ بننا پڑتا ہے دورسی بات ،واقف
رہیں کہ ایک آپ کے کسی کھاتہ میں ایک عمل بشمول ایک ڈیبٹ اکاونٹ،
آپ کے کریڈٹ درخواست اور آپ کے کریڈٹ رپورٹ کو متاثر کر سکتا ہے۔
مثال کے طور پر :آپ نے کسی مخصوص بینک کا چیکنگ اکاونٹ چار
سالوں سے استعامل نہیں کیا ہے اور آپ نے اپنے کپڑے کے اسٹور
کے اسٹور کا کریڈٹ کارڈ کا قرض ادا نہیں کیا ہے۔ کیا یہ آپ کے
کریڈٹ رپورٹ کو متاثر کرے گا؟ بالکل۔.

میں کریڈٹ کیسے حاصل کروں؟
آپ ایک  ITINمنرب کا استعامل کر سکتے ہیں!
ٹیکس ادائیگی کی سہولت مہیا کرنے کے عالوہ ایک  ITINمنرب آپ کو
لون کے لئے درخواست دینے یا ایک کاروبار رشوع کرنے کی بھی سہولت
دیتا ہے۔ اگر آپ کے پاس سوشل سیکورٹی منرب نہیں ہے تو امریکی مالی
نظام تک رسائی کے لئے ایک  ITINمنرب ہونا نہایت ہی رضوری ہے۔ ایک
 ITINآپ کو کریڈت بنانے کی سہولت دیتا ہے،چاہے آپ آپ کے پاس
قانونی تارکین وطن کا رتبہ بھلے ہی نہ ہو۔

آپ کو کار خریدنے یا گھر خریدنے کے کے لئے آپ کو قرض لینے کی
رضورت پڑ سکتی ہے ،اس کے لئے آپ کو کریڈٹ ریکارڈ رکھنا ہوگا۔
امریکا میں کریڈٹ بہت اہم ہے۔ آپ کو اس کو رکھنا ہوگا کیونکہ آپ
کو اپنا کریڈٹ قائم کرنےہوگا۔ یہ آپ کے ساتھ ہمیشہ پوری زندگی
منسلک رہے گا۔ یہ بہت اہم ہے ۔ یہ بہت ہی فائدہ مندہ ہے۔

لینگ  -منہٹن

 ITINکے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے بارے
میں سوچیں
 uانفرادی ٹیکس اداکار شناختینمرب (  )ITINانٹرنل ریوینو رسوس (آئی
آر ایس) کے ذریعہ ٹیکس فائل کرنے کے عمل کے لئے مہیا کرایا
جاتاہے۔ آئی آر ایس  ITINان لوگوں کو مقرر کرتا ہے جنہیں ٹیکس
پیرئ شناختی منرب کی رضورت ہوتی ہے کیونکہ ان کے پاس نہیں ہوتا
ہے یا اس لئے کیونکہ وہ سوشل سیکورٹی اڈمنسٹریشن کے ذریعہ
سوشل سیکورٹی منرب کی اہلیت نہیں رکھتے ہیں (جیسے بیرونی
ماملک کے شہری)۔
 uایک  ITINنہ ہی رسکاری آئی ڈی ہوتی ہے اور نہ ہی سوشل
سیکورٹی منرب۔
 uآئی آر ایس  ITINجاری کرتا ہے اس سے قطع نظر کہ ان کا تارک
وطن رتبہ ہے ،جیسے ایک شہری اور غیر ملکی شہری کو ٹیکس فائل
ریٹرن بھرنے کی رضورت پڑ سکتی ہے۔  ITINقانونی طور پر کام
کرنے کی اجازت نہیں دیتا نہ ہی اس سے سوشل سیکورٹی فوائد کی
اہلیت حاصل ہوتی ہے۔
 uایک  ITINکے حصول کے لئے آپ کو ڈبلیو  -7فارم جمع کرنا
چاہئے ( جو آپ کو انٹرنیٹ پر مفت میں حاصل ہوسکتا ہے اور یہ
دیگر زبانوں میں بھی دستیاب ہے)۔ اور پچھلے سالوں کو ٹیکس
ریٹرن۔

آپ کی مالی معتربی سے بینک کوکیا کرنا ہے۔ اگر یہ آپ کے پاس
ہےتو وہ آپ کو ہر وہ چیز دیں گے جو آپ چاہیں گے ،جس سے
زندگی آسان ہوجائے گی۔
اس کے ہونے سے صحیح معنی میں یہی فرق پڑتا ہے۔ بینک کو اس
سے یہ فرق پڑتا ہے کہ وہ جانتا ہے وہ یہ یقینی طور پر جانتا ہے کہ
آپ ادا کر سکتے ہیں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کو معاہدہ پورا کرنا
ہے۔ اگرآپ معاہدہ کو پورا نہیں کرتے ہیں ،تو اس کا مطلب آپ ختم
ہوگئے۔ آپ کی موت ہوگئی
میں کسی کو جانتا ہوں جنہوں نے گھر لینے کے لئے لون لیا۔ انہوں
نے واقعی گھر خرید بھی لیا،لیکن مجھے دو سال بعد معلوم ہواکہ
اس کی زندگی پوری طرح برباد ہوگئی،کیونکہ وہ پیسے ادا کرنے کے
قابل نہیں رہا۔
یہ ذمہ داری ہے کہ ہر ایک کو معلوم ہونا چاہے کہ وہ حاالت کو
سنبھال سکتا ہے۔ اگر آپ سنبھال نہیں سکتے ،لون لے کر کچھ رشوع
نہ کریں۔ کیونکہ یہاں پیسہ ہی سب کچھ ہے۔ پیسہ ہی جس کی
بنیاد پر یہ ملک چل رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ ٹھیک
ہیں۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ کی موت ہوگئ۔

بہار بروکلن

 uجب آپ  ITINفارم کوپُر کرتے ہیں یا یو امریکی محکمہ خزانہ آپ
کو ایک خط بھیجتا ہے جس میں ایک منرب مختص کیا جاتا ہے۔
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 uآئی آر ایس محکمہ وزرات داخلہ یا دیگر امیگریشن ایجنسی سے آپ
کی معلومات شیرئ نہیں کرتا۔

 uآپ کو اسی محدود رقم ( 500ڈالر)کے لئے کریڈٹ کارڈ موصولہ
ہوجائے گا۔

 uاضافی ادارے جیسے نیویارک کے لئے فوڈ بینک اور میکسیکو قونصل
خانہ کے مالی کونسلگ کھڑکی بھی  ITINمنرب پر کام کر سکتا ہے۔

 uکریڈٹ کارڈ کا استعامل کریں اور ہر مہینہ وقت پر اس کی ادائیگی
کریں۔ اپنی کریڈٹ حد سے تجاوز نہ کریں۔

میں کریڈٹ کارڈ کیسے رسائی حاصل کر سکتا
ہوں؟

 uکچھ مہینہ کے بعد بینک یا کریڈٹ یونین آپ کی رسگرمی جائزہ لے گا
اور اس بات کا تعین کرے گا کہ آپ نے کریڈٹ کارڈ کی ذمہ داری کے
ساتھ استعامل کیا یا نہیں (وقت پر مکمل ادائیگی کرتے ہوئے)۔ ادارہ
آپ کی ابتدا میں جمع کی گئی رقم لوٹا دے گا اور آپ کریڈیٹ کارڈ
کا استعامل جاری رکھ سکتے ہیں۔

 uبینک یا کریڈٹ یونین سے ایک محفوظ کریڈٹ کارڈ کے لئے
درخواست دیں۔ .تارکین وطن اور جو کوئی بھی کریڈٹ حاصل کرنا
چاہتا ہے ان کے لئے یہ بہت اہم ٹولس ہیں
 uاپنے محفوظ کریڈٹ کارڈ کے لئے بینک یا کریڈٹ یونین میں پیسہ
جمع کرائیں(مثال کے لئے  500ڈالر)۔

 uآپ کی ادائیگی کی رسگرمی کے بارے میں بڑے کریڈٹ بیوروز کو
رپورٹ دی جائے گی۔ .یہ ایک کریڈٹ رسگزشت قائم کرے گا اور
وقت پر ادائیگی ایک بہرت کریڈٹ اسکور دستیاب کرنے میں اہم کردار
ادا کرے گا۔
 uایک مالی جواب دہی کا طریقہ کار اچھے کریڈٹ اسکور کی کنجی ہے۔

1

اﯾﮏ  ITINﻧﻤﱪ
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﯾﮟ

2

اﯾﮏ ﻣﺤﻔﻮظ ﮐﺮﯾﮉٹ
ﮐﺎرڈ ﮐﯽ درﺧﻮاﺳﺖ

3

ﺟﻤﻊ ﮐﺮﯾﮟ

4

آپ ﮐﻮ اﯾﮏ ﺣﺪ ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﮫ ﮐﺮﯾﮉٹ ﮐﺎرڈ
ﻣﻮﺻﻮل ﮨﻮﮔﺎ

5

ﮐﺎرڈ ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﯾﮟ
اور ﮨﺮ ﻣﮩﯿﻨﮧ وﻗﺖ ﭘﺮ
ادا ﮐﺮﯾﮟ۔

6

آپ ﮐﯽ اداﺋﯿﮕﯽ ﮐﯽ
ﴎﮔﺮﻣﯽ رﭘﻮرٹ
ﺑﮍے ﮐﺮﯾﮉٹ ﺑﯿﻮرو
زﮐﻮ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ۔

اب آپ ﻧﮯ
ﻗﺮض ﮐﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺋﻢ
ﮐﺮ ﻟﯽ ﮨﮯ۔

محفوظ کریڈت کارڈ وہ آلہ ہے جو آپ کو کریڈٹ ہسٹری بنانے اور قائم کرنے میں مدد کرسکتا ہے۔ پری پیڈ کارڈ کے برعکس ( جو ہم اکرث بینک
سے زیادہ بار پوچھتے ہیں) ،محفوظ کریڈٹ کارڈ آپ کو کریڈٹ الئن کی رسائی مہیا کراتا ہے اور آپ کی ادائیگی رسگرمی بڑے کریڈٹ بیوروز کو
رپورٹ کی جاتی ہے۔ رصف آپ اچھی کریڈٹ ہسٹری بناسکتے ہیں۔ یہ بالکل آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہر مہینہ وقت پر ادائیگی کو یقینی بنائیں اور
اپنے کریڈٹ حد سے بیلنس کم رکھیں اس سے مثبٹ کریڈٹ ہسٹری اور اچھا کریڈٹ اسکور بنے گا۔ براہ کرم یاد رکھیں :کوئی محفوظ کارڈ فعال
کرنے سے قبل کریڈٹ الئن کے برابر سیکورٹی ڈپازٹ رضور جمع کریں۔
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 .6ٹیکس

میں ٹیکس کیوں ادا کرتی ہوں؟
محصوالت وہ پیسے ہیں جو حکومت وصول کرتی ہے بنیادی عوامی خدمات مہیا کرانے کے
لئے،جیسےعوامی نقل وحمل کا انتظام ،ڈھانچہ گت ،عوامی تحفظ اور تعلیم اس کے عالوہ دیگر
چیزیں۔ قانون کے مطابق تارکین وطن رتبہ سے قطع نظر ان متام لوگوں کو ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے جو
کسی بھی طرح سے پیسہ کامتے ہیں۔
ٹیکس ادا کرنا الزمی ہے اختیاری نہیں ہے۔ امریکا انٹرنل ریوینو رسوس یاآئی آر ایس کے ذریعہ سے
ٹیکس وصول کرتا ہے۔

کیا مجھے ٹیکس ادا کرنا ہوگا؟

یہاں کچھ اصلی جگہیں ہیں جہاں
میں مفت (ٹیکس) خدمات کے
لئے جاسکتا ہوں۔ ایسی جگہوں پر
مجھے جانا ہے کیونکہ نہیں معلوم
کہ خود سے میں کیسے بھروں۔
مین۔ منہٹن

وہ لوگ جنہیں امریکہ میں ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے۔:
 uامریکی شہری
 uمستقل رہائش پذیر اوربیرونی شہری دونوں (ٹیکس مقاصد کے لئے رہائش پذیر اور غیر رہائش
پذیر)۔ اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جو بیرون ماملک میں پیدا ہوئےلیکن ایک مخصوص مدت
کے لئے امریکا میں رہ رہے ہیں۔
 uغیر رہائشی غیر ملکی۔ اس سے مراد وہ غیر ملکی ہیں جو وزٹ ایزا یا غیر امیگرینٹ ویزا
جیسے طلباء یا  H-1Bمالزمین مراد ہے۔
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آپ جانتے ہیں کہ آپ ٹیکس مقاصد کے لئے مقیم ہیں اگر آپ:
 uایک گرین کارڈ ہے
 uامریکا میں موجود ہیں::
 vسال بھر میں کم سے کم  31دنوں کے لئے ہیں آپ ٹیکس ادا
کر رہے ہیں بواسطہ یا
 vپچھلے سالوں میں کم سے کم  183دنوں کے لئے (قریب 6
مہینے )
ٹیکس ادا کرنے کے لئے آپ کے پاس سوشل سیکورٹی منرب ( ایس ایس این) یا
ایک انفرادی ٹیکس شناختی منرب ( )ITINہونا چاہئے

کس قسم کی آمدنی قابل محصول ہے؟
ہاں! بہت سے فوائد ہیں:
 uجب آپ ٹیکس ادا کرتے ہیں ،آپ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ
قانون پر عمل کرتے ہیں اور اچھا اخالقی کردار کا اظہار کرتے ہیں۔
آپ یہ دکھاتے ہیں کہ آپ ایسے شخص ہیں جو قانون کو مانتا ہے
اور سامج کے لئے اپنی حصہ داری نبھاتا ہے۔
 uاگر آپ کسی امیگریشن راحت کے لئے کوالیفائی کرتے ہیں ،ٹیکس
فائل کرنا اس ملکی رہائش کو ثابت کرتا ہے۔
 uآپ ریفنڈ اور کریڈٹ کے لئےکوالیفائی کر سکتے ہیں۔.
 uگر آپ کابچہ کالج میں درخواست دیتا ہے ،اور فنڈنگ کے لئے
یامالی تعاون کےلئے درخواست دیتا ہے تو شہر،ریاست میں رہائش
ثابت کرنے کے لئے آپ تازہ ترین ٹیکس ریٹرن دکھانا الزمی ہوتا ہے
 uآپ سامجی فوائد حاصل کرسکتے ہیں۔.
 uاگر آپ ایس ایس این کے ساتھ ٹیکس جمع کرتے ہیں تو آپ پنشن
اور سوشل فوائد کے حق دار بنتے ہیں۔
 ITIN uرکھنے سے آپ کو کریڈت کا آفر حاصل ہوسکتا ہے۔

کس قسم کی آمدنی ٹیکس کے دائرے میں آتی ہے؟
آمدنی بہت طرح سے یا قسم سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ ہر ایک چیز جو
آپ کو اشیاء اور خدمات کے لئے ادائیگی کی سہولت دیتا ہے اسے آمدنی
تصور کیا جاتا ہے۔
سبھی آمدنی ٹیکس کے دائرے میں نہیں آتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ
جو بھی کامتے ہیں ہر ایک کامئی کے لئے آپ کو تیکس دینا رضوری نہیں
ہے۔ ترکہ ،فالح و بہبود کی ادائیگی اور بچے کی مدد پیسے کی قسمیں ہیں
جو ٹیکس کے دائرے میں نہیں آتی
تاہم زیادہ تر آمدنی ٹیکس کے دائرے میں آتی ہے۔ اجرت،تنخواہ ،ملکیت
کے کرایے کا پیسہ ،ریٹائرمنٹ کی رقم یا بے روزگاری کے فوائد وہ سبھی
ٹیکس کےدائرے میں آنے والی آمدنی کی قسمیں ہیں۔

اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کون سی آمدنی حاصل کرتے
ہیں ،آپ کو اس کو ڈکلیرئ کرنا ہوگا

مجھے ٹیکس ریٹرن میں کیا شامل کرنے کی
رضورت ہے؟
 uاگر آپ رسمی طور پر مالزم ہیں اور ایک آزادکانٹریکٹر نہیں ہیں،اسکا
امکان زیادہ ہے کہ آپ کا آجرآپ کا ٹیکس پہلے سے ہی رکھ لے اور
آئی آر ایس کو اداکر دے۔ اس کا حساب اس وقت ہوگا جب آپ
ٹیکس فائل کریں گے اگر رقم اس سے زیادہ رکھ لی گئی ہے جتنی
آپ پر الزم ہوتی ہے تو باقی پیسہ آپ واپس موصول کر لیں گے۔
 uآپ اپنے ٹیکس ریٹرن میں کمی کر سکتے ہیں  ،کچھ سامان کو آپ
ٹیکس والی آمدنی سے کم کر سکتے ہیں(جیسے میڈیکل انشورنس،
اسکول ٹیوشن،ٹولس یا وہ سامان جی مالزمت کے کے لئے آپ کو
رضورت پڑتی ہے ،یہ کچھ دیگر چیزوں میں سے ہے)۔
 uآپ اپنے خود کا ٹیکس ادا کر سکتے ہیں یا بطور فیملی کے بشمول
میاں بیوی ( اس سے قطع نظر کہ ان کی بھی کچھ آمدنی ہے) اور
آپ کا بچہ اور دیگر ماتحت۔
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ٹیکس ادا کرنے کے لئے مجھے کس دستاویز کی
رضورت ہے؟
uذاتی معلومات
 vکامنے والے کا ٹیکس پیرئ آئی ڈی منرب)SSN or ITIN(-
 vماتحت کا ٹیکس پیرئ آئی ڈی منرب)SSN or ITIN(-
 vتاریخ پیدائش
 vٹیکس ریٹرن میں شامل سبھی لوگوں کا فوٹو آئی ڈی
 uآمدنی کے ذرائع
 vمالزمت فارم ڈبیلو 2
 vآزاد کنسلٹنٹ/کانٹریکٹر  -فارم MISC 1099-
 vآزاد عملہ -آمدنی اور اخراجات کے متام ریکاارڈ جیسے چیک
رجسٹر ،رسیدیں اور کریڈٹ کارڈ اسٹیٹمنٹ
 vبے روزگاری فارم 1099G
 vکرایہ کی آمدنی
 vسبکدوشی آمدنی
 vبچت،رسمایہ کاری اورڈیوڈینڈ سے ملنے واالسود
 vآمدنی کا کوئی اور ذریعہ
 uکٹوتیاں
 vگھر کی ملکیت

میرا ٹیکس بھرنے میں میری کون مدد کر سکتا ہے؟
اپنا ٹیکس ریٹرن بھرنے کے لئےکسی ماہر ٹیکس تیار کرنے والے سے مدد
لینا زیادہ اچھا ہے وہ شخص قابل بھروسہ اور پُراعتامد ہونا چاہئے ،کیونکہ
آپ ذاتی جانکاریاں اورخفیہ جانکاریاں ان کے ساتھ ساجھا کریں گے۔ ایک
بھروسہ مند ٹیکس ریٹرن تیار کرنے والے کے انتخاب کی کچھ ٹپس۔
 uیہ یقینی بنائیں کہ ان کے پاس پری پیرر ٹیکس شناختی منرب
( )PTINموجود ہو۔ .یہ منرب انہیں آپ کا ٹیکس ریٹرن تیار کرنے
کی سہولت دیتا ہے کبھی بھی اسیے تیار کرنے والے کو قبول نہ
کریں جس کے پاس یہ منرب موجود نہ ہو یا یہ دلیل دے کہ اس کی
کارروائی چل رہی ہے۔ یہ ایک دھوکہ ہوسکتا ہے۔
 uبہت سی تنظیمیں ایسے لوگوں کے ٹیکس مفت میں تیار کرنے
کی پیش کش کرتی ہیں جن کی آمدنی ایک مخصوص لیول سے کم
ہوتی ہے۔ نیویارک سٹی میں اسے  ( VITAرضاکار انیکم ٹیکس
معاون) سنٹر کہا جاتا ہے۔ آپ یہاں یہ سنٹر بہ آسانی حاصل کر
سکتے ہیں http://www1.nyc.gov/assets/dca/
”TaxMap/ or by texting the word “TAXES
.to 420033
 uاگر آپ مفت میں تیاری کے لئے کوالیفائی نہیں کرتے ہیں تو تیار
کرنے والے سے ہمیشہ اس کی فیس معلوم کریں۔ .ایسے فیس کو
قبول نہ کریں جو آپ کی واپسی کے فیصد کے طور پر دکھایا جائے

 vجو خیرت میں دیا گیا

 uیہ یقینی بنائیں کہ کوئی بھی واپسی رقم براہ راست آپ کو بھیجی
جائے یا آپ کے کھاتے میں جمع ہو نہ کے تیار کرنے والے کے پاس
جائے۔

 vہیلتھ انشورنس

 uیقینی بنائیں کہ آپ کا تیار کرنے واال ای فائلینگ کا کام کریں اور
بتائے کہ آپ کا ریٹرن برقی طور پر پیش کیا جارہا ہے۔

 vطبی اخراجات
 vچائلڈ کیرئ اور تعلیمی اخراجات
 vمالزمت کے اخراجات
 vریٹائرمنٹ اور دیگر بچت

 uیقینی بنائیں کہ آپ کا ریٹرن وقت پر جمع ہو۔ .عام طور پر ڈیڈالئن
 15اپریل ہوتی ہے۔

 vوفاقی اعالن شدہ آفات (فیام)
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مفت اور بھروسہ مند خدمات مجھے کہاں ملے گی؟
فوڈ بینک فار نیویارک سٹی
 39بروڈ وے ،نیو یارک ،این وائی  10006فون:
(212) 566-7855
نیویارک میں میکسیکن قونصل خانہ پر مالی مشورہ کا ونڈو
 27ای 39گلی ،نیویارک ،این وائی  10016فون:
(212) 217-6424
اریوا
 69ای 167ویں گلی ،برانکس ،این وائی  ،10452فون:
(718) 292-2983
اریوا ٹیکس سائٹ
اریوا سالوں بھر مفت میں ٹیکس تیاری کے لئے تین سائٹس چالتا ہے اور
دیگر کئی سائٹس جنوری سے اپریل تک کھلتے ہیں۔ ایام اور اوقات میں
تبدیلی ہوسکتی ہے ،اس لئے براہ راست کال کرتے ہوئے اوقات کی تصدیق
کرلیں اور مالقات کا وقت تقرر کریں۔

جہاں پورے سال ٹیکس تیار کیا جاتا ہے:
اریوا ایٹ اسپرنگ بینک
 69ای 167ویں گلی،برانکس این وائی 10452
منگل -بدھ -جمعرات شام ( )7:30-4بدھ ( )7:30 12-سنیچر صبح
(- 10شام  4بجے) رابطہ کریں( #4یا ڈی ٹرین سے  167ویں گلی)
(718)-292-2983
یونیورسٹی ہیٹس میں اریوا
 67-45ویسٹ ٹریمونٹ اوینو ،برانکس ،این وائی 10453
: 718-292-2983ہطبار )ےجب  4ماشات  9حبصریپ(
(کت ڈئاس نرب ےس نیرٹ)(#4
ویسٹ فارم اسکوائر پر اریوا
 1ویسٹ فارمس اسکوائر پالزا ،برانکس ،این وائی 10460
جمعرات صبح  9بجے تا شام  4بجے) رابطہ کریں:
 (718)-292-2983 (#2یا  #5ویست فارم اسکوائر/ایسٹ ٹریمونٹ
اوینو تک ٹرین)

ٹیکس کی تیاری انکم ٹیکس فائل کرنے کے کے سیزن کے دوران
(جنورہ تا اپریل) کی جاتی ہے یہاں:
اریوا ایٹ برانکس ریور ہاوسز کمیونٹی سنٹر
 1619ای174 ،ویں گلی ،برانکس این وائی 10472
(منگل اور جمعرات صبح  9بجے تا دوپہر  2بجے) رابطہ کریں:
(718)-617-6114
اریوا ایٹ چلڈرنس سوسائٹی
 1522جنوبی  ،Blvdبرانکس ،این وائی 10460
(جمعہ صبح  10بجے تا شام  4بجے) رابطہ کریں718-589-4441 :
اریوا ایٹ ایسٹ سائڈ ہاوس
 210سینٹ ایو ،برانکس این وائی 10454
(بدھ  12بجے-تا شام  7بجے) رابطہ کریں(718)-304-0155 :
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اریوا ایٹ میلروز الئربیری
 910مورس اوے ،برانکساین وائی 10451
(جمعہ صبح  10بجے تا شام  4بجے) رابطہ کریں:
(718)-588-0110
اریوا ایت میکسیکو قونصل خانہ نیویارک
 27ای۔ 39ویں گلی ،نیو یارک ،این وائی 10016
(جمعہ صبح  9بجے تا شام  5بجے) رابطہ کریں(212)-217-6424 :
اریوا ایٹ یونیورسٹی نیربہوڈ ہاوسنگ
 2715بین بریج اوے ،برانکس ،این وائی 10458
(بدھ اور سنیچر کا انتخاب کریں) رابطہ کریں(718)-933-2539 :
اریوا ایٹ یوتھ منسٹریزپیس فار جسٹس
 1384اسٹریٹفورڈ اویے ،برانکس این وائی 10472
(پیرشام  4بجے تا شام  7بجے) (سنیچر صبح  10بجے تا شامل  4بجے)
رابطہ کریں(718)-328-5622 :

دیگر اختیارات
https://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/
file-your-taxes.page
http://www1.nyc.gov/assets/dca/TaxMap/
پیغام بھیجیں «ٹیکسز»  420033اس منرب پر
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 .7دھوکہ اور پیسے کا غیر استمعال
دھوکہ ایک غیر قانونی عمل ہے جس کا مقصد لوگوں کو ٹھگنا ہوتا ہے ،عام
طور پر بڑی رقم کے لئے۔ جو دھوکہ دیتے ہیں انہیں جیل کی سزا ہوسکتی
ہے۔
غلط استعامل غیر قانونی نہیں ہے لیکن یہ غیر اخالقی ہے۔ یہ خدمات کے
لئے بہت بڑی مقدار یا فیس چارج کرنے پر مشتمل ہوتی ہے جو مفت میں یا
دیگر جگہوں پر کم قیمت پر پیش کی جاتی ہے.

تارکین وطن کوہدف بناکر کی جانے والی دھوکہ
دہی کی مثالیں
جانی پہچانی چوری:
آپ کی ذاتی جانکاری کی مدد سے ایک دغاباز کرسکتا ہے:
 uآپ کے کھاتہ سے پیسے نکال سکتا ہے
 uآپ کی رضامندی کے بغیر خریداری کرسکتا ہے
 uآپ کے چیک سے ادائیگی کر سکتا ہے
 uنئے کھاتے کھول سکتا ہے
 uآپ کی کریڈٹ ہسٹری متاثر کرسکتا ہے
 uکریڈٹ کارڈ حاصل کرسکتا ہے
 uکاروبار پیدا کرسکتا ہے

جانی پہچانی چوری کا مشرتک طریقہ کار:

آپ اس قسم کے دھوکہ سے کیسے بچ سکتے ہیں اور خود کو محفوظ
رکھ سکتے ہیں؟
اپنی جانکاری محفوظ رکھیں۔ بینک کھاتہ کی جانکاری ،کریڈٹ کارڈ ،ڈیبٹ کارڈ،پن
منرب ،سوشل سیکورٹی یا  ITINمنرب ،تاریخ پیدائش اور پتے کسی کے ساتھ شیرئ
نہیں کرنا چاہئے!
 uاپنی ذاتی جانکاری محفوظ جگہ میں رکھیں۔
 uاپنے بٹوا میں بہت کم جانکاری رکھیں (مثال کے طور پر اپنا بینک اکاونٹ
ساتھ نہ الئیں)۔.
 uکریڈٹ کارڈ ،بینک اور ٹیلیفون ،کھاتوں میں مخترص  ،سمجھ لینا آسان پاس
ورڈ کا استعامل نہ کریں۔ کسی کے اندازہ لگانے سے بچنے کے لئے بہرت
پاس ورڈ بنانے کے لئے ہدایات پر عمل کریں۔
 uاپنے آپریٹنگ سسٹم اپنے کمپیوٹر اور فون میں اینٹی وائرس پروگرام اپ ٹو
ڈیٹ رکھیں۔
 uای میل کے کسی لنک پر کلک نہ کریں،خصوصی طور پر کسی مالی
ادارے کی طرف سے آئے ای میل سے جسے آپ کو شناخت نہ ہو۔

اگر آپ کی شناخت چرالی گئی ہے تو کس تنظیم سے رابطہ کرنا چاہئے؟
 .1ایک ابتدائی دھوکہ دہی کا الرٹ جاری کریں :کریڈٹ رپورٹنگ کمپنیوں میں
سے کسی ایک (ایکسپرین ،ٹرانس یونین یا ایکویفیکس) کو آپ کی رپورٹ پر
فراڈ الرٹ لگانے کے لئے کہیں جس کمپنی سے آپ بات کریں ان کو الرٹ کے
بارے میں دورسوں کو بھی بتانے کے لئے کہیں۔
 .2آ پ کے کریڈٹ رپورٹ پر فراڈ الرٹ چوروں آپ کی بنیاد پرکھاتہ کھولنا
مشکل ہوجاتا ہے۔ الرٹ  90دنوں تک رہتا ہے ،لیکن اس کی آپ تجدید بھی کر
سکتے ہیں۔ اپنے کیلنڈر کو نشان زد کریں!

 uکوئی آپ سے رابطہ کرتا ہے اور تصدیق کرنے کے لئے آپ کے بینک کی
جانکاری حاصل کرنا چاہتا ہے (بشمول ذاتی ڈیٹا)۔ .وہ آپ سے متنی پیغام ،ای
میل ،واٹس ایپ وغیری کے ذریعہ رابطہ کر سکتا ہے۔

 .4ایف ٹی سی کے (فیڈرل ٹریڈ کمیشن) ساتھ چوری کی شناخت کی رپورٹ
دینے کے لئے شکایت درج کریں اس منرب پر18774384338 :

 uکوئی آپ کو یہ بتانے کے لئے رابطہ کر سکتا ہے کہ آپ نے انعام یا
ممربشپ جیت لی ہے لیکن آپ کو انہیں بینک/ذاتی معلومات دینے کی
رضورت ہے تاکہ وہ پیسے جمع کر سکے یا آپ کو بھیج سکے۔

 .5نامہ رپورٹ کے ساتھ پولس میں شکایت درج کریں۔
چوری حلف.

 uیہ لوگ جانکارای چرانے کے لئے خطرناک مواقع کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں
جیسے کہ جب رشتہ دار حراستی سنٹر میں ہو یا وہاں فیملی میں میت ہوئی
ہے۔

پرامڈ اسکین اوت ملٹی لیول مارکیٹنگ کمپنیاں

ان اسکیموں سے آگاہ ہونا اور الرٹ رہنا رضوری ہے۔

 .4اپنے شناخت چوری حلف نامہ رپورٹ کی ایک کاپی کا پرنٹ لیں

 .6سبھی ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ رد کریں اور نیا حاصل کریں۔

پرامڈ اسکیم ۔ وہ کمپنی یا منفرد لوگ ہیں جو لوگوں سے اس کو کوئی منافع کی
پیشکش کئے بنا پیسے نکلواتا ہے
جس طرح پیرامڈ اسکیم لوگوں کو ایک پروجیکٹ میں شامل ہونے کے لئے دعوت
دیتے ہوئے یا رسمایہ داری کرنے کے لئے دعوت دیتے ہوئے چلتی ہے اور انہیں
مزید لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنے پر بڑا منافع حاصل کرنے کا وعدہ کیا جاتا
ہے(حیرت انگیز مصنوعات میں !)
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اﯾﺴﮯ ﮐﻠﯿﻢ ﺳﮯ
ﮨﻮﺷﯿﺎر رﮨﯿﮟ
ﺟﻮ دﯾﮑﮭﻨﮯ ﻣﯿﮟ
ﺑﮍا اﭼﮭﺎ ﻟﮕﮯ

ﭘﯿﺴﮧ اوﭘﺮ ﺳﮯ ﺑﮩﺘﺎ ﮨﮯان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮرﮨﺎ ﮨﮯ ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ ﭘﺮاﻣﮉ ﮐﯽ ﴍوﻋﺎت ﮐﯽ
اﯾﺴﺎ ﻟﮕﺘﺎ ﮨﮯ ﯾﮧ ﮐﺎم ﮐﺮ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ،ﻟﯿﮑﻦ
ﭼﻨﺪ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎ ﻓﺎﺋﺪہ

ﺑﺎل اﮔﺎﺋﯿﮟ!
وزن ﮐﻢ ﮐﺮﯾﮟ!
 45ﻓﯿﺼﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ

ﺟﺐ ﻧﺌﮯ ﴎﻣﺎﯾﮧ ﮐﺎروں ﮐﯽ ﺳﭙﻼﺋﯽ ﺑﻨﺪ ﮨﻮﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ ،اﺳﮑﯿﻢ ڈﮬﯿﺮ ﮨﻮﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ

ﻧﯿﭽﮯ ﮐﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻗﺮض ﭼﮭﻮڑﻧﺎ

لوگ جو پیسہ اس میں لگاتے ہیں وہ پیسہ ان لوگوں کو دے دیا جاتا ہے جو پہلے پرامڈ میں داخل ہوئے
ہیں ،اور نئے داخل کرنے والوں کو وہ پیسے دیے دیے جاتے ہیں۔ تاہم جب مزید نئے لوگ شامل نہیں
ہونے لگتے ہیں (کیونکہ پرامڈ کا نچال حصہ بڑا سے بڑا ہوتا جاتا ہے) ،تو پرامڈ دھڑام سے گر جاتا ہے
اور لوگوں کو قرض آجاتا ہے۔

ملٹی لیول کمپنیوں کا کاروبار وہ جو مصنوعات فروخت کرتی ہے لیکن لیکن فروخت کرنے
کے لئے اضافی افراد کو بھرتی کرنے کے لئے وینڈرز کو معاوضہ دیا جاتا ہے۔ .
 uیہ تجارت قانونی طور پر صحیح ہے لیکن بہت جوکھ بھرا ہے ،اور ان میں سے بہت سی کمپنیاں
جانچ کے دائرے میں ہیں (جیسے۔.
 uیہ بہت اہم ہے کہ کسی کمپنی میں شامل ہونے سے قبل اس کی قانونی حیثیت اور ٹریک
ریکارڈ کی جانچکی لی جائے .محتاط رہیں ،کیونکہ وہ جو آپ کو اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں
ہوسکتا ہے اس کا مضبوط قوت ارادی آپ کو اندر داخل کرنے کا ہو اور ہوسکتا ہے آپ کو کوئی
فائدہ نہ ہو (اور ہوسکتا ہے پیسہ ڈوب جائے)۔

ایسی کمپنیوں پر بھروسہ کرنے سے
احرتاز کریں جو قلیل مدت میں جادوئی
مصنوعات کے ساتھ زبردست نتائج کا
وعدہ کرتے ہیں ،آپ کو دورسے لوگوں
کو مصنوعات خریدنے کے لئے یقین
دہانے کرنے کے لئے کہتے ہیں جو بعد
میں فروخت کیا جائے گا۔ یہ سبھی پرامڈ
اسکیمیں ہیں

اور یہ غیر قانونی ہے
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دورسے قسم کے جعلی
آپ دھوکہ دہی کے شکار ہونے سے بچنے اور روکنے کےلئے روک کیا کرسکتے ہیں؟
 uقانونی خدمت کے لئے کبھی بھی نقدی میں ادا نہ کریں اوراس سے محتاط رہیں جو رصف نقدی میں ادائیگی لیتا ہے۔ ,چیک ،منی آرڈر،کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ
سے ادا کرنا بہرت ہے۔.
 uہمیشہ رسید اور ۔ رابطہ کی تفصیالت مانگیں.
 uکسی کو بھی اصلی دستاویز نہ دیں ،۔ بجائے اس کے اس کی کاپیمہیا کرائیں جو بھی آپ انہیں دے رہے ہیں اس کی ایک مکمل کاپی ایک فائل میں رکھ لیں۔
اس کی کاپی مانگیں اور متام دستاویزات کی کاپی مانگیں۔
 uکسی سادہ کاغذ یا ایسے دستاویزات پر دستخط نہ کریں جو آپ نہ سمجھتے ہوں۔ .اگر رضوری ہوتو دستاویز اپنی زبان میں مانگیں۔
 uاگر آپ کوئی وکیل ہائر کر رہے ہیں تو اس کے اسناد کی شناخت کرلیں۔ .ہمیشہ ثانوی نظریہ رکھیں۔ امریکا میں نوٹری یا نوٹریس ہمیشہ وکیل نہیں ہوتے ۔
جیسا کہ ہامرےبہت سے مادری ماملک میں ہوتا ہے اسلئے احتیاط برتیں امریکا میں وہ قانونی منائندگی نہیں دے سکتے۔

آپ ایک بھروسہ مند وکیل کیسے پاسکتے ہیں؟
 uنجی اٹارنی کے لئے حوالہ حاصل کرنے کے لئے :نیویارک بار اسی سی ایشن کا لیگل ریفرل رسوس 212-626-7373
 uقانونی اور سامجی مہیار کار کے لئے ریفرل حاصل کرنے کے لئے:
نیویارک امیگریشن ہاٹ الئن 800-566-7636
 uنیویارک اسٹیٹ کے اندر ایک شخص کے الئسنس یافتہ اٹارنی ہونے کی تصدیق کے لئے :این وائی ایس یونیفائڈ کورٹ سسٹم،
اٹارنی رجسٹریشن یونٹ 212-428-2800
 uنیویارک مقیم آپ کی آمدنی بہت کم ہے ہے ,:تو آپ کو مفت میں قانونی منائندگی حاصل ہوسکتی :نیویارکامیگرینٹ فیملی
یونیٹی پروجیکٹ (.)NYIFUP
 uدیگر قابل اعتامد ادارے :لیگل ایڈ سوسائٹی ،نیو یارک لیگل اسسٹنٹ گروپ ،میک دی روڈاین وائی ،کنی شہریت ابھی!،
کیتھولک چیری ٹیز ،سینکچرز فار فیملیز ،۔ ,امیگریشن ایکوالٹی وائی برانکس لیگل رسوسز .

 uامیگریشن وکالء کی قانونی ڈائریکٹری :
/https://www.immigrationadvocates.org/nonprofit/legaldirectory
 uنیویارک امیگریشن کولیشن www.thenyic.org
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تارکین وطن کو نشانہ کے گھوٹالوں کی مثالیں
 uانفرادی یا امیگریشن رسوس مہیاکار جو خود کو بطور وکالۓ کے طور پر منائندگی کر رہے ہیں یا جو
قانونی مشورے دے رہے ہیں جبکہ وہ الئسنس یافتہ وکیل نہیں ہیں۔
 uکوئی شخص جو آئی سی ای (یا  )ICEایجنٹ ہونے کا دعوی کرے اور پیسے مانگے۔
 uانفرادی طور پر یا کمپنیاں جو امیگرینٹ کو ۔ مالزم اور/یا کام کا ویزا دینے کا وعدہ جو نہیں دے
سکتے ہے

ایک بار ٹیکس پری پیرر کے ذریعہ
مجھے لوٹا گیا تھا۔ مجھے بھروسہ
کرنے میں ڈر لگتا ہے۔
سوزانا-اسٹیٹن آئلینڈ

 uتعمیری کمپنیاں جو امیگرینٹ کو رسکاری امداد والے پروجیکٹ کے لئے مالزمت پر رکھے لیکن قانون
کے مطابق مناسب اور رضوری تنخواہ نہیں دیتے ہیں۔
 uوہ لوگ جو غلط رسمایہ کاری کی پیشکش کرے دعوت دے۔ یا پرامڈ اسکیم میں رشکت کرنے کی
 uمنفرد شخص جو نقلی سوشل سیکورٹی کارڈ ،ڈرائیور کا الئسنس ،پاسپورٹ اور دیگر دستاویزات،
بنائے اور فروخت کرے .
 uمنفرد شخص یا کمپنیاں جو فیس لےکر مکانات کی پیشکش کرے (عام طور پر نقد بغیر رسید کے) اور
پیس ہلے کر فرار ہوجائے۔

محتاط رہیں ،ہوشیار رہیں۔
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 .8دیگر وسائل
بینک اور کریڈٹ یونین جو  IDNYCکارڈ کو قبول کرتے ہیں

 IDNYC uکارڈ میں فوٹو اور رہائش کا پتہ ہونا رضوری ہے۔.

اگر آپ کو آپکے نزدیک ایک برانچ کا جائے وقوع معلوم کرنا ہے
https://www.usalliance.org/about-us/
 ,atm‑branch-locatorیاکالکریں+1 (800) 431-2754 :

 SSN uیا  ITINرضوری ہے

بروکلن کوآپریٹیو فڈرل کریڈٹ یونین

املگیمیٹیڈ بینک

 IDNYC uکارڈ رصف برانچ میں قبول کیا جاتا ہے۔.
 uغیر مقیم بیرونی یا غیر مقیم امریکی کے لئے جن کے پاس ٹی آئی این
یا آئی ٹی آئی این نہیں ہے اس کے لئے ایک درست اوربغیر ایکسپائر
واال بیرونی پاسپورٹ جس سے رضوری شہریت کی شہادت ملتی ہو وہ
رضوری ہے۔.

 uپتہ کا ثبوت -اس پر موجود رکن کے نام کے ساتھ کوئی بھی میل
 uکم سے کم  30ڈالر ڈپازٹ (کم سے کم  5ڈالر بیلنس +ایک دفعہ 25
ڈالر رکنیت فیس

اگر آپ کو آپکے نزدیک ایک برانچ کا جائے وقوع معلوم کرنا ہے
https://www.amalgamatedbank.com/
branch‑locations

 uسوشل سیکورٹی منرب یا  ITINکی رضورت نہیں ہے لیکن رکن کو ایک
 ITINیا ایس ایس این کی رضورت ہے تاکہ ڈویڈینٹ اس کے بچت
کھاتہ میں جائے۔

یوایس اےاالئنس

 uکے لئے رکنیت کھلی ہے:

کے لئے رکنیت کھلی ہے:
 uجو لوگ رہتے ہیں،کام کرتے ہیں،لگاتار کاروبار کرتے ہیں،عبادت کرتے
ہیں یانیویارک کے نیویارک خطے میں چالئے جارہے اسکول میں جاتا
ہے۔;
 uجو لوگ رہتےہیں،کام کرتے ہیں ،باقاعدہ کاروبار کرتے ہیں،عبادت کرتے
ہیں یا برانکس ،ماونٹ ورنن اور یانکرس میں اسکول جاتے ہیں؛
 uوہ افراد جو ریاست ،یا کوملبیا ،ڈچیز ،گرین ،اورینج،پٹنم ،راک لینڈ،
سلیون ،السٹریا نیویارک کے ویسٹ چیزٹر ضلع میں مقامی رسکاری
ایجنسی میں مالزم ہیں یا ریٹائر ہوچکے ہیں۔
رضوری دستاویزات:
 uدرست،غیر ایکسپائر زدہ ،حکومت کی طرف سے جاری کردہ فوٹو آئی
ڈی :ڈرائیور الئسنس ،ریاستی حکومت کے ذریعہ جاری کردہ شناختی
کارڈ ،نیویارک سٹی کے ذریعہ جاری کردہ شناختی کارڈ (،)IDNYC
مستقل رہائشی کارڈ ،امریکا یہ بیرون ماملک کے ذریعہ جاری کردہ
پاسپورٹ یا ایک قونصلر فوٹو شناختی کارڈ۔
 uپتہ کا ثبوت:
ایک مقامی ٹیلیفون ،کیبل ،افادیتی بل ،لیز معاہدہ،ووٹر کارڈ ،کرایہ کی
رسید
 uسوشل سیکورٹی منرب یا ITIN
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 uرسکار کے ذریعہ جاری کردہ فوٹو آئی ڈی

 uایک شخص جو بیڈفورڈ-اسٹیویسنٹ اور بشوک پڑوس سے جڑا ہوا ہے
اگر آپ کو آپکے نزدیک ایک برانچ کا جائے وقوع معلوم کرنا ہے
https://www.brooklyn.coop/

کارورفیڈرل سیونگ بینک

 SSN uیا  ITINرضوری ہے
 uکھاتہ چیک کرنے کے لئے کم سے کم  25.00ڈالرکا ڈپازٹ یا بچت
کھاتہ کے لئے  50.00ڈالر

 uشناخت کی دو قسمیں
 uدرخواست کی رضوریات کے بارے میں جانیں
https://forms.ebankhost.net/
G426AcctApp/Form/AddFormPage.aspx
اگر آپ کو آپکے نزدیک ایک برانچ کا جائے وقوع معلوم کرنا ہے
https://www.carverbank.com/

ایسٹ ویسٹ بینک

میلروز کریڈٹ یونین

اگر آپ کو آپکے نزدیک ایک برانچ کا جائے وقوع معلوم کرنا ہے
https://www.eastwestbank.com/

 uنیویارک کے سبھی لوگوں کے لئے میلروز کریڈت یونین کی رکنیت
دستیاب ہے ۔.

پہال ریپبلک بینک

 uممربشپ کی رکنیت کے بارے میں جانکاری کے لئے برائے کرم وزٹ
کریں http://www.melrosecu.org/

اگر آپ کو آپکے نزدیک ایک برانچ کا جائے وقوع معلوم کرنا ہے
https://www.firstrepublic.com/

لوور ایسٹ سائڈ پیپلز فیڈرل کریڈٹ یونین
 uگھر کے پتہ کا ثبوت
 uایک دفعہ  5ڈالر کی رکنیت فیس۔.
 uماہانہ رکھ رکھاو  3ڈالر فیس سے بچنے کے لئے کم سے کم  75ڈالر
جمع کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔
 uکے لئے رکنیت کھلی ہے:
 uمنفرد طور پر جو رہتے ہیں کام کرتے ہیں ،رضاکار ہیں،عبادت کرتے
ہیں ،اسکول جاتے ہیں یا لوور ایسٹ سائڈ (منہٹن کمیونٹی بورڈ ،)3
سنٹرلہرلیم (منہٹن کمیونٹی بورڈ  ،)10اورایسٹ ہرلیم (90ویں گلی
سے مربوط 125ویں گلی کے شامل میں اور ایسٹ ریور ڈرائیو سے
ایسٹ سائڈ آف فیفتھ اوینو) میں واقع کسی تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں؛
 uنیویارک شہر کے وہ باشندے جن کی ساالنہ آمدنی  38,000ڈالرسے
کم ہے؛
 uایک ایچ ڈی ایف سی کوآپریٹیو بلڈنگ کا رہائش پذیر
LESPFCU uکے سے جڑےشخص ائک پارٹرن گروپ کا انتخاب کریں
 LESPFCU uممرب کا ایک فیملی رکن
 SSN uیا  ITINکی رضورت نہیں ہے لیکن کریڈٹ یونین منائندگان
 ITINدرخواست میں مدد کر سکتا ہے۔
اگر آپ کو آپکے نزدیک ایک برانچ کا جائے وقوع معلوم کرنا ہے
https://lespeoples.org/

اگر آپ کو آپکے نزدیک ایک برانچ کا جائے وقوع معلوم کرنا ہے
http://www.melrosecu.org/

نیربہڈ ٹرسٹ فیڈرل کریڈٹ یونین

 SSN uیا  ITINکو ترجیح دی جاتی ہے اور  NTFCUیونین منائندہ
 ITINدرخواست میں تعاون کر سکتا ہے۔.
 uایک درست فوٹو آئی ڈی اور پتہ کا ثبوت بھی رضوری ہے۔.
 IDNYC uکارڈ ہولڈر 5ڈالر میں کھاتہ کھول سکتا ہے۔
 uرکنیت آپ کے لئے موجود ہے اگر آپ:
 uواشنگٹن ہیٹس ،ویسٹ ہرلیم یا اینووڈ میں کام کرتے ہیں یا پڑھائی کرتے
ہیں ( یا اگر آپ نے پہلے کے کورس سے گریجویشن کیا ہے یا سنگل
اسٹاپ یا مالی اختیاری مرکز سائٹ سے بھیجے گئے ہیں)۔

اگر آپ کو آپکے نزدیک ایک برانچ کا جائے وقوع معلوم کرنا ہے
http://www.neighborhoodtrustfcu.org/

پی این سی بینک

 SSN uیا  ITINرضوری ہے

اگر آپ کو آپکے نزدیک ایک برانچ کا جائے وقوع معلوم کرنا ہے
https://www.pnc.com/en/personal-banking.html

اسپرنگ بینک

 SSN uیا  ITINرضوری ہے
 uبراہ کرم فوٹو آئی ڈی ITIN/SSN ،اور پتہ کا ثبوت ساتھ الئیں۔
 uایکسیسچیکنگ کھولنے کے لئے  25ڈالر فیس ہے لیکن کھاتہ کو فعال
رکھنے کے لئے اقل ترین بیلنس رکھنے کی کوئی رضورت نہیں ہے۔.
 uبچت کھاتہ کے لئے کم سے کم  25ڈالر رکھنا رضوری ہے۔

اگر آپ کو آپکے نزدیک ایک برانچ کا جائے وقوع معلوم کرنا ہے
http://springbankny.com/
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یونیورسٹی سیٹلمینٹ فیڈرل کریڈٹ یونین
 SSN uیا  ITINرضوری ہے

 uایک کھاتہ کھولنے کے لئے  IDNYCکارڈ شناخت کے لئے کافی ہے۔.
اگر کارڈ ہولڈر کے پاس ابھی تک  IDNYCکارڈ نہ ہو تو یونیورسٹی
سیٹلمینٹ ایف سی یو پاسپورٹ یا دیگر کوئی کائی آئی ڈی ثبوت کے طور
پر پیش کرسکتا/کر سکتی ہے۔
 uاقل ترین رضوری ابتدائی بیلنس  12ڈالر ہے
 uکے لئے رکنیت کھلی ہے:
 uیونیورسٹی سیٹلمینٹ کے مالزمین یا ڈور:
 uیونیورسٹی سیٹلمینٹ یا ڈور کے ذریعہ چالئے جارہے پروگرام کے رشکاء
اگر آپ کو آپکے نزدیک ایک برانچ کا جائے وقوع معلوم کرنا ہے
http://www.usfcu-nyc.org/

اربن اپباونڈ فیڈرل کریڈٹ یونین
 SSN uیا  ITINرضوری ہے
 uپتہ کاثبوت
 uاقل ترین افتتاحی بیلنس 25ڈالر رضوری ہے
 uکے لئے رکنیت کھلی ہے:
 uجو لوگ کمیونٹی بورڈ  1اور  2میں رہتے ہیں ،کام کرتے ہیں یا عبادت
کرتے ہیں ،جو قوینس بریج ،ریونس ووڈ،النگ آئلینڈ سٹی ،اسٹوریا ،ووڈ
سائڈ اور سنی سائڈ شامل ہے؛ یا
 uشہری اپباونڈ کے دیگر خدمات کا حاصل کرنے واال ہے (جیسے مالی فٹنس،
ورک فورس ڈولپمینٹ،وغیر(
اگر آپ کو آپکے نزدیک ایک برانچ کا جائے وقوع معلوم کرنا ہے
http://urbanupbound.org/

این وائی سی جسٹنس فائنانسیل ہاٹ الئن
نیو اکونامی پروجیکٹ این وائی سی فائنانسیل جسٹس ہاٹ الئن
( )2129254929کو چالتا ہے جو مفت میں معلومات ،قانونی صالح دیتا ہے
اور کمیونٹی گروپ اور نیویارک کے کم آمدنی والوں کو ان اہم موضوعات پر مفت
میں خدمات فراہم کرتا ہے:
 uبینک کھاتہ کھولنے یا اسکو چالنے میں آرہی دشواری
 uبینک کی غیرمناسب فیس یا بینک کی دیگر رسگرمیاں
 uپے ڈے لون ،چیک کیرشس ،پان شاپس
 uغلط طریقے سے قرض کی اگاہی
 uآپ کی کریڈٹ رپورٹ کو لے کر مسائل
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 uخود ساختہ مالی گھوٹالے
 uپری پیڈ ڈیبٹ کارڈ،پیرول کارڈ
 uآجر کے ذریعہ کریڈٹ چیکس
 uپیسے گھر بھیجنے (زر ادائیگی(
این وائی سی فائنانسیل جسٹس ہاٹ الئن ( )2129254929پر منگل ،بدھ اور
جمعرات کو کال کریں:
دوپہر 12بجے سے  2بجے تک
تنظیم اپنے حقوق جانیں کا مواد بھی فراہم کراتی ہے جسے نیویارک کے لوگ غیر
مناسب اور امتیازی مالی عملیات کے خالف لڑنے کے لئے استعامل کر سکتے ہیں۔.
ان سے رابطہ کریں http://www.neweconomynyc.org/

اسپینی ،انگریزی اور کینٹونی میں مالی اداروں کا موازنہ کرنے کے
وسائل
http://comptroller.nyc.gov/takeittothebank/
find_a_bank.php

امیگرینٹ معاملوں کے لئے میرئ کے دفرت کی طرف سے
IDNYCپرجانکاری:

http://www1.nyc.gov/site/idnyc/benefits/
banks-and-credit-unions.page
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کوالیٹس آف الئف فاونڈیشن
1221آاوینو آف دی امریکا
نیویارک ،این وائی 10020
1661-739-212
www.qualitasoflife.org

نیویارک امیگریشن کولیشن
 131ویسٹ 33ویں گلی -سوئٹ 610
نیویارک ،این وائی 10001
2227-627-212
www.nyic.org
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