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�यूयोक�  इ�म�ेशन को�लसनले यो टुल�कट समुदायका सद�यह� र हा�ा
साझेदार तथा उनीह�सँग काम गन� सहयोगीको ला�ग संसाधन उपल�
गराउन �वकास गरेको छ। यसलाई प�रवत�नशील कानून तथा नी�तह�को
आधारमा अ�ाव�धक ग�र�छ।
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अग�त 23, 2021 मा, FDA ले 16 वष� वा मा�थका मा�नसह�लाई
COVID-19 रोगको रोकथामको ला�ग फाइजर (Pfizer) खोपको
पूण� �वीकृ�त घोषणा गय�।
गभन�र होचुल (Hochul) ले अ�य�धक सं�ामक डे�टा (Delta)
भे�रय�ट र रा�य�ापी �पमा COVID-19 सं�मणमा हालको वृ��
�व�� �यूयोक� वासीह�लाई जोगाउन �व��ापी �पमा मा�कको
आव�यकताह�को एउटा �ंृखलाको घोषणा गनु�भयो। अब �न�न
�ानह�मा अनुहार ढा�न ज�री छ:

�सकाईको बेलामा र अ�त�र� ��याकलापको बेलामा सबै �कूल
भवनह�मा

रा�य�ारा �नयमन ग�रएको बाल हेरचाह सु�वधामा 2 वष� र
मा�थका ब�ाह� र सबै कम�चारी र आग�तुकह�को ला�ग
सामु�हक काय��मह� र मान�सक �वा�य काया�लय, लत सेवा र
सहयोगको काया�लय, �वकासा�मक अपा�ता भएका
���ह�को काया�लय, बालबा�लका तथा प�रवार सेवा काया�लय
र अ�ायी तथा अपा�ता सहयोग काया�लय�ारा लाइसे�स �ा�त,
दता� भएको, संचा�लत, �मा�णत वा �वीकृत सेवाह�।

�वा�य सेवा काय�कता�ह�ले भावना�मक सहयोग सेवाह�मा प�ँचको
ला�ग “NYFRONTLINE” लाई 741-741मा 24/7 टे��ट गन�
स�छन्।

�यूयोक� वासीह�ले मान�सक �वा�य परामश�को ला�ग COVID-19
भावना�मक सहयोग हटलाइनलाई 1-844-863-9314मा फोन
गन� स�छन्।

ज�त धेरै �यूयोक� वासीह�लाई खोप लगाइ�छ, हामीसँग COVID-
19 को �सारलाई रो�न उ�त नै बढ� मौका ��छ। आजै खोप
लगाएर आ�नो भाग पुरा गनु�होस् र तपा�ले �चनेका 12 वष� र
मा�थका सबैलाई �यसै गन�को ला�ग भ�ुहोस्।

इ�म�ेशन वा बीमा कभरेजको ���त जेसुकै भए ताप�न,
COVID-19 को खोपह� �न:शु�क छन्।

COVID-19 अपडेटह�

अग�त 17 बाट शु� �ने ग�र, �यूयोक�  शहरमा 12 वष� भ�दा मा�थका
मा�नसह�ले इनडोर डाइ�न�ग, इनडोर �फटनेस, र इनडोर
मनोर�जनको ला�ग COVID-19 खोपको क��तमा एक डोजको
�माण देखाउनुपन�छ । nyc.gov/keytonyc मा थप जा�ुहोस्।
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अमे�रकामा ब�ने 12 वष� वा मा�थका सबै ���ह� COVID-19
खोप �ा�त गन� यो�य छन्।

अग�त 16, 2021 स�म, स�झौता ग�रएका ��तर�ा �णाली
भएका �यूयोक� वासीह�ले अब आ�नो ते�ो COVID-19
खोपको डोज �ा�त गन� स�नेछन्।
गभन�र होचुलले �कूल जाने उमेरका �यूयोक� वासीह� बीच
COVID-19 खोपको दर चलाउनको ला�ग
#VaxtoSchool अ�भयानको घोषणा गनु�भएको छ:
ny.gov/VaxtoSchool
खोप ���या च�लरहँदा, �यूयोक� वासीह�ले उपयु� �ानह�मा
मा�क लगाउन जारी रा�नुपछ� र अ�य सबै �वा�य
माग��नद�शनह�को पालना गनु�पछ�।

खोपह� फाम�सीह�, �ानीय �वा�य �वभागह�, ��ल�नकह�,
संघीय यो�यता �ा�त �वा�य के��ह�, र �यूयोक�  रा�य भ�रका अ�य
�ानह�मा �ापक �पमा उपल� छन्।
तपा�को न�जकै अपोइ�टमे�टह� खो�नको ला�ग
Vaccines.gov मा जानुहोस् वा 1-800-232-0233 (TTY
888-720-7489) मा फोन गनु�होस्।
धेरै �ानीय �वा�य �वभागह�ले �बना अपोइ�टमे�टका खोप
��ल�नकह� वा घरमै खोपको ��ताव ग�ररहेका छन्।
nysacho.org/directory मा तपा�को �ानीय �वा�य
�वभागको स�क�  जानकारी पाउनुहोस्।

COVID-19 को खोपह�
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�यूयोक�  �वा�य र अ�याव�यक अ�धकार ऐन मे 5, 2021 मा कानूनी
�पमा ह�ता�र ग�रएको �थयो। यसमा कम�चारीह�लाई COVID-
19 ज�ता रोगह�को स�क� बाट जोगाउनको ला�ग �यूयोक�  रा�यको
�म �वभागले नमुना वायुज�य सं�ामक रोगको स�क�  योजना
बनाउनुपन� ��छ।
से�टे�बर 6, 2021 मा, गभन�र होचुलले HERO ऐन अ�तग�त
COVID-19 लाई हावाको मा�यमबाट �ने सं�ामक रोगको �पमा
तो�कएको घोषणा गनु�भयो । यो तो�कएको ला�ग सबै
रोजगारदाताह�ले काय��ल सुर�ा योजनाह� लागू गनु�पन�छ।

रोजगारदाताह��ारा अपनाईएको योजनाह� स�हत कम�चारीको
�वा�य ����न�ग, मा�क लगाउने र सामा�जक �रीको
आव�यकताह�, काय��लको �व� �टेशनह�, काय��लमा
सरसफाईको �ोटोकल, �वारे�टाइन �ोटोकल, र हावाको वहाव
��व�धको �नमा�ण स�हत तर यसमा सी�मत नरहने ग�र �व�भ�
सुर�ा उपायह�लाई स�बोधन गनु�पछ�।
रोजगारदाताह�ले सबै कम�चारीह�लाई आ�नो काय� सुर�ा
योजनाको �वतरण गनु�पन� र ��येक काय��ल�भ� दे�खन ेर
�मुख �ानमा पो�ट गनु�पन�छ।
साथै, कानूनले कम�चारीह�लाई यी योजनाह� पालना गन�
आव�यकताह�को ��तरोध गन�, उनीह�को रोजगारदाताले
कानूनको काया��वयन गन� बारेमा �च�ताको �रपो�ट�ग गन�, वा काम
गन� अ�वीकार गन�बाट जोगाउँछ।

सबै �नजी �े�का रोजगारदाता र कामदारह� समे�टएका छन्।
मोडल योजनाह� र HERO ऐनको काया��वयनको अपडेट
dol.ny.gov/ny-hero-act मा पाउन स�क�छ।

NY �हरो ऐन (NY HERO Act)
NYC परी�ण तथा �ेस क�स� भनेको को�भड-19 को महामारीबाट
लड्ने एउटा जन�वा�य अवसर हो।
परी�ण: तपा� भाइरमा अनावृत �नु भएको छ वा छैन भनी जा�का
ला�ग को�भड-19 परी�ण र ए��टबडी परी�ण गराउनुहोस्।
परी�णह� �नःशु�क, गोपनीय र सुर��त छन्। 200 भ�दा बढ�
परी�ण गन� �े�ह� खुला छन्।
�ेस स�क�  �ेसरह�को फोनको जवाफ �दनुहोस्। को�भड-19 को
परी�ण पोजे�टभ आएका �यूयोक� वासीह� र उनीह�को न�जकको
स�क� ह�को ला�ग सहायता उपल� गराउँछ।
�याहार गनु�होस्: आफूलाई र आ�नो ��यजनह�लाई सुर��त
रा�नुहोस्। खुला, आरामदायक र सु�वधाजनक होटलको कोठामा वा
घरमा सुर��त �पमा छु�ै ब�नुहोस्।
nychealthandhospitals.org/test-and-trace मा
थप अ�ययन गनु�होस्

खुला नामाङ्कन अव�ध �डसे�बर 31, 2021 स�म �व�तृत ग�रएको
छ। �यूयोक� वासीह�ले कभरेज�क ला�ग �यूयोक�  �टेट अफ हे� (NY
State of Health), �यूयोक� को आ�धका�रक �वा�य योजना
बजार�ानमाफ� त वा �सधै बीमाकता�ह��ारा आवेदन �दन स�छन्।
nystateofhealth.ny.gov मा अनलाइनबाट, 1-855-
355-5777 मा फोनबाट वा �नःशु�क नामाङ्कन सहायताकता�सँग
स�ब� भई आवेदन �दनुहोस्।

NYC परी�ण र �ेस को�स� 

�वा�य बीमा

�वा�य
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य�द तपा� �वशेष आ�वासी �भसा (SIV), अफगानी नाग�रकह�को
ला�ग तो�कएको अमे�रक� शरणाथ� �वेश काय��म �ाथ�मकता 2, वा
मानवीय परोलको ला�ग आवेदन गन� बारेमा ��ह� भएमा,
आ�वासन वक�ल वा DOJ �ारा मा�यता �ा�त ��त�न�धसँग परामश�
गनु�होस्।

शरणाथ� �वेश, मानवीय परोल, र �नकासीको ला�ग संसाधनह� :
अ�तरा���य शरणाथ� सहयोग प�रयोजना (IRAP) ले
आ�वासनका �वक�पह�को बारेमा जानकारी खो�जरहेका
अफगानीह�, उनीह�का साथीह�, र सहकम�ह�को ला�ग
support.iraplegalinfo.org/hc/en-
us/articles/4406192539924 मा संसाधन संक�लत
गरेको छ
�नकासी चा�हएका अफगानीह�को ला�ग संसाधन :
bit.ly/2W0FiqM 

पुनवा�स संसाधनह� :
�यूयोक�  रा�य – I-ARC को अफगान पुनवा�स प�रयोजना :
immigrantarc.org/afghanistan
�यूयोक�  शहर – दारी र प�तोमा उपल� शहरी सेवाह�को
रोड�याप स�हत : nyc.gov/afghanistanresources
प��मी �यूयोक�  – अफगानी �नकास भएकाह�को ला�ग बफेलो
संयु� : wnyrac.org 
अ�बानी / राजधानी �े� – संसाधन सूची :
bit.ly/3kvWRZd 
इथाका / �फ�र ले�स �े� – कोन�ल अफगा�न�तान संसाधन
सूची : bit.ly/3CwfFxy

अगस्त 31 मा अ��तम अमे�रक� सेनाले अफगा�न�तान छोडेर
औपचा�रक �पमा अमे�रक� इ�तहासको सबैभ�दा लामो यु�को
अ��य भयो। अफगा�न�तानमा अफगानी सहयोगीह� र अ�य
उ�पीडनबाट भा�नेह� �वदेशमा सुर�ाको खोजीमा रहेकाले
मानवीय सङ्कटको प�मा वकालत गन�ह�ले ��त��या �दन
जारी राखेका छन्। सोही समयमा, �यूयोक�  रा�यले अफगानी
शरणाथ� र परोलमा छुट्नेह�लाई �वागत गन� थालेको छ।

अफगानी शरणाथ� र परोलमा छुट्नेह�को ला�ग संसाधनह�

जुलाई 6, 2021 स�ममा, सबै अ�यागमन अदालतह�ले सी�मत
सुनुवाई गन�छ।
य�द तपा�ले अदालतबाट तपा�को सुनुवाई पुन: �नधा�रण ग�रएको
सूचना �ा�त नगनु�भएमा, तपा�ले मूल �पमा तय भए बमो�जम नै
सुनुवाई �ने अपे�ा गनु�पन�छ। तपा�को अक� सुनुवाईको �म�त र
समय जा�को ला�ग EOIR मु�ाको जानकारी पोट�ल
portal.eoir.justice.gov/InfoSystem मा प�न जाँच गन�
स�नु�नेछ वा 1-800-898-7180 मा फोन गन� स�नु��छ।

आ�वासी अदालती सुनुवाईह�का ���त

आ�वास
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जुलाई 16, 2021 मा, टे�सास संघीय अदालतका �यायाधीश
हानेनले DACA एक कानूनी काय��म होइन भनेर एउटा �नण�य जारी
गनु�भयो। �यो �नण�यले DHS लाई कुनै प�न नयाँ प�हलो पटकको
DACA आवेदनह�लाई �वीकृत गन�बाट रो�छ। अ�हलेको ला�ग,
DHS ले DACA नवीकरण आवेदनह� �वीकृत गन� जारी रा�न
स�छ।

य�द तपा�सँग अ�हले DACA भएमा, तपा�को ���त अझै प�न
मा�य छ।
य�द तपा�को DACA चाँडै समा�त �ँदैछ भने, अ�ह�यै
नवीकरण गनु�होस्!
य�द तपा�ले USCIS लाई प�हलो पटक �ार��क DACA
आवेदन पेस गनु�भएको �थयो र अ�हलेस�म �दान नग�रएको
भएमा, �यो आवेदन रो�कएको छ। यसलाई अक� सूचना
नभएस�म �शोधन ग�रने छैन।

मु�ा च�लरहेको छ, �यसैले काय��ममा थप प�रवत�न �ने स�ावना
छ।

DACA को रो�कएको �ार��क आवेदन

से�टे�बर  2021
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Biden–Harris �साशनले �गर�तार र नजरब�द स�हत आ�वासन
�वत�नको ला�ग नयाँ माग��नद�शन जारी गरेको छ।
ICE �वत�नको ला�ग कसलाई �ाथ�मकता �दइएको छ?

�तनीह� नोभे�बर 1, 2020 अ�घ संयु� रा�यमा शारी�रक
�पमा उप��त छै�
सरकारल ेरा��य सुर�ाको ला�ग खतरानाक मानेको वा
आतंकवाद वा चारवृ�� गरेको कुरा शंका गरेको ���ह�
जनवरी 20, 2021 मा वा �यसप�छ अपरा�धक क�टडीबाट
मु� भएका वा उ�े�जत अपराधमा दोषी ठहर ग�रएको र
साव�ज�नक सुर�ामा खतरा पुर्याउने ���ह�

य�द मा�थका तीनवटा म�ये कुनै प�न प�र���तह� तपा� मा�थ लागू
न�ने भएमा, र तपा� हाल हटाउने काय�वाहीमा �नु��छ भने, तपा�
अ�भयोजनको �ववेक भ�नने राहत फारमको ला�ग यो�य �न
स�नु��छ।

नयाँ �वत�नको �ाथ�मकताह�ले ICE ले कसलाई ल�य बनाउनेछ
भ�े कुरा सी�मत गछ�
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तपा� आ�नो वक�ललाई तपा�को मु�ामा तो�कएको सरकारी
वक�लसँग अ�भयोजनको �ववेकको स�ावनाको खोजी गन�लाई भ�
स�नु��छ। य�द तपा�सँग आ�नो मु�ामा कानुनी ��त�न�ध�व
नभएमा, तपा� आ�नो सुनुवाईमा सरकारी व�कललाई तपा�
अ�भयोजनको �ववेकको ला�ग यो�य �नु��छ �क भनेर सो�न
स�नु��छ। तपा�ले एकजना वक�ल �ा�त गन� स�नु��छ �क भनेर
कानूनी परामश� �ा�त गन�को ला�ग :

NYS �नवासीह�: 1-800-566-7636 मा नयाँ अमे�रक�
हटलाइनको काया�लयमा कल गनु�होस ्
NYS �नवासीह�: 311 मा कल गरेर शहर अनुदान, �नःशु�क र
सुर��त कानूनी म�तको ला�ग “ActionNYC” भ�ुहोस्

Biden/Harris (�बडेन/�ा�रस) �शासनले मे 3, 2021 मा यस
वष�को शरणाथ� �वेशको सं�यामा सीमा �� �शासन अ�तग�तको
15,000 बाट वृ�� गरेर 62,500 स�म पुर्याउने घोषणा गरेको
छ।

य��प, �वदेशमा रहेका शरणाथ�ह�को �शोधन र अमे�रक� पुनवा�स
संसाधनह�मा कटौतीका कारण, अमे�रकाले यस वष� यो सं�यालाई
�वीकार गन� स�ने स�ावना छैन।

वृ�� भएको शरणाथ�को सीमा

�बडेन �शासनले भख�रै भेनेजुएला, बमा�/�यानमार, र हैट�का
नाग�रकह�को ला�ग TPS को घोषणा गरेको छ।

���ह�ले से�टे�बर 9, 2022 स�म भेनेजुएला TPS को
ला�ग आवेदन �दन स�छन्। 
���ह�ले नोभे�बर 25, 2022 स�म बम�ली TPS को ला�ग
आवेदन �दन स�छन्।
���ह�ले फे�ुवरी 3, 2023 स�म हाई�टयन TPS को ला�ग
आवेदन �दन स�छन्

DHS ले सोमा�लयाको ला�ग माच� 17, 2023 स�म TPS लाई
�व�तार र पुनः �डजाइन गरेको छ।
DHS ले यमनको ला�ग माच� 3, 2023 स�म TPS लाई �व�तार र
पुनः �डजाइन गरेको छ।
द��णी सुडानको ला�ग मे 2, 2022 स�म TPS �व�तार ग�रएको
छ।

DHS ले TPS सँग स�ब��त कागजातह�को वैधता एल
सा�भाडोर, हैती, �नकारागुआ, सुडान, हो�ुरस, र नेपालको ला�ग
तोकेको TPS अ�तग�त हालको समा��त �म�त अ�टोबर 4, 2021
बाट �डसे�बर 31, 2022 स�म �वचा�लत �पमा �व�तार गरेको छ।
DHS ले �स�रयाको ला�ग से�टे�बर 30, 2022 स�म TPS लाई
�व�तार र पुनःतोकेको को छ।
TPS को ला�ग प�हलो पटक आवेदन �दइरहेका बमा�/�यानमार,
सोमा�लया, �स�रया, भेनेजुएला, हैट�, वा यमनका ���ह�ले, अब
फारम I-821, अ�ायी संर��त ���तको ला�ग uscis.gov/i-
821 अनलाइनमा आवेदन दता� गन� स�नु��छ।
नवीनतम अपडेटको ला�ग uscis.gov/TPS मा जाँच गनु�होस्।

अ�ायी संर��त ���त संर��त र नयाँ देशह�मा �व�ता�रत
ग�रयो

से�टे�बर  2021

https://www.uscis.gov/i-821
https://www.uscis.gov/humanitarian/temporary-protected-status


�यूयोक�  रा�य �श�ा �वभागले �कूलह� र �ज�लाह�लाई उनीह�ले
नयाँ �कूल वष�को ला�ग तयारी गदा� सहयोग गन�को ला�ग, CDC र
ब�ाह�को डा�टरको अमे�रक� एकेडेमीको माग��नद�शनमा आधा�रत
एउटा सारांश गाइड जारी गरेको छ। गाइड यहाँ हेनु�होस्:
bit.ly/3CCSp13
प�रवारह�लाई NYSED को �वागत प� यहाँ हेनु�होस् :
conta.cc/3tnktCc
गभन�र होचुलले �कूल र �कूल बसह�मा, खोपको जेसुकै ���त भए
प�न, सबैको ला�ग �व��ापी �पमा मा�क लगाउने नी�तको घोषणा
गनु�भएको छ।
सबै �श�क, �शासक, र �व�ालयका अ�य कम�चारीह�ले खोपको
�माण नदेखाएस�म उनीह�ले सा�ता�हक �पमा COVID-19 को
जाँच गराउनुपछ�।

अं�ेजी भाषाका �श�ाथ�ह� (ELLs) लाई रा�ोसँग सेवा �दइरहेको
सु�न��त गन�को ला�ग सू�चत भइरहनु मह�वपूण� छ। �यूयोक�  रा�य
�श�ा �वभागले अं�ेजी भाषा �श�ाथ�का अ�भभावकह�को
अ�धकारको म�यौदा बनाएको छ जसले ELLs र उनीह�का
अ�भभावकह�को ला�ग शै��क प�ँच र �ो�ा�म�गको बारेमा
मह�वपूण� अ�धकारको सारांश ��तुत गछ�: bit.ly/3EJd0Td 

जानकारी अरबी, बंगाली, �च�नयाँ (सरलीकृत), �च�नयाँ
(पर�रागत), अं�ेजी, �े�च, हैतीयन ��योल, करेन, नेपाली,
�सी, �े�नश, यू�ेनी, र उ��मा उपल� छ।
य�द तपा�सँग �� वा �च�ताह� भएमा तपा� ELL अ�भभावक
हटलाइनलाई 800-469-8224 मा फोन गन� स�नु��छ।

�कूलमा फक� ने 2021-22 को ला�ग संसाधनह�, अंग्रेजी �स�ने
�व�ाथ�ह�को प�रवार, र कागजात नभएका �व�ाथ�ह�को
ला�ग कलेज प�ँच अब उपल� छ।

�कूलमा फक� ने 2021-22

ूअं�ेजी �स�ने �व�ाथ�ह�को प�रवारको ला�ग संसाधनह�
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जुलाई 15, 2021 दे�ख शु� �ने ग�र, 18 वष� भ�दा कम उमेरका
ब�ाह�को आमाबुवाह�ले प�रवारलाई ब�ा �का�उन वहन गन�
दै�नक खच�मा सहयोग पुर्याउने उ�े�य स�हत ब�ाको कर �े�डट
(Child Tax Credit) माफ� त सरकारबाट मा�सक भु�ानी �ा�त
गन� था�नेछ।
तपा�को ब�ा वा आ��तको सामा�जक सुर�ा न�बर �नुपन�छ र
अमे�रक� नाग�रक, अमे�रक� रा��यता वा �ायी बा�स�दा �नुपन�छ।
कुनै प�न आ�दानी नगन� वा कुनै प�न कर �तनु� नपन� भए ताप�न
आ�ना ब�ाह�लाई उनीह�को कर �फता�मा आ��तको �पमा दावी
गन� अ�भभावकह�ले लाभ �ा�त गन�छन्।
थप जानकारीको ला�ग वा तपा�को यो�यता जाँच गन�को ला�ग,
irs.gov/childtaxcredit मा जानुहोस्
NYC का बा�स�दाह� :

आ�नो यो�यता �नधा�रण गन�को ला�ग ACCESS NYC टुलको
�योग गनु�होस् : access.nyc.gov/programs/
child-tax-credit-ctc
2019 वा 2020 को आ�नो करह� न�तरेका प�रवारह�ले
य�द उनीह�ले $68,000 वा कम कमाएमा 2020 को कर
�न:शु�क �तन�को ला�ग NYC Free Tax Prep �योग गन�
स�छन् : nyc.gov/taxprep

ब�ाको कर �े�डट

�सनेटर जोसे पेरा�टा �यूयोक�  रा�य �ीम कानूनले द�तावेज नग�रएका
र अ�य �व�ाथ�ह�लाई उनीह�को उ� �श�ाका खच�ह�लाई
सहयोग गन� NYS �ारा �शा�सत अनुदान र छा�वृ��मा प�ँच �दान
गछ�।

थप जानकारीको ला�ग वा �नवेदन �दनको ला�ग
hesc.ny.gov/dream मा जानुहोस्

NYS �ीम कानूनू

कागजात नभएका हाई �कूल र कलेजका �व�ाथ�ह�लाई उनीह�को
भ�व�यको बारेमा सू�चत �नण�य गन�को ला�ग, र DACA भएका र
नभएका �बैलाई आ�नो ला�ग वकालत गन�को ला�ग आव�यक
उपकरणह� �ा�त गन�को ला�ग सू�चत आ�वासीको नयाँ गाइडले
संसाधन र जानकारी �दान गद�छ:
informedimmigrant.com/guides/students
बे�ट कलेजस् ले हालै DACA र कागजात नभएको �व�ाथ�ह�को
ला�ग हालको सबैभ�दा ताजा अपडेटको आधारमा कलेज गाइड
�काशन गरेको छ :
bestcolleges.com/resources/undocumented-
students/college-guide

ूकागजात�वहीन �व�ाथ�ह�को ला�ग कलेजमा प�ँचको
संसाधनह�

से�टे�बर  2021
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अ�टोबर 8: भोट दता� गन� अ��तम �याद
के तपा� प�हले नै दता� �नु��छ भ�े कुरा �न��त छैन?
voterlookup.elections.ny.gov मा आ�नो दता�को
���त जाँच गनु�होस्
य�द तपा� स�मानपूव�क अमे�रक� सेनाबाट सेवा�नवृ� �नुभएको
छ वा अ�टोबर 8 पछ� �ाकृ�तक अमे�रक� नाग�रक ब�ुभएको
छ भने, तपा�ले अ�टोबर 23 स�म �नवा�चन बोड�मा ���गत
�पमा दता� गन� स�नु��छ।

अ�टोबर 18: �नवा�चन बोड�ले प�ाचार, अनलाइन पोट�ल, इमेल वा
�या�स माफ� त अनुप��त मतप� �ा�त गन� अ��तम �दन।
अ�टोबर 23-31: �ार��क मतदान
नोभे�बर 1: अनुप��त मतप�को ला�ग ���गत आवेदन गन�को
ला�ग अ��तम �दन।
नोभे�बर 2: पो�टमाक�  मतप�को ला�ग अ��तम �दन। चुनावको
�ानीय बोड��ारा नोभे�बर 9 भ�दा अ�घ �ा�त गनु�पन�छ। सै�य
मतदाता मतप� नोभे�बर 15 भ�दा अ�घ �ा�त गनु�पन�छ।
नोभे�बर 2: �ानीय �नवा�चन आयोग वा तपा�को काउ�ट�को कुनै
प�न मतदान �लमा ���गत �पमा मतदान गन� अ��तम �दन।

मतदान गन� यो�य भएका सबै समुदायका सद�यह�लाई आउने
चुनावह�मा मतदान गन� �ो�साहन ग�र�छ।

सामा�य चुनावह�: नोभे�बर 2, 2021

मतदाताह� �यूयोक�  �सट�मा बाहेक आफू बसोबास गन� र
मतदाताह�लाई एउटा �ार��क मतदान साइटमा ठेगानाबाट �न�द��
ग�रने काउ�ट�मा रहेको कुनै प�न �ार��क मतदान के��ह�मा
उहाँह� जान स�नु��छ।
य�द तपा� आफू मतदानको ला�ग यो�य �नु��छ भ�े �व�ास गनु���छ
र मतदानको ला�ग समयमै दता� गनु�भएको छ, तर तपा�को नाम
मतदाता नामावलीमा फेला पान� नस�कएमा, तपा�ले अ�ायी वा
शपथप�को ला�ग अनुरोध गन� स�नु��छ।
तपा� प�हलो पटक मतदाता भएताप�न तपा�सँग पोलह�मा उप��त
आइडी �ँदैन। 
तपा� घरबार�वहीनता अनुभव गद� �नु��छ भने तपा� अझैप�न
मतदान गन� स�नु��छ।
केही प�र���तह�मा, तपा�लाई अपरा�ध मा�नएको छ भने तपा�
अझैप�न मतदान गन� यो�य �न स�नु��छ।
थप यो�यता आव�यकताह�को ला�ग: nyccfb.info/nyc-
votes/how-to-vote/know-your-rights
�यूयोक�  रा�यमा केही कम�चारीह� मतदान गन�को ला�ग �ई घ�टास�म
सशु�क समयको �बदा पाउन यो�य छन्। तपा� यो�य �नु��छ �क
भनेर हेन�को ला�ग जाँच गनु�होस् :
www.elections.ny.gov/NYSBOE/elections/
TimeOffToVoteFAQ.pdf

चुनावह�मा तपा�को अ�धकारह�

�जात��
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चुनावह�को NYS बोड�: www.elections.ny.gov/
VotingRegister.html
चुनावह�को NYC बोड�: vote.nyc/page/register-vote
अनलाइन दता� गनु�होस् (तपा�सँग NYS चालक इजाजतप�,
अनुम�त वा गैर-चालक आइडी भएमा):
voterreg.dmv.ny.gov/MotorVoter

मतदान �दनको ला�ग दता� गनु�होस्

से�टे�बर  2021
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NYS रे�टुरे�ट लचीलोपन काय��म
�:खी र कम ��त�न�ध�व भएका समुदायह�लाई खाना �दान
गन� रे�टुरे�टह� लाई सहयोग पुया�उनको ला�ग $25 �म�लयनको
अनुदान कोष।
अनुदान कोषह�ले जो�खममा रहेका समुदायका ���ह�लाई
खाना, यसको तयारी र डे�लभरी गन� रे�टुरे�टह�लाई �यसको
खच� कभर गन� अनुम�त �द�छ।

सानो �वसाय संसाधनह�को ला�ग थपको ला�ग
nyic.me/2SznL6Q मा जानुहोस्

थप रे�टुरे�ट �रकभरी काय��मह� चाँडै आउदैँछ

लघु �वसाय �शासनले Hurricane Ida-बाट �भा�वत �यूयोक�
रा�यका �वसायह�को ला�ग कम �याजको �वपद ऋण �दान
ग�ररहेको छ।
कुनैप�न आकारको �वसाय र �नजी गैर-नाफामुलक सं�ाह�ले
�कोपको कारणले ��त��त वा न� भएको अचल स���, मे�सनरी र
उपकरण, सामा�ी, र अ�य �ापा�रक स���ह�लाई मर�मत गन� वा
��त�ापन गन�को ला�ग 2 �म�लयन डलरस�म सापट� �लन स�नेछन्।
आवेदकह�ले SBA को सुर��त वेबसाइट
disasterloanassistance.sba.gov माफ� त इले��ो�नक
ऋण आवेदन (ELA) �योग गरेर अनलाइन आवेदन �दन स�छन्, र
SBA घोषणा #17147 बमो�जम आवेदन �दनुपन�छ।
�वसाय र ���ह�ले SBA को �ाहक सेवा के��लाई 1-800-
659-2955 मा फोन गरेर प�न जानकारी �लन र ऋणको आवेदन
�ा�त गन� स�नेछन्।

Hurricane Ida बाट �भा�वत �यूयोक� वासीह�लाई SBA
�वपद सहयोग

अथ��व�ा
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�यूयोक�  रा�यले माच� 1, 2019 मा वा सोभ�दा अ�घदे�ख संचा�लत
COVID-19 महामारीले असर गरेको साना �वसायह�को ला�ग
अनुदान काय��म घोषणा गरेको छ। 2019 को कुल रसीदमा �नभ�र
रहेर अनुदानको रकम $5,000 दे�ख $5,000 स�म �नेछ।
आवेदनह� अब खु�ला छन्!
nysmallbusinessrecovery.com मा आवेदन गनु�होस्।
अनुदानलाई COVID-19 सँग स�ब��त ��तह� वा माच� 1,
2020 दे�ख अ��ल 1, 2021 को बीचमा भएको खच�को ला�ग
�योग गनु�पन�छ।
तपाईको �े�मा तपा�लाई �न:शु�क �पमा �नवेदनको ला�ग तपा�लाई
सहयोग गन� सं�ा खो�नको ला�ग:
nysmallbusinessrecovery.com/partners/
county

NYS महामारी सानो �वसाय �रकभर गन� अनुदान

अग�त 17 बाट शु� �ने ग�र, �यूयोक�  शहरमा 12 वष� भ�दा मा�थका
मा�नसह�ले इनडोर डाइ�न�ग, इनडोर �फटनेस, र इनडोर
मनोर�जनको ला�ग COVID-19 खोपको क��तमा एक डोजको
�माण देखाउनुपन�छ। यसको अथ� यी �ानह�मा कम�चारीह�ले
खोप लगाएको �नु पछ� भ�े प�न हो । यो नी�त से�टे�बर 13 दे�ख
लागू �नेछ।
थप जानकारी र अनुवाद ग�रएको पो�टरह� र साना �वसायह�को
ला�ग गाइडको ला�ग nyc.gov/keytonyc मा जानुहोस्

मु�य ग�र NYC को ला�ग

�यूयोक�  शहर वा �यूयोक�  रा�यको कुनै प�न �े� �भ� NYS �वा�य
�वभागले लगातार 30 �दनस�म सु�तला वा रातो �े� तोकेको सानो,
�वत�� �वा�म�व वाले रे�ुरे�टह� ला�ग।
यो $35 �म�लयनको काय��मले COVID �ारा �भा�वत
रे�ुरे�टह�लाई रे�ुरे�टका कम�चारीह�लाई काममा फका�उन, र NYS
रे�टुरे�टह�मा �नयु�� बढाउनको ला�ग �ो�साहन �दान गछ�।
यो�य �वसायह� ��त �वसाय $50,000 स�म, ��त नयाँ �नयु�
गरेको कामदार $5,000 कर �े�डटको ला�ग यो�य ��छन्।
थप जानकारीको ला�ग esd.ny.gov/restaurant-return-
work-tax-credit मा जानुहोस्

रे�टुरे�टमा फक� र आउने कर �े�डट

से�टे�बर  2021
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�यूयोक�  रा�यले एक-पटकको पूव��ापी भु�ानी उपल� गराउनका
ला�ग $2.1 �ब�लयन छु�ाइएको छ (माच� 27, 202 दे�ख अ��ल
1, 2021 को अव�धको ला�ग) को�भड-19 को महामारीको
अव�धमा आ�नो काम वा आ�दानी गुमाएका कामदारह� यो�य
�नको ला�ग
आवेदनह� अब dol.ny.gov/EWF मा खु�ला छन ्

आवेदन�ारा सहयोग �यूयोक�  रा�य भ�रका 60 वटा समुदायमा
आधा�रत सं�ाह�मा उपल� छ। �व�सनीय सं�ाह�को पूरा
सूचीको ला�ग dol.ny.gov/CBOlist मा जानुहोस् वा
एजे�टसँग कुरा गन�को ला�ग र तपा�को न�जकको �ान
खो�नको ला�ग 877-393-4697 मा फोन गनु�होस् ।

यो�य �नको ला�ग तपा�:
�य ूयोक� को हालको नाग�रक �नुहोस्
माच� 27, 2020 मा पूव� �यू योक� मा रहनुभएको
�न�नका कारण फे�ुअरी 2020 प�छ �याला वा आ�दानी
गुमेको:

को�भड-19 सँग स�ब��त बेरोजगार,अपूण� बेरोजगार वा
काम गन� �मता
को�भड-19 सँग स�ब��त पालनक�ा�को मृ�य ुवा अश�ता
वा मु�य आ�दानीको घरायसी �ोत

को�भड-19 सँग स�ब��त आ�दानी आ�ा�त बेरोजगारी �बमा
वा संघीयको ला�ग यो�य छैन
कानूनको �भावकारी �म�त भ�दा अ�घ 12 म�हनामा
$26,208 भ�दा ब�ढ कमाइएको छैन

ब�ह�कृत ��मक कोष आवेदन अब खुला छ! 

यो काय��मले रा�यको बेरोजगारी लाभह� वा को�भडसँग
स�ब��त संघीय आ�दानी राहतको ला�ग अयो�य कामदारह�लाई
��य� नगद सहायता उपल� गराउनेछ।

ब�ह�कार ग�रएको कामदारह�को कोष

कामदारह� लाभह�को एक म�ये �ई �ेणीह�को ला�ग यो�य
�नेछन्:

�ेणी एक: करह� �तनु�अ�घ $15,600 कुल लाभ ($300
सँग बराबर/52 ह�ताका पाठह� भ�दा ब�ढ ह�ता)
�ेणी �ई: करह� �तनु�अ�घ $3,200 कुल लाभ (तीनवटा
संघीय उ�ेजन जाँचह�को रकममा बराबर)

कानूनको काया��वयनमा थप जानकारी र अपडेटह�का ला�ग:
fundexcludedworkers.org

अथ��व�ा
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संघीय कानून अनुसार, देशभ�र से�टे�बर 5, 2021 मा थु�ै संघीय
बेरोजगारी लाभ काय��मह� समा�त �नेछन्। समा�त �ने संघीय
लाभ काय��मह�मा:

महामारी बेरोजगारी सहायता (PUA)
महामारी आपतकालीन बेरोजगारी ��तपू�त� (PEUC)
�व�ता�रत लाभह� (EB)
$300 संघीय महामारी बेरोजगारी ��तपू�त� (FPUC)

यो�य दावीकता�ह�लाई बेरोजगारी बीमा (UI) का लाभह� भु�ान
गन� जारी रहनेछ ।

से�टे�बर 5, 2021 प�छ UI को ला�ग यो�य मा�को ला�ग,
दावीकता� बेरोजगार �नुपछ� र लाभको प�हलो 26 ह�ता (वा
104 �भावकारी �दन) मा �नुपछ�।

थप जानकारीको ला�ग, dol.ny.gov/fedexp मा जानुहोस् ।

संघीय बेरोजगारी र महामारी लाभको समा��त

से�टे�बर  2021
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�यहा ँ�न��त �कारका ठाउँ र अव�ाह� छन् जहाँ ICE ले
सामा�यतया आ�वासी �वत�न स�चालन गद�न। �यनीह�लाई
“स�वेदनशील �ानह�” भ�न�छ।
स�वेदनशील �ानह�को उदाहरणह�मा �न�न समावेश ��छन्:
�व�ालय, अ�ताल र धा�म�क सं�ाह�; र �ववाह, साव�ज�नक
�दश�नह� र ��याकम�ह� ज�ता साव�ज�नक समारोह�।
यो ICE नी�त हो र कुनै प�न समयममा प�रवत�न �न स�छ भ�े कुरा
जा� मह�वपूण� छ।
�डसे�बर 15, 2020 मा, गभन�र Cuomo ले संघीय आ�वास
�वत�नले आ�वासीह�लाई सहर र अ�य नगरीय अदालतह� स�हत
�यूयोक�  रा�य अदालतह�मा उप��त �नबाट रोकेको �थयो भ�े
द�घ�कालीन सरोकारह� स�बोधन गन�का ला�ग हा�ो अदालतह�को
सुर�ा गनु�होस् ऐनमा ह�ता�र गनु�भएको �थयो।
अब, ICE ले अब उपरा�त मा�नसह�लाई रा�य, सहर र नगरीय
अदालत गृहह�मा �गर�तार गन� स�दैन र उनीह�ले अब उपरा�त
�या�यक अ�धप�ह��बना रा�य, सहर र नगरीय अदालत गृहह�मा
जाने वा �न�कने मा�नसह�लाई �गर�तार गन� स�दैन।

स�वेदनशील �ानह�

छापा �रपोट� गन�का ला�ग, आ�वासी ��तर�ा �ोजे�ट (IDP)
लाई 212-725-6422 मा कल गनु�होस्।

आ�वासी बारे जानकारी र �रफेरलह�का ला�ग, नयाँ
अमे�रक�ह�का ला�ग NYS काया�लयलाई 1-800-566-7636
मा कल गनु�होस्।

ICE ले तपा� वा तपा�ले �च�ु भएको कुनै ���लाई स�क�
गनु���छ भने, �न�न कुराह�को नोट �लनुहोस्:

क�हल ेर कहाँ भएको �थयो?
ICE का एजे�टह�ले आफूलाई कसरी ��तुत गनु�भयो?
उहाँह�ल ेआफू �हरी भएको बताउनुभयो वा आ�नो प�हचान
�दन अ�वीकार गनु�भयो?
ICE का एजे�टह�ले के-के भ�ुभयो?
के उहाँह�ले घरमा �वेश गन�का ला�ग झूट ब�नुभयो, कसैलाई
ध�काउनुभयो वा मौ�खक वा शारी�रक दबाब �योग गनु�भयो?
के �वीकृ�त �दइएको �थयो?
�वेश गन� वा खोज तलासी गन� �वीकृ�त �दइएको �थएन भने,
ICE एजे�टह�ले क�तो ��त��या जनाउनुभयो?

कानूनसँगको कुनै प�न ��त��यामा वा आ�वासी �वत�नमा, स�झनु
पन� एकमदै मह�वपूण� अ�यासह� �न�न छन्:

शा�त रहनुहोस्
�नःश�द रहनुहोस् (तपा�को ज�म कहाँ भएको �थयो वा US मा
तपा� कसरी �वेश गनु�भयो भ�े कुरा उ�लेख नगनु�होस)्
�ववरण तथा नामह� रेकड� गनु�होस्
नभा�नुहोस्

कुनै प�न कागजातह� ह�ता�र गनु� अग�ड वा कुनै प�न
��ह�को जवाफ �दनु अगा�ड आ�नो वक�लसँग कुरा गन�
अनुरोध गनु�होस्
तपा� बो�नु��छ भने, झूट नबो�नुहोस्
तपा�को घरमा साव�ज�नक �ानह�मा न�ने �वशेष सुर�ाह�
��छन्। साव�ज�नक र �नजी खाली ठाउँ बीचको फरक बु�नाले
तपा�लाई तपा�को दैलोमा आ�वासी �वत�नसँगको तनावपूण�
सामनाह� ने�भगेट गन�मा र स�ा�वत �पमा हानी �नबाट
बचाउनमा म�त गन� स�छ।

समुदायका सद�य र सहयोगीह� आ�वासन तथा भ�सार �वत�न
(ICE) र अ�य कानू�न �वत�नसँग कारोबार गन� बेलामा आ�नो
अ�धकारह�को बारेमा सचेत �नुपछ�।

ICE सँग अ�तर��या गद�

आ�ना अ�धकारह�
थाहा पाउनुहोस्
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घृणा अपराध भनेको प�पात�ारा �े�रत ग�रने आ�मण हो।
सं�ह वा उनीह�को जात, रा��य मूल, वंश, �ल�, धम� धा�म�क
अ�यास, उमेर, अस�मता वा यौन झुकावको कारणले पी�डतलाई
�नशाना बनाएर �न�द�� ग�रएको अपराधको सेटम�ये एउटा अपराध
गदा� वा उ� �कारको सं�ह वा �व�ासको न�तजाको �पमा �य�ता
काय� गदा� ���ले घृणा अपराध गछ�।
गभन�र Cuomo ले �यूयोक�  रा�यभर प�पात�ारा �े�रत ध�क�ह�,
उ�पीडन तथा �ह�साको �रपोट�ह�का बढावलाई कम गन�का ला�ग घृणा
अपराधस�ब�ी काय� दलको �सज�ना गनु�भएको छ।
घृणा अपराधह� �रपोट� ग�रसकेप�छ, तपा�को अनुभव, प�हचान र
अ�य स�ब�ी सबै जानकारी गो�य रह�छ।

हालसालैका म�हनाह�मा, आ�वासी समुदायका सद�यह�
�व�� घृणा अपराधका �रपोट�ह� ब�ढरहेका छन्।

घृणा अपराध भनेको के हो?

तपा�ले केही कुरा दे�नु��छ भने वा घृणा अपराधको पी�डत
�नु��छ भने, �यसो बारेमा �हरी कहँ �रपोट� गनु�होस् र NYS मानव
अ�धकार �वभागलाई कल गनु�होस्। 1-888-392-3644 मा
कल गनु�होस् वा 81336 लाई “HATE” टे��ट गनु�होस्।

तपा� वा तपा�ले �च�ु भएको कुनै ��� अपराधको �शकार
भएमा, NYS पी�डत सेवाह�को काया�लयले �च�क�सा �बलह�,
परामश� खच�ह�, समा�ध तथा ��या�मका लागतह�, गुमेका
�यालाह� र अ�य �कारका सहायतामा म�त गन� स�म
�नस�छ। 1-800-247-8035 मा कल गनु�होस् वा
ovs.ny.gov मा जानुहोस्।

साव�ज�नक अ�धव�ा 
212-669-7250

Manhattan �ड����टको वक�ल
212-335-3100
manhattanda.org/victim-resources/hate-
crimes

Brooklyn �ड����टको वक�ल
718-250-4949
brooklynda.org/hate-crimes-bureau

Queens �ड����टको वक�ल
718-286-6000

NYC मानव अ�धकार आयोग 
718-722-3131 
nyc.gov/cchr

Safe Horizon पी�डत सहायता
1-866-689-4357

Nassau काउ�ट� �ड����टको वक�ल
526-571-3505
nassauda.org

Nassau काउ�ट� �ड����टको वक�ल, आ�वासन मा�मला
काया�लय

516-571-7756
Nassau काउ�ट� काय�कारी Laura Curran

516-571-3131
Suffolk काउ�ट� �ड����टको वक�ल

631-853-4161
suffolkcountyny.gov/da

Suffolk काउ�ट� �हरी �वभाग, घृणा अपराधह�को यू�नट
631-852-6323

Suffolk काउ�ट�, अ�पसङ्�यक मा�मला �वभाग
631-853-4738

Westchester काउ�ट�, मानव अ�धकार आयोग
914-995-7710
humanrights.westchestergov.com

NYC का �नवासीह� र व�रप�रका काउ�ट�ह�का ला�ग
NYC �भ�:

NYC बा�हर:

घृणा
अपराधह�
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तपा� वा तपा�ले �च�ु भएको कुनै ���लाई �नःशु�क कानूनी
सहायताको आव�यकता भएमा, हटलाइलाई 1-800-566-7636
मा कल गनु�होस्। सबै कलका जानकारी गोपनीय ��छन्। 200+
भाषाह�मा सहायता उपल� छन्।

को�भड-19 माहामारीको बारेमा नवीनतम जाकारीका ला�ग,
हटलाइनलाई 1-888-364-3065 मा कल गनु�होस् वा
ny.gov/coronavirus मा जानुहोस्।
�यूयोक� मा को�भड-19 खोपको बारे ny.gov/vaccine मा
त�यह� �ा�त गनु�होस्।
�वा�य कभरेजको ला�ग आवेदन �दनुहोस्: 1-855-355-5777
मा nystateofhealth.ny.gov जानुहोस्।

मान�सक �वा�य सेवाह�का बारेमा ��ह�को ला�ग वा मान�सक
�वा�य सेवा �दाय खो�नका ला�ग, 1-800-597-8481 मा कल
गनु�होस् वा omh.ny.gov मा जानुहोस्।
तपा�ले कोरोनाभाइरस आपतकालीनको कारण ��ता महसुस
गनु�भएको छ भने, 1-844-863-9314 मा स�क�  गनु�होस्।
रा��य आ�मह�या रोकथाम लाइफलाइन: तपा� वा अ�य कुनै
���को जीवनमा आस� खतरामा भएमा, 911 मा कल गनु�होस्।
तपा� संकटमा �नु��छ र तु��तै म�तको आव�यकता परेमा, 1-
800-273-8255 मा कल गनु�होस् वा 741-741 लाई “GOT5”
लेखेर टे��ट गनु�होस्।
घरेल ु�ह�सा: स�ब�मा �ने तपा� वा अ�य कोहीलाई अक� ����ारा
मौ�खक, शारी�रक वा मौन ���वहार वा अ�य रणनी�तमाफ� त
�नय���त ग�रएको छ भने, NYS घरेलु �ह�सा हटलाइनलाई 1-800-
942-6906 मा कल गनु�होस्।

नयाँ अमे�रक�ह�का ला�ग NYS काया�लय

NYS �वा�य �वभाग

NYS मान�सक �वा�य काया�लय

�म �वभाग कामदारह�को सुर�ा तथा �वा�य, �याला र काय�को
अव�ाह�को सुर�ा गन� र �व��न गन� ��तब� छ।
�याला तथा काम गन� समयस�ब�ी कानून, काय��लको �वा�य
तथा सुर�ाको बारेमा जानकारीका ला�ग वा उजुरी दायर गन�का ला�ग,
1-888-469-7365 मा कल गनु�होस् वा
dol.ny.gov/safety-and-health मा जानुहोस्।
बेरोजगारी बीमामा म�तका ला�ग, 1-888-209-8124 मा कल
गनु�होस् वा dol.ny.gov/unemployment/
unemployment-insurance-assistance.

�यूयोक� मा मानव अ�धकार कानूनले रोजगार, आवास, ऋण, �श�ा
ज�ता �े�ह�मा र साव�ज�नक आवासह�को �ान, उमेर, जात,
रा��य मूल, यौन, यौन झुकाव, �लङ प�हचान वा हावभाव, वैवा�हक
���त, अस�मता, �म�लटरी ���त र अ�य क�ाह�मा भेदभावलाई
�नषेध गछ�।
तपा�लाई भेदभाव ग�रएको छ ज�तो महसुस ��छ भने, 1-888-
392-3644 उजुरी दायर गनु�होस् वा dhr.ny.gov मा जानुहोस्।

सेवा �दायकह� वा अ�य संसाधनह� खो�जरहनुभएका NYC का
�नवासीह�ले �नद��शकाह� तल फेला पान� स�नु��छ:

�श�ा: nyic.org/covid-education-resources
रोजगारी: nyic.org/covid-employment-
resources
आ�थ�क: nyic.org/covid-financial-resources
खा�ा�: nyic.org/covid-food-resources
�वा�य�याहार: nyic.org/covid-healthcare-
resources
साना �वसाय: nyic.org/covid-small-business-
resources

NYS �म �वभाग

NYS मानव अ�धकार �वभाग

�यूयोक�  �सट� को�भड-19 संसाधनह�

NYS संसाधनह�
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�यूयोक�  इ�म�ेशन को�लसन (NYIC) भनेको �यूयोक� भरको 200 भ�दा
बढ� आ�वासी र शरणाथ�को अ�धकार समूहह�लाई ��तुत गन� अ��ेला
नी�त र वकालत संगठन हो।

हामी �यू योक�  रा�य ब�लयो भएको क�पना गछ� �कनभने सबै मा�नसलाई
�वागत,�न�प� �पमा उपचार, र उहाँह�को सपनाह� अनुसरण गन�
मौका �दइयो। हा�ो उ�े�य भनेको आ�वासी, सद�य र सहयोगीह�लाई
एकताब� गराउनु हो जसकारण सबै �यूयोक� वासीह� सफल �न स�छन्।

New York Immigration Coalition
131 W 33rd St, Ste 610
New York, NY 10001
212 627 2227
nyic.org

तपा�सँग यस टुल�कटको बारेमा �� वा �ट�पणीह� भएमा वा यसको
बारेमा जानकारी भएमा, कृपया �न�नमा स�क�  गनु�होस्:

Bryan Lee
blee@nyic.org

यो कागजातलाई अनलाईन वा अ�य भाषाह�मा हेन�को ला�ग,
nyic.org/KYR मा जानुहोस् वा यो कोडलाई ��यान गनु�होस्:

This resource guide
is supported by:

https://www.nyic.org/
http://nyic.org/KYR

