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�यूयोक�  रा�यमा COVID-19 खोप लगाउन क�ह�यै स�जलो 
भएको छैन। 5 वष� वा मा�थको जोसुकै प�न खोपको ला�ग यो�य 
छन्। बू�टर डोजह� 15 वष� र मा�थका सबैको ला�ग उपल� छ।
इ�म�ेशन वा बीमा कभरेजको ���त जेसुकै भए ताप�न, 
COVID-19 को खोपह� �न:शु�क छन्।
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।

Vaccines.gov मा जानुहोस्, आ�नो �जप कोड 
438829 मा टे��ट गनु�होस्, वा 1-800-232-0233 
(TTY 888-720-7489) मा फोन गनु�होस्।
�यूयोक�  रा�य सामु�हक खोप साइटह� 
ny.gov/vaccine मा अपोइ�टमे�टह� खो�नुहोस् 
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।

आजै खोप लगाउनुहोस्
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अमे�रकामा ��येक घरधुरीले घरमै USPS �ारा तपा�लाई 
डे�लभर ग�रने 12 वटास�म COVID-19 जाँचह� �ा�त गन� 
यो�य छन्। बीमा वा अ�यागमन ���त जेसुकै भए प�न जाँचह� 
�नःशु�क छन्।

आ�नो �नःशु�क टे�ट क�टह� COVIDtests.gov मा 
अ�हले नै अड�र गनु�होस्

जनवरी 15 दे�ख शु� भई, �वा�य योजना भएका धेरैजसो 
मा�नसह� अनलाइन, वा फाम�सी वा �टोरमा गएर घरमै 
COVID-19 टे�टह� (��त म�हना 8 वटा स�म) ��तपू�त� 
माफ� त वा �तनीह�को बीमा माफ� त �न:शु�क ख�रद गन� स�छन्।

थप जानकारीको ला�ग, cms.gov/how-to-get- 
your-at-home-OTC-COVID-19-test-for- 
free मा जानुहोस्

घरमै �न:शु�क COVID-19 टे�टह� पाउनुहोस्

17 मे, 2022 दे�ख शु� �ने ग�र, 5 दे�ख 11 वष�का 
बालबा�लकाह�ले प�हलो खोप लगाएको क�तीमा पाँच म�हना 
प�छ Pfizer-BioNTech बु�टर डोजको ला�ग यो�य छन्।
�यूयोक�  रा�य �वा�य �वभाग र CDC ले सबै यो�य वय�क, 
�कशोर, र 5 वष� वा मा�थका ब�ाह�लाई पूण� �पमा खोप 
लगाउन र यो�य भएमा बु�टर वा थप डोज लगाउन �सफा�रस 
गद�छ: ny.gov/booster
50 वष� वा मा�थका वय�कह�, र म�यम वा ग�ीर �पमा 
��तर�ा कम भएका मा�नसह�ले प�हलो बु�टर लगाएको 
क�तीमा 4 म�हनाप�छ दो�ो बु�टर लगाउनुपछ�।
सबै आ�त�रक र अ�तरा���य या�ीह�ले CDC या�ाका सबै 
आव�यकताह� पालना गन� जारी रा�नुपछ�: 
cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers

COVID-19 को अपडेटह�

http://vaccines.gov/
https://covid19vaccine.health.ny.gov/
http://nysacho.org/directory
https://www.covidtests.gov/
https://www.cms.gov/how-to-get-your-at-home-OTC-COVID-19-test-for-free
https://www.cms.gov/how-to-get-your-at-home-OTC-COVID-19-test-for-free
https://www.cms.gov/how-to-get-your-at-home-OTC-COVID-19-test-for-free
https://covid19vaccine.health.ny.gov/booster-doses
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers


�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।
सबै �नजी �े�का रोजगारदाता र कामदारह� समे�टएका छन्।
17 माच�, 2022 मा, HERO ऐन अ�तग�त जन�वा�यको ला�ग 
ग�ीर जो�खम गराउने हावाज�य सं�ामक रोगको �पमा 
COVID-19 लाई तो�कएकोमा �यो समा�त भयो। �नजी �े�का 
रोजगारदाताह�ले अब उ�ा�त उनीह�को काय�बल सुर�ा 
योजनाह� लागू गन� आव�यक छैन।
य�द �वा�य आयु��ारा केही नतो�कएमा, रोजगारदाताह�ले 
अ�नवाय� �पमा:

हावाज�य सं�ामक रोगको जो�खम रोकथाम योजना 
बनाउनुपछ�।

बनाएको 30 �दन �भ� कम�चारीह�लाई एक ��त �दनुपछ�।
नयाँ कम�चारीह� �नयु� गदा� एक ��त �दनुपछ�।
कम�चारीह�ले हेन� स�ने ग�र ��येक काय� साइटमा योजना 
पो�ट गनु�पछ�।
आव�यकता अनुसार योजना अपडेट गनु�पछ�।

10 जना वा सोभ�दा बढ� कम�चारीह� भएका रोजगारदाताह�ले 
कामदारह�लाई संयु� �म-�व�ापन काय��ल सुर�ा स�म�त 
�ापना गन� र �व�ापन गन� अनुम�त �दनुपछ�।

कामदार स�म�तह�ले COVID-19 स�ब�ी मु�ाह� मा� 
नभई, कुनै प�न काय��लको �वा�य र सुर�ा मु�ा नी�तलाई 
स�बोधन गन� स�नेछन्।
तो�कएका कामदार स�म�तह� �भावकारी भए प�न वा नभए 
प�न यो ज�हले प�न सृजना गन� र भेट्न स�क�छ।

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)
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खोप लगाउनुहोस् र बु�ट �नुहोस्।
COVID-19 को कुनै प�न मा�मलाले गा�ो ल�णह�, 
अ�ताल भना� र द�घ�कालीन �वा�य �भावह� �न��याउन 
स�छ । खोप नलाएका मा�नसह�लाई ग�ीर रोग ला�ने 
स�ावना धेरै ��छ।

मा�क लगाउनुहोस्
खोपको ���त थाहा नभएको साव�ज�नक इनडोर 
से�टङह�मा फेस मा�क लगाउने कुरामा �वचार गनु�होस्।
स�ज�कल मा�कको साथमा KN95, KF94, N95, वा 
कपडाको मा�क स�हत उ� गुण�तरको मा�कह�मा 
�तरवृ�� गनु�होस्।
ग�ीर रोगको उ� जो�खममा रहेका, 65 वष�भ�दा मा�थका 
वा खोप नलगाएका मा�नसह�ले सुर�ाको यो थ�पएको 
तहबाट सबैभ�दा बढ� फाइदा �लन स�नेछन्।

जाँच गराउनुहोस्
य�द तपाईमा ल�णह� भएमा वा हालै स�क� मा आएको 
भएमा जाँच गराउनुहोस्। खोप नलगाएका मा�नसह�ले 
बार�बार जाँच ग

�बरामी भएमा वा हालै स�क� मा आएमा घरमै ब�नुहोस्
फेस मा�क लगाउने स�हत सबै आइसोलेसन र 
�वारे�टाइनका �नद�शनह�को पालना गनु�होस्। COVID-19 
अ�य�धक सं�ामक छ। ल�ण नदे�खए प�न तपा�ले 
COVID-19 फैलाउन स�नु��छ।

आ�नो हातह� धुनुहोस्
क�तीमा 20 सेके�स�म साबुन र पानीले बार�बार आ�नो 
हातह� धुनुहोस् वा �ा� से�नटाइजरको �योग गनु�होस्।

COVID-19 रोकथामका सुझावह�

http://dol.ny.gov/ny-hero-act
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प�हले बा�यकालमा आगमनह�को ला�ग ��गत काय� 
(Deferred Action for Childhood Arrivals, 
DACA) �ा�त गरेका ���ह�ले अब I-821D (DACA 
नवीकरण आवेदन) र I-765 (वक�  पर�मट नवीकरण आवेदन) 
फारमह� अनलाइनमा भन� स�छन्।

यो �मता हाल DACA भएका वा वष�भ�दा कम समय अ�घ 
DACA को �याद समा�त भएकाह�को ला�ग हो।
DACA लाई कसरी अनलाइनमा नवीकरण गन� भ�े बारेमा 
थप जानकारी: uscis.gov/humanitarian/ 
renew-your-daca

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 अपडेटह�
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मे 4, 2022 दे�ख शु� �ने ग�र, USCIS ले धेरै आ�वासीह� 
आ�नो नवीकरणको ���याको ला�ग प�ख�रहँदा उनीह�का ला�ग 
वक�  पर�मटको वैधता �वतः �पमा 540 �दनस�म �व�तार गन�छ।
यो प�रवत�नले शरन खो�नेह� लगायत हजार� आ�वासीह�लाई 
उनीह�को नवीकरण आवेदनह� USCIS को �याकलगमा 
अड्�करहँदा कामको अ�धकार गुमाउनबाट जोगाउनेछ।
�ोत नयाँ नी�तको �ा�या गन� शरण खो�ने वकालत प�रयोजना 
(Asylum Seeker Advocacy Project, ASAP) :

अं�ेजी: help.asylumadvocacy.org/work- 
permits-extended-540-days
�े�नश: apoyodeasilo.org/permisos-de- 
trabajo-extendidos-540-dias

थप जानकारी र �वत: �व�तार �ा�त गन� वक�  पर�मट वग�ह�को 
पूण� सूचीको ला�ग, uscis.gov/eadautoextend मा 
जानुहोस्।

धेरै आ�वासीह�को ला�ग वक�  पर�मट �वचा�लत �पमा 540 
�दन �व�तार �नेछ

अ��ल 21, 2022 मा, रा�प�त बाइडेनले �सको आ�मणबाट
भागेका यु�ेनीह�लाई �वागत गन� काय��मको घोषणा गनु�भयो।
यु�ेनका ला�ग एकजुट (Uniting for Ukraine) ले
अमे�रका (U.S.) बा�हर रहेका यु�ेनी नाग�रकह� र �तनीह�का
न�जकका प�रवारका सद�यह�लाई, अमे�रकामा आउन र �ई
वष�को �यारोल अव�धमा अ�ायी �पमा ब�नको ला�ग माग� �दान
गद�छ।

यु�ेनका ला�ग युनाइ�टङमा सहभागी यु�ेनीह�को अमे�रकामा
एक समथ�क �नुपछ� जसले उनीह�लाई उनीह�को बसाइको
अव�धको ला�ग आ�थ�क सहयोग उपल� गराउन सहमत ��छ।
काय��म र आवेदन ���याको बारेमा थप जानकारीको ला�ग,
DHS को वेबपेज dhs.gov/ukraine हेनु�होस् 

यु�ेनको ला�ग एकजुट (Uniting for Ukraine)

https://www.uscis.gov/humanitarian/renew-your-daca
https://www.uscis.gov/humanitarian/renew-your-daca
https://help.asylumadvocacy.org/work-permits-extended-540-days/
https://help.asylumadvocacy.org/work-permits-extended-540-days/
https://www.apoyodeasilo.org/permisos-de-trabajo-extendidos-540-dias/
https://www.apoyodeasilo.org/permisos-de-trabajo-extendidos-540-dias/
https://www.uscis.gov/eadautoextend
https://www.dhs.gov/ukraine
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अ��ल 15, 2022 मा, होम�या�ड सुर�ा �वभाग
(Department of Homeland Security, DHS) ले
�याम�नलाई TPS को ला�ग 18 म�हना तोकेको घोषणा गरेको
�थयो।

दता� ���या जुन 7, 2022 मा शु� भएर �डसे�बर 7,
2023 स�म च�नेछ। यो�य �नको ला�ग, मा�नसह�ले
अ��ल 14, 2022 दे�ख अमे�रकामा आ�नो �नर�तर
बसोबास रहेको र जुन 7, 2022 दे�ख अमे�रकामा �नर�तर
भौ�तक उप���त देखाउनुपन�छ।

माच� 16, 2022 मा, DHS ले अफगा�न�तानलाई TPS को
ला�ग 18 म�हना तोकेको घोषणा गरेको �थयो।

दता� ���या मे 20, 2022 मा शु� भएर नोभे�बर 20,
2023 स�म च�नेछ। यो�य �नको ला�ग, मा�नसह�ले माच�
15, 2022 दे�ख अमे�रकामा आ�नो �नर�तर बसोबास
रहेको र मे 20, 2022 दे�ख अमे�रकामा �नर�तर भौ�तक
उप���त देखाउनुपन�छ।

माच� 3, 2022 मा, DHS ले यु�ेनलाई TPS को ला�ग अ��ल
19, 2022 दे�ख अ�टोबर 19, 2023 स�म 18 म�हना
तोकेको घोषणा गरेको �थयो।
माच� 2, 2022 मा, DHS ले सुडानलाई TPS को ला�ग 18
म�हना तोकेको घोषणा गरेको �थयो।
�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��ण सुडानको ला�ग नोभे�बर 3, 2023 स�म TPS �व�तार
ग�रएको छ।

अ�ायी संर��त ���तको अपडेटह�
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माच� 7, 2022 मा, बाइडेन �शासनले नयाँ नी�तह� घोषणा गरेको 
छ जसले SIJS यो�यताका मापद�डह� �� पाछ�, ज�तै 21 वष� 
पुगेका या�चकाकता�ह�लाई उनीह�को या�चका �वचाराधीन 
अव�ामा सुर�ा गन�को ला�ग उमेर समा��तको �ावधान अपडेट गन�। 
यो �नयम ���वहार, प�र�याग, र उपे��त ग�रएका आ�वासी 
युवाह�को ला�ग सुर�ा र ��रता �दान गन� एउटा मह�वपूण� कदम 
हो, जसम�ये धेरैलाई प�हले नै SIJS �दान ग�रएको छ र �ीन 
काड�को ला�ग आवेदन �दन र �ायी बसोबास �ा�त गन� यो�य �न 
प�ख�रहेका छन्। अ��तम �नयम यहाँ उपल� छ: 
federalregister.gov/d/2022-04698 
USCIS ले SIJS �भसा �याकलगबाट �भा�वत युवाह�लाई 
मा�मलाह�को आधारमा �नवा�सन (deportation) र वक�  
पर�मटबाट सुर�ा गन� �वचार �दान गन�का ला�ग आ�ना नी�तह� 
प�न अपडेट गरेको छ । थप जानकारी: 
uscis.gov/newsroom/alerts/uscis-to-offer- 
deferred-action-for-special-immigrant- 
juveniles

�वशेष आ�वासी �कशोर�कशोरीको ���त (SIJS) भएका 
आ�वासी युवाह�को ला�ग सुर�ा

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।
सबै TPS आवेदकह�ले अब फारम I-821, अ�ायी संर��त 
���तको ला�ग आवेदन, uscis.gov/i-821 मा अनलाइन 
फाइल गन� स�छन्।
नवीनतम अपडेटको ला�ग uscis.gov/TPS मा जाँच गनु�होस्।

http://federalregister.gov/d/2022-04698
https://www.uscis.gov/newsroom/alerts/uscis-to-offer-deferred-action-for-special-immigrant-juveniles
https://www.uscis.gov/newsroom/alerts/uscis-to-offer-deferred-action-for-special-immigrant-juveniles
https://www.uscis.gov/newsroom/alerts/uscis-to-offer-deferred-action-for-special-immigrant-juveniles
https://www.uscis.gov/i-821
https://www.uscis.gov/humanitarian/temporary-protected-status
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से�टे�बर 30 मा, रा�प�त �बडेनले �न�न स�हत अफगानी
शरणाथ� र परोलमा छुट्नेह�लाई सहयोग गन� �ावधानह�
समावेश भएको �नर�तर ��तावमा कानूनमा ह�ता�र गनु�भयो:

अफगानी “मानवीय परोलमा छुट्नेह�” लाई �वागत गन�,
�लेसमे�ट सहयोग र खानाको सहयोग ज�ता शरणाथ�
पुनवा�स सेवाह� र लाभह� �ा�त गन� यो�य बनाउने
संघीय सरकारलाई अफगानी परोलमा छुट्नेह�को शरणको
ला�ग आवेदनह�मा �छटो �वचार गनु�पन�
अफगानी परोलमा छुट्नेह�लाई REAL ID भएको चालक
अनुम�तप� र प�हचान प�को ला�ग यो�य बनाउने

संघीय सरकारको �ोतह�:
अफगानह�का ला�ग USCIS को साव�ज�नक �नद�शन:
uscis.gov/humanitarian/information-for-
afghans
अङ्�ेजी, दारी र प�तोमा “अफगान �वशेष आ�वासी �भसा
धारकह� र परोलीह�सँग स�ब��त रोजगारको जानकारी”:
justice.gov/crt/worker-information

शरणाथ� पुनवा�स काया�लय�ारा संकलन ग�रएको संघीय सरकार
भ�र अफगान सहयोगका �ोतह�:
acf.hhs.gov/orr/programs/refugees/afghan-
assistance-resources

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

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

अफगा�न�तानबाट �नकासीको आव�यकता भएका मा�नसह�को 
प�हचानको ला�ग मानव अ�धकार प�हलो डाटा सङ्कलन फारम: 
humanrightsfirst.org/afghan-evacuation

नोभे�बर 29, 2021 मा, �डपाट�मे�ट अफ होम�या�ड से�यु�रट� 
(DHS) ले �गर�तारी र नजरब�द स�हत अ�यागमन �वत�नका 
ला�ग नयाँ �दशा�नद�शह� लागू गन� था�यो: 
dhs.gov/news/2021/11/29/dhs-begins- 
implementation-immigration-enforcement- 
priorities
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�होस् 
NYS �नवासीह�: 311 मा कल गरेर शहर अनुदान, 
�नःशु�क र सुर��त कानूनी म�तको ला�ग “ActionNYC” 
भ�ुहोस्

नयाँ �वत�नको �ाथ�मकताह�ले ICE ले कसलाई ल�य बनाउनेछ 
भ�े कुरा सी�मत गछ�

https://www.uscis.gov/humanitarian/information-for-afghans
https://www.justice.gov/crt/worker-information
https://www.acf.hhs.gov/orr/programs/refugees/afghan-assistance-resources
http://immigrantarc.org/afghanistan
http://nyc.gov/afghanistanresources
https://www.wnyrac.org/
http://bit.ly/3kvWRZd
http://bit.ly/3CwfFxy
https://www.humanrightsfirst.org/afghan-evacuation
https://www.dhs.gov/news/2021/11/29/dhs-begins-implementation-immigration-enforcement-priorities
https://www.dhs.gov/news/2021/11/29/dhs-begins-implementation-immigration-enforcement-priorities
https://www.dhs.gov/news/2021/11/29/dhs-begins-implementation-immigration-enforcement-priorities


�यूयोक�  रा�य �श�ा �वभाग (NYSED) ले �रजे�ट्स जाँचह� 
जुन 2022 र अग�त 2022 मा स�चालन ग�रने घोषणा गरेको 
छ।

मे 4, 2022 मा, NYSED ले परी�ामा भएका साम�ीले 
बफेलोमा सामू�हक गोलीबारीका कारण �व�ाथ�ह�लाई 
आघात पुर्याउन स�ने भनेर अमे�रक� इ�तहास र सरकारको 
ला�ग जुन 2022 को रीजे�ट्स परी�ा र� ग�रएको घोषणा 
गय�।

NYSED र �रजे�ट्सको बोड�ले जुन 2020, अग�त 2020, 
जनवरी 2021, जुन 2021, अग�ट 2021 र जनवरी 2022 
मा रीजे�ट्स परी�ाह�मा COVID-19 छुटह� �वीकृत गरेको 
छ। य�द कुनै �व�ाथ�ले COVID-19 जाँचको छुट �ा�त गरेमा, 
उनीह�ले उ�ीण� �नको ला�ग �यो जाँचमा सहभागी / पुन: 
सहभागी �नु पद�न। अ�हले, जुन 2022 वा अग�त 2022 
जाँचह�को ला�ग कुनै प�न COVID-19 छुटह� �वीकृत 
ग�रएको छैन।

COVID-19 छुटह�को बारेमा थप �ववरणह�को ला�ग, 
ब�ाह�को ला�ग अ�धव�ाह� “COVID-19 को कारण 
उ�ीण�का आव�यकताह�मा प�रवत�नह�को सारांश” 
हेनु�होस्।

�व�ाथ�ह�को �रजे�ट्स जाँचका अ�धकारह�को बारेमा थप 
�ववरणह�को ला�ग, ब�ाह�को ला�ग अ�धव�ाह� 
“�रजे�ट्स जाँचका अ�धकारह�” हेनु�होस्।
advocatesforchildren.org/get_help/guid 
es_and_resources/transition मा जानकारी 
धेरै भाषाह�मा उपल� छ

�यूयोक�  रा�यले �ानीय �ज�लाह�लाई मा�क वैक��पक बनाउने 
�नण�य गन� अनुम�त �द�दै यसको �कूलमा मा�कको जनादेश 
हटाएको छ।

�व�ालय वष� 2021-22

�श�ा
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�यूयोक�  रा�यको आट्�सको समर �कूल (New York State 
Summer School of the Arts, NYSSSA) ले हाई 
�कूलका �व�ाथ�ह�लाई समर 2022 को ला�ग अ�य �े�ीय 
समर आट्�स काय��मह�मा भाग �लनको ला�ग छा�वृ��का 
अवसरह�मा कूल $150,000 ��ताव गर्नेछ।
छा�वृ�� काय��मको ल�य कम आय भएका �व�ाथ�ह�लाई 
समर �श�ाका अवसरह� प�ाउँदै आव�यकतामा आधा�रत 
अनुदान �दान गरेर आट्�स �श�ामा प�ँच र समानतालाई �वध�न 
गनु� हो।
छा�वृ�� आवेदनले �व�ीय आव�यकताको मू�याङ्कन गन�छ र 
अ�डशन वा पोट�फो�लयो घटकलाई समावेश गन� छैन।
�व�ाथ�ह�ले मे 1, 2022 स�म अनलाइन आवेदन �दन स�छन् 
। थप जानकारी NYSSSA को वेबसाइट 
oce.nysed.gov/nysssa मा उपल� छ। 

समर आट्�स अवसर

NYC ले �ी�मकालीन काय��म �वक�प चाहने K-8 
�व�ाथ�ह�लाई फे�र समर राइ�जङ (Summer Rising) 
��ताव गन�छ। काय��ममा �बहान एक शै��क क�ोने�ट र �दउँसो
�फ� ��पह�, �च�कला ग�त�व�धह�, र बा�हरी मनोर�न 
स�हत समृ�� समावेश �नेछ। काय��म �बहान 8 बजे दे�ख 
�दनलाई बेलुका 6 बजेस�म ल��याउने �वक�प स�हत �दउँसो 3 
बजेस�म च�नेछ।
हाई �कूलका �व�ाथ�ह�का ला�ग, NYC ले 14-24 वष�का 
क�रब 100,000 �यूयोक� वासीह�लाई रोजगारी र इ�टन�शीपह� 
उपल� गराउने ल�य रा�दै �ी�मकालीन युवा रोजगार काय��म 
�व�तार ग�ररहेको छ।
थप जानकारीको ला�ग 
schools.nyc.gov/enrollment/summer मा 
जानुहोस् । काय��ममा नामाङ्कन अ��लमा खु�नेछ ।

�यूयोक�  शहरको 2022 �ी�मकालीन काय��मह�

1/2

https://www.advocatesforchildren.org/get_help/guides_and_resources/transition
https://www.advocatesforchildren.org/get_help/guides_and_resources/transition
http://www.oce.nysed.gov/nysssa
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/summer
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/summer


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।

अं�ेजी �स�ने �व�ाथ�ह�को प�रवारको ला�ग संसाधनह�

�श�ा
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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/undocumente 
d-students/college-guide

कागजात�वहीन �व�ाथ�ह�को ला�ग कलेजमा प�ँचको 
संसाधनह�
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कलेजको ला�ग पैसा चा�ह�छ ? तपा�को प�हलो चरण संघीय 
�व�ाथ� सहायता (FAFSA) को ला�ग संघीय सरकारको 
�न:शु�क आवेदन भनु� हो । अब शु� गन� समय हो : केही संघीय 
र रा�य पैसा प�हले आउनेलाई प�हलो सेवामा ��छ। 
studentaid.gov/FAFSA मा आवेदन �दनुहोस्।
�यूयोक�  शहरका हाई �कूलका �व�ाथ�ह� र प�रवारह�का �ायः 
बार�बार ��ह�को जवाफ �दने नयाँ वेबसाइट 
UnderstandingFAFSA.org मा सहयोग �ा�त गनु�होस् । 
हाई �कूलका �व�ाथ�ह�को ला�ग �नःशु�क FAFSA गाइड 
दशवटा भाषाह�मा उपल� छन्।
�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

कलेज �व�ीय सहायता र NYS DREAM ऐनू
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https://bit.ly/3EJd0Td
https://www.informedimmigrant.com/guides/students/
https://www.bestcolleges.com/resources/undocumented-students/college-guide/
https://www.bestcolleges.com/resources/undocumented-students/college-guide/
http://ny.gov/news/governor-cuomo-announces-excelsior-%20%E0%A4%9B%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B5%E0%A5%83%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BF-%20%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A6%E0%A4%A8-open-new-applicants-2021-22
http://ny.gov/news/governor-cuomo-announces-excelsior-%20%E0%A4%9B%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B5%E0%A5%83%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BF-%20%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A6%E0%A4%A8-open-new-applicants-2021-22
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
http://understandingfafsa.org/
https://hesc.ny.gov/dream


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��

10

य�द तपा� 16+ वष�को, अमे�रक� नाग�रक र चुनाव भ�दा क��तमा 
30 �दन अ�घ NY को �नवासी �नु��छ भने मतदान गन� दता� गन� 
स�नु��छ।

य�द तपा� 16 वा 17 वष�को �नु��छ भने, तपा� मतदान गन� 
पूव�-दता� गन� स�नु��छ तर 18 वष�को उमेर स�म मतदान गन� 
स�नु��।

य�द तपा� कुनै अपराधको सजायको ला�ग जेलमा �नु��छ वा 
अदालतले मान�सक �पमा अस�म ठहर्याइनुभएको छ भने 
तपा�ले मतदान गन�को ला�ग दता� गन� स�नु��।

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
फोन�ारा कागजी दता� फारम अनुरोध गनु�होस् (अं�ेजी वा �े�नशमा 
उपल� छ): 1-800-FOR VOTE (1-800-367-8683)
तपा� मतदान गन�को ला�ग दता� �नुभएको छ �क छैन भ�े �न��त 
छैन? voterlookup.elections.ny.gov मा आ�नो 
मतदाता दता� ���त जाँच गनु�होस् 

मतदान �दनको ला�ग दता� गनु�होस्
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�ाथ�मक �नवा�चनमा मतदान गन� दता� गन� अ��तम �म�त जुन 3, 
2022 हो।
गभन�र, ले��टने�ट गभन�र, महा�याया�धव�ा, रा�य �नय��क, 
रा�य सभा, अमे�रक� �सनेटको ला�ग मतदान गनु�होस्।
तपा�ले प�ाचार माफ� त इले��ो�नक, प�ाचार, फोन, �या�स वा 
���गत �पमा मतदान गन�को ला�ग अनुरोध गन� स�नु��छ। 
जुन 28 स�ममा तपा�ले भनु�भएको मतप� पो�टमाक�  गन� वा 
डे�लभर गन� कुरा �न��त गनु�होस्।

इले��ो�नक �पमा : तपा�को अनुरोध जून 13 स�म �ा�त 
भइस�नु पन�छ।

absenteeballot.elections.ny.gov मा
अनलाइन मतप� अनुरोध गनु�होस्

प�ाचार, फोन, वा �या�स माफ� त : तपा�को अनुरोध जुन 
13 स�म �ा�त भइस�नु पन�छ।

www.elections.ny.gov/CountyBoards. 
html मा आ�नो काउ�ट�को चुनाव बोड� (Board of 
Elections) खो�नुहोस्

���गत �पमा : तपा�ले मतप� अनुरोध गन�को ला�ग 
आ�नो काउ�ट�को �नवा�चन बोड�को काया�लयमा जुन 27 
स�म जान स�नु��छ।

www.elections.ny.gov/CountyBoards. 
html मा आ�नो काउ�ट�को चुनाव बोड� खो�नुहोस्

www.elections.ny.gov/VotingAbsentee.h 
tml मा अनुप��त मतदानको बारेमा थप जा�ुहोस्।

तपा�ले जुन 18 दे�ख जुन 26 स�म, वा चुनावको �दन, जुन 28 
मा स�म ���गत �पमा मतदान गन� स�नु��छ।

voterlookup.elections.ny.gov मा आ�नो 
मतदान साइट प�ा लगाउनुहोस्
NYC �नवासीह�: findmypollsite.vote.nyc

�ाथ�मक �नवा�चन : जुन 28, 2022

�यूयोक�  रा�यको पुन: �वतरण ���याको व�रप�र कानुनी
चुनौतीह�को कारणले गदा�, अ�हले �ाथ�मक �नवा�चन(ह�) को
ला�ग �ई �म�तह� छन्: जुन 28 र अग�ट 23।

रा�य �सनेट, अमे�रक� ��त�न�धको ला�ग मतदान गनु�होस्।
तपा�ले प�ाचार माफ� त वा ���गत �पमा (चाँडो वा चुनावको
�दनमा) मतदान गन� स�नु��छ।

�ाथ�मक �नवा�चन : अग�ट 23, 2022

https://www.nyccfb.info/nyc-votes/how-to-vote/know-your-rights/
https://www.elections.ny.gov/NYSBOE/elections/TimeOffToVoteFAQ.pdf
https://www.elections.ny.gov/VotingRegister.html
https://www.elections.ny.gov/VotingRegister.html
https://vote.nyc/page/register-vote
https://voterreg.dmv.ny.gov/MotorVoter/
https://voterlookup.elections.ny.gov/
https://absenteeballot.elections.ny.gov/
https://www.elections.ny.gov/CountyBoards.html
https://www.elections.ny.gov/CountyBoards.html
https://www.elections.ny.gov/CountyBoards.html
https://www.elections.ny.gov/CountyBoards.html
https://www.elections.ny.gov/CountyBoards.html
https://www.elections.ny.gov/CountyBoards.html
https://www.elections.ny.gov/VotingAbsentee.html
https://www.elections.ny.gov/VotingAbsentee.html
https://www.elections.ny.gov/VotingAbsentee.html
https://voterlookup.elections.ny.gov/
https://voterlookup.elections.ny.gov/
https://findmypollsite.vote.nyc/


तपा�को घर र अ�य “�नजी �ानह�” (ज�तै काय��लको
कम�चारी-मा� �े�ह�) ले साव�ज�नक �ानह�ले �दन नस�ने
�वशेष सुर�ाह� �द�छ। अ�धकृतह�ले तपा�को सहम�त भएमा
वा उनीह�ले तपा�लाई �या�यक वारे�ट (�यायाधीशले ह�ता�र
गरेको) देखाएमा मा� �नजी �ानह�मा �वेश गन� स�छन्।

�नजी �ानह�

शा�त रहनुहोस्। नदौडनुहोस्। अ�धकृतको �वरोध वा अवरोध
नगनु�होस्।

झूट नबो�नुहोस् वा झूटा कागजातह� �दान नगनु�होस्।
तपा�लाई मौन ब�ने अ�धकार छ। तपा�ले भ�ु भएको कुनै प�न
कुरा तपा�को �व��मा �योग �न स�छ।
य�द कुनै एजे�टले तपा�लाई वा तपा�को सामानह� जाँच गन�को
ला�ग सोधेमा, तपा�सँग �ँदैन भ�े अ�धकार छ।

तर, तपा�ले शारी�रक �पमा ��तरोध गन� स�नु��।
�हरीले य�द ह�तयारको शंका गरेमा उनीह�ले तपा�को
लुगामा थपथपाउन स�छन्।

य�द तपा� अमे�रक� नाग�रक �नु�� र अ�यागमन एजे�टले
तपा�को अ�यागमन कागजातह�को अनुरोध गरेमा, तपा�ले य�द
ती कागजातह� तपा�सँग छन् भने देखाउनुपछ�।
य�द तपा�लाई कानून �वत�न�ारा रो�कएमा, �हरासतमा रा�खएमा,
वा उ�पीडन ग�रएमा, एजे�ट(ह�) को नाम, न�बर, र प�हचान �ने
अ�य कुनै जानकारी �ा�त गन� �यास गनु�होस्।
तपा� वा समुदायमा अ� कसैले कानून �वत�नसँग अ�तर��याको
�भ�डयो वा अ�डयो रेक�ड�ङ �लन स�नु��छ। �तनीह� गएप�छ के
भयो भनेर प�न तपा�ले ले�न स�नु��छ।
कानून �वत�न अ�धकृतह�ले तपा�को जा�त, रा��य मूल, धम�,
�ल�, वा जा�तको आधारमा कुनै प�न रोक लगाउन, तलासी गन�,
�हरासतमा रा�न वा �डपोट गन� अवैध छ।

ICE सँग अ�तर��या गद�

आ�ना अ�धकारह�
थाहा पाउनुहोस्
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समुदायका सद�यह� र सहयोगीह� अ�यागमन र भ�सार �वत�न
(ICE), सीमा ग�ती, वा अ�य कानून �वत�नसँग �वहार गदा�
आ�ना अ�धकारह�को बारेमा सचेत �नुपछ�।

तपाईले संघीय एजे�टह�सँगको अ�तर��यालाई आ�वासी र�ा
प�रयोजना (IDP) मा �रपोट� गन� स�नु��छ।

IDP ले प�ाउमा परेका, �टकट पाएका, वा अपराधको आरोप
लागेका आ�वासीह�लाई कानूनी जानकारी र �रफरलह� प�न
�दान गद�छ। 212-725-6422 मा फोन गनु�होस् वा
info@immdefense.org मा इमेल गनु�होस्।

अ�टोबर 27, 2021 मा, गृह सुर�ा �वभाग (Department
of Homeland Security) ले एउटा नयाँ नी�त जारी गरेको
छ जसले “सुर��त �े�ह�” मा वा �यसको न�जक ICE र CBP
�वत�न काय�ह�लाई ��तब��त गद�छ।
संर��त �े�का उदाहरणह� समावेश छन्, तर यसमा सी�मत
छैनन् : �कूल र अ�य शै��क सं�ाह� वा समारोहह�, �वा�य
सेवा सु�वधाह�, पूजा गन� �ानह�, ब�ाह� भेला �ने
�ानह�, सामा�जक सेवाका �ानह�, �वपद ्वा आपतकालीन
��त��या के��ह�, �ववाह र अ��ये�� ज�ता समारोहह�, र परेड
र जुलुस ज�ता साव�ज�नक �दश�नह�।
�यूयोक�  रा�यमा, संघीय अ�यागमन एजे�टह�ले �या�यक वारे�ट
�बना रा�य, शहर र नगरपा�लका अदालतह�मा �यहाँ जान वा
फक� ने मा�नसह�लाई प�ाउ गन� स�दैनन्।

संर��त �े�ह�

अध्यागमन कानून ज�टल छ। कृपया कुनै प�न ��� वा
�वसायसँग आ�नो अव�ाको बारेमा छलफल गदा� सावधान
रहनुहोस्।

तपा�ले आ�नो अव�ाको बारेमा कानुनी स�लाहको ला�ग
वक�ल वा �याय �वभाग (DOJ) को मा�यता �ा�त ��त�न�धसँग
मा� कुरा गनु�पछ�।
“नोट�रयो”, �ाभल एजे�ट, कर तयारीकता�, फारम तयारीकता�, वा
नोटरीबाट क�ह�यै प�न अ�यागमन सहयोग न�लनुहोस्।
अमे�रकामा, “नोट�रयो” वक�ल होइन!

अ�यागमन ठगीबाट सचेत रहनुहोस्

य�द तपा�लाई आ�नो मु�ामा सहयोग चा�हएमा वा सामा�य
अ�यागमन ��ह� भएमा, नयाँ अमे�रक�ह� (New
Americans) अ�फसको हटलाइन 1-800-566-7636 मा
फोन गनु�होस्।

मे / जुन 2022



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�

13NYIC �यूयोक�  रा�यको समुदाय टुल�कट मे / जुन 2022

http://ny.gov/coronavirus
http://ny.gov/vaccine
http://nystateofhealth.ny.gov/
http://omh.ny.gov/
http://dol.ny.gov/safety-and-health
https://dol.ny.gov/unemployment/unemployment-insurance-assistance
https://www.nyic.org/covid-education-resources/
https://www.nyic.org/covid-employment-resources/
https://www.nyic.org/covid-financial-resources/
https://www.nyic.org/covid-food-resources/
https://www.nyic.org/covid-healthcare-resources/
https://www.nyic.org/covid-small-business-resources/


�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:

यो �ोत गाइड �ारा सम�थ�त छ:

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

