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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।

आजै खोप लगाउनुहोस्

NYIC �यूयोक�  रा�यको समुदाय टुल�कट जनवरी/फे�ुवरी 2023

य�द तपा�सँग �वा�य योजना (रोजगारदाता वा माक� ट�लेस, वा 
मे�डकेड, मे�डकेयर, वा �चप ज�ता साव�ज�नक काय��मह�) 
भएमा, तपा�ले ��त म�हना 8 वटा �नःशु�क परी�ण �कटह� 
�ा�त गन� स�नु��छ।

तपा�ले तपा�को �वा�य योजनाले "नेटवक�  �भ�" तोकेको 
फाम�सी वा �टोर �योग गन� स�नु��छ जहाँ तपा�लाई $0 
शु�क लगाइनेछ, वा दाबी पेश गरेर ��तपू�त� �ा�त ग�रनेछ।

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

Medicaid, Child Health Plus, र Essential Plan 
मा नामाङ्कन भएका �यूयोक� वासीह�का ला�ग मह�वपूण� 
प�रवत�नह� चाँडै आउँदैछन्।

COVID-19 स�ब�ी संघीय सरकारका नी�तह�को 
कारण, 2020 को शु�वात दे�ख यी काय��मह�मा 
नामाङ्कन भएका मा�नसह�को कभरेज �वतः �पमा 
�व�तार ग�रएको छ।
य��प, नयाँ संघीय �नयमह� अनुसार NY रा�यले यी 
काय��मह�मा नामाङ्कन भएका मा�नसह�को यो�यताको 
समी�ा र नवीकरणह� पुन: शु� गनु�पन�छ। यसको अथ�, 
तपा�ले आ�नो �वा�य बीमा वा तपा�को प�रवारका 
सद�यह�को बीमा नवीकरण गन� काय� गनु�पन� �नस�छ।
2023 को वस�तमा शु� �ने ग�र, यी काय��मह�मा 
नामाङ्कन गन�ह�लाई उनीह�को नामाङ्कनको अ��तम 
�म�तह�को आधारमा नवीकरण सूचनाह� पठाइनेछ। 
नवीकरण सूचनाह�मा उनीह�को बीमा नवीकरण गन� वा 
कभरेजमा अ�तर �ने जो�खमको ला�ग काय� गन� अ��तम 
�म�त समावेश �नेछ। �यादह� �तनीह�को नामाङ्कन 
अ��तम �म�तह�मा आधा�रत �नेछन् र जुन 30, 2023 
दे�ख मे 31, 2024 स�म �नेछ।
NY State of Health बाट टे��ट अलट�ह�को ला�ग 
साइन अप गनु�होस् ता�क तपा�ले नवीकरण गन� समय स�हत 
मह�वपूण� �वा�य बीमाका अपडेटह� नछुटाउनुहोस्:

1-866-988-0327 मा START लेखेर टे��ट 
गनु�होस् (�े�नशको ला�ग, INCIAR लेखेर टे��ट 
गनु�होस्)

थप जानकारीको ला�ग, 
info.nystateofhealth.ny.gov/COVID-19- 
Changes मा जानुहोस्

�वा�य �बमा

�यूयोक� वासीह�ले NY State of Health माफ� त साव�ज�नक र 
�ावसा�यक �वा�य बीमा �ा�त गन� स�छन्। 2023 कभरेजको 
ला�ग खुला नामांकन अव�ध नोभे�बर 16, 2022 मा सु� भयो।

अक� म�हनाको 1 ता�रखदे�ख कभरेज �ा�त गन�को ला�ग 
म�हनाको 15 गते स�ममा नामांकन गनु�होस्। उदाहरणको 
ला�ग: तपा�ले जनवरी 1, 2023 दे�ख सु� �ने कभरेजको 
ला�ग �डसे�बर 15, 2022 स�ममा नामांकन गनु�पछ�।

कसरी नामांकन गन�
ने�भगेटरबाट ���गत �पमा वा फोन�ारा �न:शु�क नामांकन 
सहयोग �ा�त गनु�होस्। 
info.nystateofhealth.ny.gov/ 
ipanavigatorsitelocations मा ने�भगेटर �ा�त 
गनु�होस्।

NY रा�यको �वा�य �ाहक सेवा के��लाई 1-855-355- 
5777 मा फोन गनु�होस्।
nystateofhealth.ny.gov मा अनलाइन जानुहोस् । 
तपा�लाई आ�नो आवेदन भन�को ला�ग सहयोग गन� �ाहक 
सेवा के��को समयमा वेबसाइटमा �याट सु�वधा उपल� छ।
�यूयोक�  शहरका बा�स�दाह�ले : 311 मा फोन गनु�होस्, 
877-877 मा "CoveredNYC" लेखेर पठाउनुहोस्, वा 
सहयोग र थप �ोतह�का ला�ग 
on.nyc.gov/healthinsurance मा जानुहोस्।

info.nystateofhealth.ny.gov/ 
InformationalMaterials मा �वा�य कभरेजको बारेमा 
�व�भ� भाषाह�मा जानकारी पाउनुहोस्

http://vaccines.gov/
https://info.nystateofhealth.ny.gov/COVID-19-Changes
https://info.nystateofhealth.ny.gov/COVID-19-Changes
https://info.nystateofhealth.ny.gov/ipanavigatorsitelocations
https://info.nystateofhealth.ny.gov/ipanavigatorsitelocations
https://nystateofhealth.ny.gov/
https://www.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/health-insurance.page
https://www.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/health-insurance.page
https://info.nystateofhealth.ny.gov/InformationalMaterials
https://info.nystateofhealth.ny.gov/InformationalMaterials
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अमे�रक� सरकार �भ� �व�भ� फरक अ�यागमन एजे�सीह� छन्। 
अ�यागमन र भ�सार �वत�न (Immigration and
Customs Enforcement, ICE) अ�यागमन कानून लागू 
गन� एजे�सी हो, र �न��त आ�वासीह�को �नगरानी गन� ICE को 
काय��मको नाम गहन सुप�रवे�ण उप���त काय��म 
(Intensive Supervision Appearance 
Program, ISAP) हो।
केही मा�नसह�ले उनीह�को केसको अंशको �पमा ICE वा 
ISAP माफ� त �नय�मत �पमा चेक इन गनु�पछ�। य�द तपा� सीमा 
पार गरेर संयु� रा�यमा �वेश गनु�भयो र तपा�लाई �हरासतमा 
�लइयो, वा य�द तपा�लाई देशमा �वेश गरेको के�ह समय प�छ 
�हरासतमा �लइएमा, तपा�लाई ICE वा ISAP चेक-इन �न 
स�छ।

चेक-इन ���याको बारेमा थप जानकारीको ला�ग, �न�नमा 
जानुहोस् :

help.asylumadvocacy.org/faqs-ice-isap 
(अं�ेजी)
apoyodeasilo.org/preguntas-frecuentes- 
ice-isap (�े�नश)

य�द अ�यागमन अदालतमा तपा�को मु�ा भएमा, तपा�ले आ�नो 
ठेगाना ICE र अदालतमा अ�याव�धक रा�नुपछ�।
अ�यागमन अदालतमा आ�नो ठेगाना प�रवत�न गन�को ला�ग, 
तपा�ले, �ानीय अ�यागमन अदालतमा छ र अनलाइन 
just.gov/eoir/formslist.htm मा उपल� EOIR- 
33/IC फारम फाइल गनु�पछ�। तपा�ले नयाँ ठेगानामा सरेको 5 
�दन �भ� यो गनु�पछ�।

थप जानकारीको ला�ग, �न�नमा हेनु�होस् :
ice.gov/doclib/detention/checkin/ 
changeAddress-en.pdf (अं�ेजी)
ice.gov/doclib/detention/checkin/ 
changeAddress-es.pdf (�े�नश)

य�द अमे�रक� नाग�रकता र अ�यागमन सेवा (US Citizenship 
and Immigration Services, USCIS) मा तपा�को 
मु�ा भएमा, तपा�ले समयमै प�ाचार र लाभह� �ा�त गन� र 
तपा�को मु�ामा �ढलाइबाट ब�नको ला�ग USCIS मा तपा�को 
ठेगाना अ�याव�धक गनु�पछ�। थप जानकारीको ला�ग, 
uscis.gov/addresschange मा जानुहोस्।

हालको आगमनह�को ला�ग जानकारी : ICE र ISAP चेक- 
इनह� र ठेगाना प�रवत�नका फारमह�

नोभे�बर 9, 2022 मा, USCIS ले �न��त सकारा�मक शरण
आवेदकह�ले अब अनलाइन फारम I-589, शरणको ला�ग र
हटाउने कुरा कायम गन�को ला�ग आवेदन दता� गन� स�ने घोषणा
गय�।

23 जनवरी, 2023 मा, �न��त सकारा�मक शरण खो�ने
आवेदकह�ले अब अनलाइनमा रोजगार �वीकृ�तको ला�ग
आवेदन फारम I-765 फाइल गन� स�ने कुरा USCIS ले
घोषणा गरेको छ।
अनलाइन दता�ले आवेदकह�लाई इले��ो�नक �पमा फारमह�
पेश गन�, उनीह�को आवेदनको ���त अनलाइनमा जाँच गन�, र
USCIS बाट अनलाइन सूचनाह� �ा�त गन� अनुम�त �द�छ। य�द
तपा� अमे�रकामा भौ�तक �पमा उप��त �नु��छ भने तपा�ले
सकारा�मक शरणको ला�ग फाइल गन� स�नु��छ।
(c)(8) यो�यता �ेणी अ�तग�त तपा�को �वचाराधीन शरण
आवेदनको आधारमा रोजगार �वीकृ�त कागजात (EAD) को
लागी आवेदन गन�को ला�ग, तपा�ले आ�नो शरण आवेदन फाइल
गरेको 150 �दन प�छ फारम I-765 फाइल गन� स�नु��छ।

शरण खो�नेह�को ला�ग अनलाइन फाइल गन�

DHS ले �युबा, हाइट�, �नकारागुआ र भेनेजुएलाका नाग�रकह� 
र उनीह�का न�जकका प�रवारका सद�यह�लाई अमे�रका आउन 
अनुरोध गन� अनुम�त �दने नयाँ ���याको घोषणा गरेको छ।
�वेश कागजातह� नभएका अमे�रका बा�हर रहेका यो�य 
���ह�लाई अब ���गत मा�मलाको आधारमा, या�ाको ला�ग 
अ��म �वीकृ�तको ला�ग, र मानवीय कारणह�का ला�ग 2 वष� 
स�म अ�ायी अव�धको �यारोलको ला�ग �वचार गन� स�कनेछ।
यो ���यामा सहभागी �नको ला�ग, ���ह�सँग अमे�रकामा 
आ�थ�क सहयोग �दान गन� सहमत �ने एकजना समथ�क 
�नुपन�छ। �तनीह�ले सुर�ा र पृ�भू�म जाँचह� प�न पास 
गनु�पन�छ, र अ�य यो�यता मापद�डह� पूरा गनु�पन�छ।
यो काय��मको बारेमा थप जानकारीको ला�ग, 
uscis.gov/CHNV मा जानुहोस्।

�युबाली, हाइट�वासी, �नकारागुवावासी र भेनेजुएलावासीह�का 
ला�ग नयाँ ���या

https://help.asylumadvocacy.org/faqs-ice-isap/
https://www.apoyodeasilo.org/preguntas-frecuentes-ice-isap/
https://www.apoyodeasilo.org/preguntas-frecuentes-ice-isap/
https://www.justice.gov/eoir/list-downloadable-eoir-forms
https://www.ice.gov/doclib/detention/checkin/changeAddress-en.pdf
https://www.ice.gov/doclib/detention/checkin/changeAddress-en.pdf
https://www.ice.gov/doclib/detention/checkin/changeAddress-en.pdf
https://www.ice.gov/doclib/detention/checkin/changeAddress-en.pdf
https://www.uscis.gov/addresschange
https://www.uscis.gov/CHNV
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अ�टोबर 5, 2022 मा, लुइ�सयानाको संघीय पुनरावेदन
अदालतले DACA हाल लागू ग�रएको कानून स�मत काय��म
होइन भनेर �नण�य गय�। पुनरावेदन अदालतले अ�टोबर 31,
2022 मा �भावकारी �ने ग�र �नधा�रण ग�रएको बाइडेन
�शासनको नयाँ 2022 DACA �नयमावली मनन् गन�को ला�ग
टे�सास �ज�ला अदालतमा मु�ा �फता� पठाएको छ।
मु�ा च�लरहेको छ, �यसैले काय��ममा थप प�रवत�न �ने
स�ावना छ।
यसै बीचमा, DHS ले DACA नवीकरणका अनुरोधह� (काय�
अनुम�त र अ��म �यारोलको ला�ग अनुरोधह� स�हत) �वीकार
गन� र ���या जारी रा�नेछ। DHS ले �ार��क DACA
अनुरोधह� �वीकार गन�छ तर �शोधन गन� छैन।

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।

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

बा�यकाल आगमनका ला�ग ��गत काय� (Deferred Action
for Childhood Arrivals, DACA)

य�द सश�� ��� वा �ाकृ�तक �वपद ज�ता �न��त 
प�र���तह�ले �वदेशी नाग�रकह�लाई सुर��त �पमा 
फक� नबाट रोकेमा अमे�रक� सरकारले �यो देशको ला�ग TPS 
तो�न स�छ।
तो�कएको अव�धमा, TPS को ला�ग आवेदन �दने र �दान ग�रने 
मा�नसह�:

�नवा�सनबाट सुर��त ��छन्
काय� अनुम�त र सामा�जक सुर�ा न�बर �ा�त गन� स�छन्
या�ाको �वीकृ�त �दान गन� स�कनेछ
अ�यागमन ���तको कारण DHS �ारा �हरासतमा रा�न 
स�कने छैन

TPS एक अ�ायी लाभ हो जसले �ायी ���ततफ�  नेतृ�व 
गद�न। य��प, TPS धारकह�ले �तनीह� यो�य भएका अ�य कुनै 
प�न अ�यागमन लाभ वा गैर-आ�वासी ���तको ला�ग आवेदन
�दन स�छन्।
हाल TPS का ला�ग तो�कएका देशह�:

अफगा�न�तान,बमा�(�यानमार),�याम�न,एल,सा�भाडोर,इ�थ 
यो�पया,हाइट�,हो�ुरस,नेपाल,�नकारागुआ,सोमा�लया,सुडान, 
द��णी सुडान, �स�रया, यु�ेन, भेनेजुएला, यमन, 
इ�थयो�पया

�न��त देशको जानकारी, यो�यताको ला�ग आव�यकताह�, दता� 
अव�ध, र नवीनतम अ�ाव�धकह�को ला�ग, 
uscis.gov/TPS मा हेनु�होस्।
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।
DHS ले �डसे�बर 30, 2022 मा, यमनको ला�ग माच� 4, 
2023 दे�ख से�टे�बर 3, 2024 स�म 18 म�हनाको ला�ग 
TPS �व�तार र पुन: �डजाइन गरेको घोषणा गरेको छ।
DHS ले जनवरी 12, 2023 मा, सोमा�लयाको ला�ग माच� 18, 
2023 दे�ख से�टे�बर 17, 2024 स�म 18 म�हनाको ला�ग 
TPS �व�तार र पुन: �डजाइनको घोषणा गरेको छ।

अ�ायी संर��त ���त (TPS) र ��गत लागू ��ान (DED)

https://www.uscis.gov/humanitarian/renew-your-daca
https://www.uscis.gov/humanitarian/temporary-protected-status
https://www.uscis.gov/i-821
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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)

अ�टोबर 1, 2022 स�म, बाइडेन �शासनले अफगानीह�लाई
अमे�रकामा �वेश गन� मानवीय परोल �योग गन� ब�द गय�, र
यसको स�ा �ायी कानूनी ���त �दान गन� आ�वासी
काय��मह�को ला�ग यो�य �ने अफगानी �व�ा�पतह�को
पुनवा�समा �यान के���त गन�छ।
नोभे�बर 22, 2022 मा, USCIS ले से�टे�बर 30, 2023
स�म केही अफगानी नाग�रकह�को ला�ग दता� गन� शु�कमा
छुटह� �व�तार गन� र �त आवेदन �शोधन गन� घोषणा गय�।
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/afgh
an-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 21, 2022 दे�ख शु� भई, �न��त यु�ेनी र 
अफगा�न�तान परोलमा रहेकाह�, र �तनीह�का प�रवारका यो�य 
सद�यह� आएप�छ काम गन� �वीकृत �नेछन्। यसको अथ�, 
�तनीह�ले अमे�रकामा काम गन� स�नु अ�घ USCIS मा 
�तनीह�को फारम I-765, रोजगार �वीकृतको ला�ग आवेदन 
�वीकृत �नको ला�ग पख�नु पद�न।
यो�य परोलमा रहेकाह�ले आ�नो रोजगार यो�यता �मा�णत 
गन�को ला�ग आ�नो रोजगारदातालाई फारम I-94 मा� 
देखाउनुपन�छ। 90 �दन प�छ, �तनीह�ले आ�नो 
रोजगारदातालाई EAD (वक�  पर�मट) देखाउनुपन�छ, तर फारम 
I-765 फाइल गन� शु�क माफ �नेछ।
थप �ववरणह�को ला�ग, 
uscis.gov/newsroom/alerts/certain-afghan- 
and-ukrainian-parolees-are-employment- 
authorized-incident-to-parole मा जानुहोस् ।

अफगान र यु�ेनी परोलमा रहेकाह�को ला�ग रोजगारको 
�वीकृ�त

https://www.dhs.gov/ukraine
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.uscis.gov/newsroom/alerts/certain-afghan-and-ukrainian-parolees-are-employment-authorized-incident-to-parole
https://www.uscis.gov/newsroom/alerts/certain-afghan-and-ukrainian-parolees-are-employment-authorized-incident-to-parole
https://www.uscis.gov/newsroom/alerts/certain-afghan-and-ukrainian-parolees-are-employment-authorized-incident-to-parole


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

�व�ालय वष� 2022-23

�श�ा
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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।
�व�ाथ� र कलेजको ला�ग पैसा खो�ने प�रवारह�लाई
माग��नद�शन र �ोतह� �दान गन� वेबसाइट
UnderstandingFAFSA.org मा सहयोग �ा�त गनु�होस्।

हाई �कूलका �व�ाथ�ह�का ला�ग उनीह�को �नःशु�क
FAFSA कसरी गन� गाइड दशवटा भाषाह�मा उपल� छ।
वेबसाइटले कागजात नभएका �व�ाथ�ह� र आ�वासी
प�रवारह�का ला�ग कसरी गन� पृ�ह� अपडेट गरेको छ।

�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

जनवरी 2023 मा, �यूयोक�  शहरले अ�यागमन ���तको कारण 
अयो�य भएका, द�तावेज नग�रएका वा गैर-नाग�रक ब�ा भएका 
�यून आय भएका प�रवारह�लाई बाल �याहार अनुदान उपल� 
गराउने नयाँ काय��म Promise NYC शु� गरेको छ।
काय��मले जनवरी दे�ख जुन 2023 स�म क�तीमा 600 जना 
ब�ाह�लाई सहयोग गन�छ।
प�रवारह� यो�य �न स�छन् य�द �तनीह� :

बाल �याहार अनुदानको अ�य �कारह�को ला�ग यो�य 
नभएका

0-13 वष�को ब�ा भएका
घरप�रवारको आय संघीय ग�रबी �तरको 300% भ�दा कम 
भएका

प�रवारह�लाई उनीह�को बरोमा �न�न तो�कएका सामुदा�यक 
सं�ाह�मा सकेस�म �छटो आवेदन �दन �ो�सा�हत ग�र�छ :

���स र �यान�ाटन : उ�री �यान�ाटन सुधार सं�ान 
[Northern Manhattan Improvement 
Corporation] (212-822-8300, 
nmic.org/promisenyc)
�ुक�लन : पा�रवा�रक जीवनको ला�ग के�� [Center for 
Family Life] (718-438-9500, 
centerforfamilylife.org)
�टेटन आइ�या�ड : ला को�मेना [La Colmena] 
(718-442-7700, lacolmenanyc.org)
�वी�स : �च�नयाँ-अमे�रक� योजना प�रषद [Chinese- 
American Planning Council] (718-358- 
8899, cpc-nyc.org)

Promise NYC बाल �याहार सहयोग

https://www.advocatesforchildren.org/get_help/guides_and_resources/transition
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
http://understandingfafsa.org/
https://hesc.ny.gov/dream


�जात��

8NYIC �यूयोक�  रा�यको समुदाय टुल�कट

यो �ाथ�मक �नवा�चनमा मतदान गन� वा आ�नो ठेगाना प�रवत�न
गन� दता� गन� अ��तम �दन जुन 17, 2023 हो।
�युयोक�  रा�यको �ाथ�मक �नवा�चनमा भाग �लनको ला�ग, तपा�
�नवा�चन गराउने पाट�मा दता� भएको �नुपन�छ।

य�द तपा� अ�हले कुनै प�न पाट�सँग आब� �नु�� र कुनैमा
नामाङ्कन �न चाहनु��छ भने, वा य�द तपा� आ�नो
पाट�सँगको आब�ता प�रवत�न गन� चाहनु��छ भने, तपा�ले
आ�नो प�रवत�नह� ��त�ब��बत गन�को ला�ग नयाँ मतदाता
दता� फारम भनु�पन�छ।
जुन 2023 को �ाथ�मक �नवा�चनको ला�ग आ�नो पाट�
नामाङ्कन प�रवत�न गन� अ��तम �दन फे�ुवरी 14, 2023
हो।

आ�नो मतदाता दता� र पाट� आब�ताको समी�ा गन�को ला�ग,
voterlookup.elections.ny.gov मा जानुहोस्।

य�द तपा�सँग आ�नो दता�को ���त बारेमा ��ह� भएमा,
आ�नो काउ�ट� �नवा�चन बोड�लाई स�क�  गनु�होस्:
http://www.elections.ny.gov/CountyBoar
ds.html
NYC �नवासीह�: �मण गनु�होस् vote.nyc

�ाथ�मक �नवा�चन : जुन 27, 2023

अं�ेजी : youtu.be/-F-xuJO4NpI
�े�नश : youtu.be/kkaEnGIk-pY 

हा�ो �नवा�चन �णाली र �तनीह�ले कसरी काम गछ�न् भ�े बारेमा 
थप जा�को ला�ग, हा�ो �भ�डयोह� हेनु�होस्:

जनवरी/फे�ुवरी 2023

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

जुन 2022 मा, �रचम�ड काउ�ट� रा�यको सव�� अदालतका 
�यायाधीशले 2023 मा नगरपा�लका मतदान अ�धकारको साथै झ�ै 
1 �म�लयन �यूयोक�  शहरका बा�स�दाह�लाई मता�धकार �दान गन� 
हा�ो शहर हा�ो भोटको कानून भनेर �च�नने �ानीय कानून 11- 
2022 लाई खारेज गनु�भएको छ।
शहरले �नण�यको पुनरावेदन दायर गरेको छ, जसको अथ� कानून 
अ�तग�त अझै प�न मु�ा दायर �नेछ, र कानूनको काया��वयन 
रो�कएको छ।

हा�ो शहर हा�ो भोट (�यूयोक�  �सट�)

https://voterlookup.elections.ny.gov/
http://www.elections.ny.gov/CountyBoards.html
https://vote.nyc/
http://youtu.be/-F-xuJO4NpI
http://youtu.be/kkaEnGIk-pY
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/
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2023 को कर �सजन शु� भएको छ! IRS ले 2022 को कर
वष� �रटन�ह� �वीकार र �शोधन ग�ररहेको छ, र फाइल गन�
अ��तम �म�त मंगलबार, अ��ल 18, 2023 हो।
कर वष� 2022 को ला�ग मह�वपूण� प�रवत�नह� :

2021 मा �व�तार ग�रएका केही कर �े�डटह� 2019 को
�तरमा फ�क�नेछन्। यसको अथ� �भा�वत करदाताह�ले
अ�घ�लो कर वष�को तुलनामा थोरै रकम �रटन� पाउनेछन्।
प�रवत�नह�मा बाल कर �े�डट (Child Tax Credit,
CTC), अ�ज�त आयकर �े�डट (Earned Income
Tax Credit, EITC) र बाल र आ��त �याहार �े�डट
(Child and Dependent Care Credit) को
ला�ग रकमह� समावेश छन्।

CTC को ला�ग 2021 मा ��त आ��त $3,600
�ा�त गन�ह�ले, य�द यो�य भएमा, 2022 कर वष�को
ला�ग $2,000 �ा�त गन�छन्।
EITC को ला�ग, 2021 मा लगभग $1,500 �ा�त
गन� ब�ा नभएका यो�य करदाताह�ले अब 2022 मा
बढ�मा $560 पाउनेछन्।
बाल र आ��त �याहार �े�डट (Child and
Dependent Care Credit) 2021 मा
$8,000 को स�ा 2022 मा बढ�मा $2,100 मा
फ�क�नेछ।

2020 र 2021 को �वपरीत, 2022 को ला�ग कुनै नयाँ
�ो�साहन भु�ानीह� �थएनन् �यसैले करदाताह�ले थप
भु�ानी पाउने आशा गनु� �ँदैन।
तपा�को कर �रटन�लाई असर गन� स�ने प�रवत�नह�को
बारेमा थप जानकारीको ला�ग,
irs.gov/newsroom/important-tax-alerts-
and-news मा जानुहोस्। 

2023 मा आ�नो कर फाइल गन�

तपा�को कर फाइल गन� सहयोग चा�ह�छ?
तपा� �वयंसेवक आयकर सहयोग (Volunteer 
Income Tax Assistance, VITA), वृ�ह�को 
ला�ग कर परामश� (Tax Counseling for the 
Elderly, TCE), र कर-सहयोग काय��मह�बाट IRS 
�ारा �मा�णत �वयंसेवकह��ारा �न:शु�क कर तयारी 
सहयोग �ा�त गन� स�नु��छ।

य�द तपा�को आ�दानी $60,000 वा कम छ, तपा� 
60 वष� वा मा�थको �नु��छ, वा तपा� अस�म 
�नु��छ वा सी�मत अं�ेजी बो�न स�नु��छ भने यी 
सेवाह� उपल� छन्।
थप जानकारीको ला�ग र आ�नो न�जकको �ान प�ा 
लगाउनको ला�ग irs.gov/VITA मा जानुहोस्

GetYourRefund.org माफ� त आ�नो �रटन� तयार 
गन�को ला�ग IRS �ारा �मा�णत �वयंसेवकह�सँग जो�डन 
स�नु��छ।

य�द तपा�को आ�दानी $66,000 वा कम छ भने यो 
सेवा �नःशु�क छ, र य�द तपा� ��व�धको �योग स�जलै 
गन� �नु��छ भने यो एउटा रा�ो �वक�प हो।

तपा�ले irs.gov/freefile मा IRS �� फाइल माफ� त 
आ�नो �रटन� तयार पान� र फाइल गन� स�नु��छ 

य�द तपा�को आ�दानी $73,000 वा कम छ भने, 
तपा� �नद��शत �रटन� तयारी सहयोगमा प�ँच गन� 
स�नु��छ।

���गत करदाता प�हचान न�बर (Individual Taxpayer 
Identification Number, ITIN) को साथमा कर फाइल 
गन�

अमे�रक� करदाता प�हचान न�बर चा�हने तर सामा�जक 
सुर�ा न�बर (Social Security Number, SSN) 
को ला�ग यो�य नभएका मा�नसह�का ला�ग ITIN ह� 
उपल� छन्। ITIN भएमा तपा�लाई करह� फाइल गन� र 
तपा� यो�य भएको कर �े�डटह� दाबी गन� अनुम�त �द�छ।
कसरी आवेदन गन�, तपा� कुन कर �े�डटह�को ला�ग यो�य 
�न स�नु��छ भ�े बारेमा थप जा�को ला�ग, र ITIN �ा�त 
गन� अ�य लाभह�को ला�ग, taxoutreach.org/tax- 
filing/itin मा जानुहोस्।

घोटालाह�को बारेमा चनाखो �नुहोस् ! IRS ले तपाईको 
���गत वा �व�ीय जानकारी सोधेर क�ह�ये प�न तपा�लाई 
टे��ट, इमेल पठाउने, वा सामा�जक स�ालमा स�क�  गद�न।

हालको कर घोटालाह� कसरी प�हचान गन� र �रपोट� गन� 
भ�े बारेमा irs.gov/alerts मा जा�ुहोस्

https://www.irs.gov/newsroom/important-tax-alerts-and-news
https://www.irs.gov/individuals/free-tax-return-preparation-for-qualifying-taxpayers
https://www.getyourrefund.org/
https://www.getyourrefund.org/
https://www.irs.gov/filing/free-file-do-your-federal-taxes-for-free
https://www.taxoutreach.org/tax-filing/itin/
https://www.taxoutreach.org/tax-filing/itin/
https://www.irs.gov/newsroom/tax-scams-consumer-alerts
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अ�टोबर 1, 2022 दे�ख �भावकारी �ने ग�र, �यूयोक�  शहर, 
लङ आइ�या�ड र वे�टचे�टरमा घरमा हेरचाह गन� सहयोगीह�को 
ला�ग �यूनतम पा�र��मक ��त घ�टा $17.00, र बाँक� �यूयोक�  
रा�यको ला�ग ��त घ�टा $15.20 स�म बढाइएको छ।
�डसे�बर 31, 2022 दे�ख शु� �ने ग�र, �यूयोक�  शहर, लङ 
आइ�या�ड, र वे�टचे�टर बा�हरका कामदारह�को ला�ग सामा�य 
�यूनतम �याला ��त घ�टा $14.20 स�म बढ्नेछ।
NYS �यूनतम �याला �नयमावलीह�को �स�हावलोकनको ला�ग, 
dol.ny.gov/minimum-wage-0 मा जानुहोस्।

�यूनतम �यालामा वृ��

$250 �म�लयन COVID-19 पँुजीगत लागत कर �े�डट 
काय��मले संरचना�मक प�रवत�नह� र �वा�यसँग-स�ब��त 
आपू�त� र साम�ीह�को �नमा�ण �तरवृ��को कारण महामारी- 
स�ब��त संचालन लागतह�को बोझमा परेका NYS साना 
�वसायह�लाई आ�थ�क सहयोग �दान गद�छ।
यो काय��म NYS मा 100 जना वा कम कम�चारीको साथमा 
संचालन भएका र $2.5 �म�लयन भ�दा कम सकल �ा��त 
भएका साना �वसायह�का ला�ग खु�ला छ। �वसायले जनवरी 
1, 2021 र �डसे�बर 31, 2022 बीचको यो�यता खच�को 
क�तीमा $2,000 खच� गरेको �नुपन�छ।
साना �वसायह�ले $50,000 को यो�यता खच�को आधारमा 
कर �े�डटह�मा बढ�मा $25,000 स�म यो�यता खच�को 50% 
कर �े�डट �ा�त गन� स�छन्।
थप जानकारी र आवेदन �दनको ला�ग, 
esd.ny.gov/covid-19-capital-costs-tax- 
credit मा जानुहोस्।

COVID-19 पँुजीगत लागत कर �े�डट काय��म

�यूयोक�  रा�य बीज कोष अनुदान काय��मले �ार��क चरणका 
साना �वसायह�लाई �यूयोक�  रा�यको अथ�त�� पुन: �ा��तमा 
सफल �न सहयोग �दान गद�छ।
अनुदानको रकम $5,000 दे�ख $25,000 स�म छ।
यो�यता :

�वत�� कलाका ठेकेदारह� स�हत हालको स�ा� सू�म- 
�वसाय, साना �वसाय, वा नाफाको ला�ग कला र 
सां�कृ�तक सं�ा भएको।
से�टे�बर 1, 2018 वा �यसप�छ �वसाय शु� गरेको र 
आवेदन पेश गनु� अ�घ क�तीमा छ म�हनाको ला�ग स�चालन 
गरेको।

��त �वसाय एउटा मा� EIN वा SSN अनुदानको अनुम�त 
छ

�यूयोक�  रा�य COVID-19 महामारी साना �वसाय पुन: 
�ा��त अनुदान काय��म अ�तग�त �वसाय सहयोगको ला�ग 
यो�य नभएको।

यो�यता, कागजातका आव�यकताह�, र यो�यताको लागतह�को 
बारेमा थप जानकारीको ला�ग, र आवेदन �दनको ला�ग, 
nyseedgrant.com मा जानुहोस्। आवेदन गाइडह� 
�व�भ� भाषाह�मा उपल� छन्।

�यूयोक�  रा�य बीज कोष अनुदान काय��म

NYC साना �वसाय अवसर कोष (Small Business
Opportunity Fund) ले �यूयोक�  शहरका पाँचवटा
बरोह�मा साना �वसायका मा�लकह� र उद�यमान
उ�मीह�लाई ल�चलो, कम ��र-�याज-दरको पँुजी र �नःशु�क
�वसाय सहयोग सेवाह� �दान गद�छ।

कुनै �यूनतम �े�डट �कोर आव�यक नभएको
4% �न��त �याज दरमा $250,000 स�मको ऋण
�व�सनीय, �ानीय, �मशन�ारा संचा�लत ऋणदाताह�बाट
�न:शु�क �वसाय सहयोग
आवेदन गन� स�जलो
कुनै आवेदन शु�क नभएको
सबै चरणह� – �टाट�अप दे�ख बढ्दो पुन�न�मा�ण स�म
�वसायह�को ला�ग खुला 

थप जानकारीको ला�ग र आवेदन �दनको ला�ग
sbsopportunityfund.nyc मा जानुहोस्

NYC साना �वसाय अवसर कोष

https://dol.ny.gov/minimum-wage-0
https://esd.ny.gov/covid-19-capital-costs-tax-credit
https://esd.ny.gov/covid-19-capital-costs-tax-credit
https://nyseedgrant.com/
https://sbsopportunityfund.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।
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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:
Jennifer Diaz – jdiaz@nyic.org (NYC)
Bryan Lee – blee@nyic.org (Upstate NY)

य�द तपा� आ�नो सामुदा�यक समूहसँग �न:शु�क तपा�को अ�धकार 
जा�ुहोस् काय�शालाको ला�ग ता�लका बनाउन चाहनु��छ भने, कृपया 
kyr@nyic.org मा स�क�  गनु�होस्।

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

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

