
NYC ਦਖੇਭਾਲ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਖਖਆਲ ਰਖੱਦਾ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਅਖਿਕਾਰ
ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਸ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਥਕਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਥਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਿੱਜੀ ਪਖਰਵਾਰ ਜਾਂ ਖਵਅਕਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕੋਲ 10 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਿ, 

ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿਖਾਹ $10.50 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੈ। 
ਜੇਕਰ ਘਰੇਲੂ ਦੇਖਭਾਲ ਏਜੰਸੀ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕੋਲ 11 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਿ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਿ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿਖਾਹ $11.00 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੈ। 
ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਿਖਾਹ ਤੋਂ ਵੱਿ ਤਿਖਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਤਿਖਾਹ ਿਾਲ ਸਬੰਿਤ ਖ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਿ ਲਈ, ਖਿਊ 
ਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੇਬਰ ਖਵਭਾਗ (New York State Department of Labor) 
ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ labor.ny.gov 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 1-888-4-NYSDOL  
(1-888-469-7365) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕੇਡ (Medicaid)ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਿੂ ੰਘਰੇਲੂ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਅਖਜਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਿਊ ਯਾਰਕ ਰਾਜ ਦੇ 
ਸਮਾਿ ਤਿਖਾਹ ਦੇ ਕਾਿੂੰਿ ਤਖਹਤ ਕਵਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 311 ‘ਤੇ 
ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ “Paid Care” ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ।

ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੰਥਟਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ
ਤੁਹਾਿੰੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੈਅ ਖ਼ਿਫਟ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਖਵੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਕੰਮ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੰਮ ਦੇ ਹਰੇਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਿ 
ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖਵੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਿ ਯਾਤਰਾ ਕਰਿ 

ਖਵੱਚ ਲਗਾਇਆ ਖਗਆ ਸਮਾਂ ਵੀ ਼ਿਾਮਲ ਹੈ। ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 311 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 
ਅਤੇ “Paid Care” ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ ਜਾਂ nyc.gov/dca 'ਤੇ ਜਾਓ। 

ਓਵਰਟਾਈਮ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਖਵੱਚ 40 ਤੋਂ ਵੱਿ ਘੰਖਟਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਿੂ ੰਤੁਹਾਿੰੂ ਓਵਰਟਾਈਮ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਿੇਮੀ ਭੁਗਤਾਿ 
ਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1.5 ਗੁਣਾ ਵੱਿ ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਖਜਹੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਮੀ ਹੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਘਰ ਖਵੱਚ ਰਖਹੰਦੇ ਹੋ, 
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਿੂ ੰਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ  ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਖਵੱਚ 44 ਘੰਟੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਿੰੂ 
ਓਵਰਟਾਈਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਥਿਮਾਰੀ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਛੱੁਟੀ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ NYC ਖਵੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਖਵੱਚ 80 ਤੋਂ ਵੱਿ ਘੰਖਟਆਂ ਲਈ 
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਜਾਂ ਪਖਰਵਾਰਕ 
ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਖਵੱਚ ਖਬਮਾਰੀ ਦੀ ਛੱੁਟੀ ਦੇ 40 

ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ 
ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਿੂ ੰਖਿਊ ਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਲੇਬਰ ਕਾਿੂੰਿ (New 

York State Labor Law) ਦੇ ਤਖਹਤ ਤੁਹਾਿੰੂ, ਆਰਾਮ ਕਰਿ ਲਈ 3 ਭੁਗਤਾਿਯੋਗ 
ਖਦਿਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਖਦਿ ਦੀ ਖਬਮਾਰੀ ਦੀ ਛੱੁਟੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ 
ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਬਮਾਰੀ ਦੀ ਛੱੁਟੀ ਲਈ ਬੇਿਤੀ ਕਰਿ ਜਾਂ ਇਸਿੰੂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਬਦਲਾ 
ਲੈਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਿੂੰਿੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਖ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਿ ਲਈ, 
nyc.gov/PaidSickLeave ‘ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 311 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਥਵਤਕਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੰਮ ਦੀ ਿਾਂ 
NYC ਮਿੁੱਖੀ ਅਖਿਕਾਰ ਕਾਿੰੂਿ (NYC Human Rights Law) 
ਉਹਿਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਿ ਖਜਹਿਾਂ ਕੋਲ ਚਾਰ ਜਾਂ ਵੱਿ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ। ਇਹ ਕਈ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਿੂ ੰਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖਜਹਿਾਂ 

ਖਵੱਚ ਰਾ਼ਿਟਰੀ ਮੂਲ, ਜਾਤ, ਿਰਮ/ਸੰਪਰਦਾਇ, ਖਲੰਗ ਜਾਂ ਖਲੰਗੀ ਪਛਾਣ ਼ਿਾਮਲ ਹਿ, 
ਅਤੇ ਇਹ ਖਕਸੇ ਫੈਸਖਲਆਂ ਖਵਚਲੇ ਅਖਜਹੇ ਖਵਤਕਰੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ 
ਖਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਼ਿਰਤਾਂ ਿੂੰ ਪ੍ਰਭਾਖਵਤ ਕਰਦਾ ਹੋਏ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਖਜਹਾ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਖਆ ਹੈ, ਤਾਂ NYC ਆਯੋਗ ਦੀ ਮਿੱੁਖੀ ਅਖਿਕਾਰ ਇੰਫੋਲਾਈਿ 
(NYC Commission on Human Rights Infoline) ਿੂ ੰ 
1-718-722-3131 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਿਊ ਯਾਰਕ ਰਾਜ ਦਾ ਮਿੱੁਖੀ ਅਖਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਿੂੰਿ (New York 
State Human Rights Law) ਘਰੇਲੂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 
ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਖਬਿ੍ਾਂ ਉਹਿਾਂ ਦੀ ਖਲੰਗੀ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਜਾਤ, ਿਰਮ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਮੂਲ 
ਦੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਉਤਪੀੜਿ ਤੋਂ ਰੱਖਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1-888-392-3644 ‘ਤੇ ਮਿੁੱਖੀ 
ਅਖਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਵਭਾਗ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਥਲਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਥਖਆ 
DCA ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹਿਾਂ ਏਜੰਸੀਆ ਂਿੂ ੰਲਾਇਸੰਸ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਖਜਹਿਾਂ ਿੂ ੰਫੀਸ ਅਤੇ ਰੀਫੰਡ, ਇਕਰਾਰ ਅਤੇ ਰਸੀਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਕਸੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਏਜੰਸੀ ਬਾਰੇ 

ਖ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਿ ਲਈ nyc.gov/dca ‘ਤੇ ਅਖਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਿੌਕਰੀ ਲੱਭਣ 
ਵਾਖਲਆਂ ਦਾ ਖਬੱਲ ਦੇਖੋ ਜਾਂ 311 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਸੁਰੱਥਖਅਤ ਅਤੇ ਥਸਹਤਮੰਦ ਕੰਮ ਦੀ ਿਾਂ 
ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਖਸਹਤ ਲਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਖਆ ਸਬੰਿੀ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ 
ਖਤਖਰਆ ਂਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਦੇ ਖਤਖਰਆ ਂਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿ ਦਾ ਵੀ ਅਖਿਕਾਰ ਹੈ। OSHA.gov 

‘ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 1-800-321-OSHA (1-800-321-6742) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 
ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਕਰਿ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਖਾਹ ਅਤੇ 
ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਖਹੱਸੇ ਿੂ ੰਕਵਰ ਕਰਿ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ 
ਖਕਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦੋ਼ਿ ਖਕਉਂ ਿਾ ਹੋਵੇ। ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ wcb.ny.gov ‘ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 
1-877-632-4996 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਅਥਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਸੀਥਲਆਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ NYC ਦੇ ਵੇਤਨਭੋਗੀ ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੰਮ ਦੀ ਿਾਂ ਿਾਰੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਥਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਪਤ ਿਥਹਰੀ ਵਸੀਲੇ ਮੌਜੂਦ 
ਹਨ: Department of Consumer Affairs (DCA) (ਗਾਹਕ ਮਾਮਥਲਆਂ ਸਿੰਿੀ ਥਵਭਾਗ) ਦੀ ਲੇਿਰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਥਮਆਰਾਂ (Office 
of Labor Policy & Standards) ਿਾਰੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਅਡ ਕੇਅਰ ਥਵਭਾਗ (Paid Care Division)।

ਵੇਤਿਭੋਗੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮੀਆਂ ਖਵੱਚ ਘਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਮੀ ਼ਿਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਿ ਖਜਵੇਂ ਖਸਹਤ ਸਬੰਿੀ ਘਰੇਲੂ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰਿ ਵਾਲੇ, ਖਿੱਜੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਖਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਿ ਵਾਲੇ, ਘਰੇਲੂ ਿੌਕਰ, ਿੈਿੀ, ਸੰਭਾਲਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਿ ਵਾਲੇ।

DCA ਿੇ ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਿੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਿ ਅਖਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਸੀਖਲਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਖਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਿ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 311 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੇ ਅਤੇ “Paid Care”(ਪੇਅਡ ਕੇਅਰ) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ ਜਾਂ nyc.gov/dca ’ਤੇ ਜਾਓ

ਖਪੱਛੇ ਜਾਰੀ ਹੈ >

ਪੰਜਾਿੀ ਦੇ | Punjabi



The NYC Department of Consumer Affairs (DCA) ਸੰਪੰਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਖਸਰਜਿਾ ਲਈ ਖਿਊ ਯਾਰਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਿਾ ਦੇ ਆਰਥਕ ਜੀਵਿ ਦੀ ਰੱਖਖਆ ਅਤੇ ਸੁਿਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਿੀਤੀ 
ਅਤੇ ਖਮਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦਫਤਰ (Office of Labor Policy & Standards) ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਰਾਹੀਂ, DCA ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਖਰਵਾਰਾਂ ਿੂੰ ਖਵੱਤੀ ਖਸਹਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਿ ਖਵੱਚ ਸੰਤੁਲਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ 
ਉਹਿਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਿਿ ਅਤੇ ਵਸੀਲੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਿਾਂ ਿੂ ੰਕਾਬਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵਸੀਲੇ
ਆਵਾਸ ਸਿੰਿੀ ਸਹਾਇਤਾ
ActionNYC ਤੁਹਾਿੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਖਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾ਼ਿਾ ਖਵੱਚ ਸੁਰੱਖਖਅਤ, ਮੁਫਤ ਆਵਾਸ ਕਾਿੂੰਿੀ ਸਕਰੀਖਿੰਗਾਂ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
nyc.gov/actionnyc ‘ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 311 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਹੋ “ActionNYC.”

ਅੰਗ੍ੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 
NYC ਖਵਭਾਗ ਦਾ ਯੂਥ ਅਤੇ ਸਾਮੂਦਾਇਕ ਖਵਕਾਸ ਦੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਭਾ਼ਿਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (NYC Department of Youth and Community Development’s English 
Language Program) ਖਿਊ ਯਾਰਕ ਖਵੱਚ ਿਵੇਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਿੂ ੰਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਖਸਖਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਖਗਆ ਹੈ। ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ nyc.gov/dycd ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਥਸਹਤ ਿੀਮਾ
NYC ਮਿੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਿਿ (NYC Human Resources Administration) ਤੁਹਾਿੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਮੁਤਾਬਕ ਖਸਹਤ ਬੀਮੇ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਖੋਜਣ ਖਵੱਚ 
ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਖਵਅਕਤੀਗਤ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਖਸਹਤ ਖਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਖਣਤ ਐਪਲੀਕੇ਼ਿਿ ਸਲਾਹਕਾਰ ਖੋਜਣ ਲਈ 311 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, nyc.gov/health ‘ਤੇ 
ਜਾਓ, ਜਾਂ NY ਰਾਜ ਦੀ ਖਸਹਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ nystateofhealth.ny.gov ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਜਨਤਕ ਲਾਭ 
ACCESS NYC ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਹ ਜਾਣਿ ਖਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਖਕ ਤੁਸੀਂ 30 ਤੋਂ ਵੱਿ ਼ਿਖਹਰੀ, ਰਾਜ, ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂ ਿਹੀਂ। 
ACCESS NYC ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਆੱਿਲਾਈਿ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ACCESS NYC ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ nyc.gov/accessnyc ‘ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 
311 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਮੁਫ਼ਤ ਆਰਿਕ ਸਲਾਹ 
NYC ਆਰਥਕ ਸ਼ਿਕਤੀਕਰਿ ਕੇਂਦਰ (NYC Financial Empowerment Centers) ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਖਵਅਕਤੀਗਤ ਸਲਾਹ ਪੇ਼ਿ ਕਰਦੇ ਹਿ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਗੁਪਤ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੇ਼ਿੇਵਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਈ ਭਾ਼ਿਾਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਿ। ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੈਅ ਕਰਿ ਲਈ 311 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ nyc.gov/dca ‘ਤੇ ਜਾਓ

ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੁਫਤ ਥਤਆਰੀ 
ਤੁਸੀਂ NYC ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੁਫਤ ਖਤਆਰੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਜਸ ਖਵੱਚ ਆੱਿਲਾਈਿ ਫਾਇਖਲੰਗ ਅਤੇ IRS ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਖਣਤ VITA/TCE ਸਵੈਸੇਵਕ ਖਤਆਰ 
ਕਰਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਿਾਲ ਖਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਇਖਲੰਗ ਕਰਿਾ ਼ਿਾਮਲ ਹੈ। ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 311 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ nyc.gov/taxprep ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਥਸੱਥਖਆ ਅਤੇ ਥਸਖਲਾਈ ਸਿੰਿੀ ਪ੍ੋਗਰਾਮ 
਼ਿਖਹਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਿੂ ੰਮੁਫਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇ਼ਿਕ਼ਿ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ Workforce1 Career Center (ਕਾਰਜਬਲ 1 ਕੈਰੀਅਰ ਕੇਂਦਰ) ਖੋਜਣ ਲਈ  
nyc.gov/workforce1 ‘ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 311 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

ਭੁਗਤਾਿਯੋਗ ਦੇਖਭਾਲ ਖਵਭਾਗ
ਭੁਗਤਾਿਯੋਗ ਦੇਖਭਾਲ ਖਵਭਾਗ ਭੁਗਤਾਿਯੋਗ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਖਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਖਆ ਕਰਿ, ਭੁਗਤਾਿਯੋਗ ਦੇਖਭਾਲ ਿੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖਵੱਚ ਸੁਿਾਰ ਅਤੇ 
ਭੁਗਤਾਿਯੋਗ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਿੂ ੰਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਿ ਲਈ ਸਮਰਖਪਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ NYC ਖਵੱਚ ਭੁਗਤਾਿਯੋਗ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹਿਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਰਥਿ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

• ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿੂ ੰਉਹਿਾਂ ਦੇ ਅਖਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਼ਿਖਹਰੀ ਵਸੀਖਲਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਿਤਾ ਬਾਰੇ ਸੂਖਚਤ ਕਰਿ ਲਈ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਥਸੱਥਖਆ।
• ਸਥਾਿਕ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਪੱਿਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਿ ‘ਤੇ ਖਹੰਸਾ ਿੂ ੰਿਖਜੱਠਣ ਲਈ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਥਿਕਾਇਤ ਪ੍ਾਪਤੀ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ।
• ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਅੰਕੜੇ, ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸਖਥਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਖਮਆਰ, ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਿ ਦੇ ਕਾਿੂੰਿਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ 

ਸਥਹਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਥਵਕਾਸ।
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