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ਖਪਤਕਾਰ 

ਸੁਰੱਖਖਆ 

ਨੁਕਤੇ

ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ

ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਬਾਜਾਰ ਖਵੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਖਵਲੱਖਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਖਲਆਂ ਦੇ ਖਵਭਾਗ (Department of Consumer Affairs) ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ  

ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲੱਭਣ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਖਸੱਖਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ  

ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਖਤਆਂ ਦੀ ਖਸਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
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ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਖਆ ਨੁਕਤੇ:

ਪ੍ਰਵਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਕਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨਕ 
(Immigration Assistance Service 
Providers) ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ 

ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਏਥੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਖਦੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਵਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ 

ਕਕਸੇ ਵੀ ਕਕਸਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸ-ਸਬੰਕਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਚਾਰਜ 

ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਸਬੰਿੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਮਲੀ ਹੋਈ।

ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਮਨਕਲਖਤ ਦੀ ਆਕਿਆ ਹੈ:

 ○ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ। 

 ○ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ (ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਜਨਮ ਦਾ ਸਰਟੀਕਫਕੇਟ ਜਾਂ 

ਸਕੂਲ ਕਰਕਾਰਡ) ਕਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। 

 ○ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ (ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਨਾ ਦੇਣਾ 

ਕਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਕਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ)। 

 ○ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਟੈਸਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ। 

 ○ ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਨਾਿਕਰਕ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਟੈਸਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਤਆਰੀ 

ਕਰਨ ਕਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ।

ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਮਨਕਲਖਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ:

 ○ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਕਕ ਕਕਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੁਰਦ 

ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

 ○ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ।

 ○ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸਬੰਿੀ ਕਵਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ।

 ○ ਯੂ.ਐੱਸ. ਕਸਟੀਜ਼ਨਕਸ਼ਪ ਐਂਡ ਇਮੀਿਰੇਸ਼ਨ ਸਰਕਵਸਜ 
(USCIS) ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਕਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ।

ਨੁਕਤੇ

 � ਜਾਣੋ ਕਕ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਕਸੇ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਕਹੜੇ ਅਰਜ਼ੀ 

ਫਾਰਮ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

 � ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ ਕਜੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੌਕਤਕ ਕਟਕਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਕਕਸੇ ਅਕਜਹੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ ਕਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਈਮੇਲ 

ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 � ਕਕਸੇ ਵੀ ਅਕਜਹੇ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ’ਤੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ 

ਹੈ ਕਕ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸਬੰਿੀ ਅਕਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਹੈ। 

 � ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 

ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਲਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਆਪਣੇ ਕਰਕਾਰਡਾਂ 

ਵਾਸਤੇ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲ ਰੱਖੋ। 

 � ਅਸਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਕਵਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਕਫਕੇਟ) ਨਾ ਕਦਓ। 

ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਨਕਲਾਂ ਕਦਓ। 

 � ਇੱਕ ਕਲਖਤੀ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਕ ਰਸੀਦ ਕਵੱਚ 

ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। 

 � ਕਕਸੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਜਾਂ ਅਿੂਰੇ ਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਿੱਲ ’ਤੇ 

ਅੜੇ ਰਹੋ ਕਕ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਕਕਸੇ ਵੀ ਅਕਜਹੇ ਫਾਰਮ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੇ ਜੋ ਉਹ 

ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 � ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਕਖਆ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਂਡ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਣਾ 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬਾਂਡ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਲਖ 

ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਬਾਂਡ 

ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 � ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਕਲਆਂ ਲਈ ਕਵਭਾਿ (Department of Consumer 
Affairs) (DCA) ਕੋਲ ਔਨਲਾਈਨ nyc.gov/dca ’ਤੇ ਕਸ਼ਕਾਇਤ 

ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਕਫਰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਵੱਚ ਕਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ 

ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 311 ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਕਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 

ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦਰਜੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਨੋਟ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਕ DCA ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 

ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

 � ਕਕਸੇ ਅਟਾਰਨੀ ਬਾਰੇ ਕਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 311 ’ਤੇ ਕਾਲ 

ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਫਰ nycourts.gov ਦੇਖੋ ਅਤੇ “Attorney Disciplinary/
Grievance Committee” ਵਾਸਤੇ ਖੋਜ ਕਰੋ।

ਇਸਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਂ…

ਮੁਫ਼ਤ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਇਹ ਸ਼ਕਹਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸਬੰਿੀ ਸੁਰੱਕਖਅਤ, ਮੁਫਤ ਕਨੂੰਨੀ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। nyc.gov/actionnyc ਦੇਖੋ ਜਾਂ 

ਕਫਰ 311 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ “ActionNYC” ਕਹੋ। “ਮੁਫਤ ਮਦਦ” ਅਤੇ “ਹੋਰ ਸਰੋਤ” ਦੇਖੋ।

http://www1.nyc.gov/site/dca/index.page
http://www.nycourts.gov/attorneys/grievance/complaints.shtml
http://www1.nyc.gov/site/actionnyc/index.page
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ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ...
ਕਨਊ ਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਕਵੱਚ ਕੋਈ ਨੋਟਰੀ ਪਬਕਲਕ ਜਾਂ notario público ਕੋਈ ਅਟਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਨੋਟਰੀ ਪਬਕਲਕ ਕਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ 

ਸਕਦਾ, ਕਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਕਨੂੰਨੀ ਉਕਚਤਤਾ ਵਾਸਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਕਖਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਖਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਿਤਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਾਰਮ USCIS ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ uscis.gov ’ਤੇ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਿ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਾਨਕਾਂ ਨੂੰ 

ਮੁਫਤ ਫਾਰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

ਮੁਫ਼ਤ ਮਦਦ

 � ActionNYC ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਵੱਚ ਸੁਰੱਕਖਅਤ, ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸਬੰਿੀ ਕਨੂੰਨੀ ਪੜਤਾਲਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। 
nyc.gov/actionnyc ’ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕਫਰ 311 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ “ActionNYC” ਕਹੋ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ

 � ਕਸੱਿੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਕਹਰੀ ਅਦਾਕਰਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਕਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਵੱਚ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ 

ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

 � ਸ਼ਕਹਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਤਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਦਰਜੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਕਸੇ ਲਾਭ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਯੋਿਤਾ ਦਾ ਕਨਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਅਕਜਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 

 � ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਮਦਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਨਊ ਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਇਮੀਿਰੇਸ਼ਨ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੂੰ 1-800-566-7636 ਜਾਂ 
1-212-419-3737 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਹੋਰ ਸਰੋਤ

 � ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਕਖਆ ਸਬੰਿੀ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ ਪੜ੍ਹੋ:

 ○ ਰੁਜ਼ਿਾਰ ਅਦਾਰੇ

 ○ ਕਵੱਤ

 ○ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਤਆਰੀ

 � ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ nyc.gov/dca ਦੇਖੋ ਕਜਸ ਕਵੱਚ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

 � ਮੇਅਰਜ ਆਕਫਸ ਆਫ ਇਮੀਿਰਾਂਟ ਅਫੇਅਰਜ (MOIA): ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਹਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ  
nyc.gov/immigrants ਦੇਖੋ।

 � ਯੂ.ਐੱਸ. ਕਸਟੀਜ਼ਨਕਸ਼ਪ ਐਂਡ ਇਮੀਿਰੇਸ਼ਨ ਸਰਕਵਸਜ (USCIS): USCIS ਫਾਰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ uscis.gov ਦੇਖੋ ਜਾਂ 1-800-870-3676 ’ਤੇ ਕਾਲ 

ਕਰੋ।

 � ਕਨਊ ਯਾਰਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਕਫਸ: ਵਿੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ag.ny.gov ਦੇਖੋ ਅਤੇ “Immigration Fraud” ਵਾਸਤੇ ਖੋਜ ਕਰੋ। 

ਪੜ੍ਹੋ Don’t Be A Victim Of Immigration Fraud.

 � ਫੈਡਰਲ ਟਰੇਡ ਕਕਮਸ਼ਨ (FTC): ਵਿੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ftc.gov ਦੇਖੋ ਅਤੇ “immigrant scams” ਵਾਸਤੇ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਪੜ੍ਹੋ:

 ○ Scams Against Immigrants

 ○ Spotting, Avoiding & Reporting Scams: ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਕਵੱਚ ਆਏ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਿੋਖਾਿੜੀ ਸਬੰਿੀ ਇੱਕ 

ਹੈਂਡਬੁੱਕ

 � ਕਨਊ ਯਾਰਕ ਕਸਟੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ: ਕਕਸੇ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਕਸਫਾਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ 1-212-626-7373 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

https://www.uscis.gov/forms
http://www1.nyc.gov/site/actionnyc/index.page
http://www1.nyc.gov/site/dca/index.page
http://www1.nyc.gov/assets/dca/downloads/pdf/consumers/Consumers-Sample-ISP-Contract.pdf
http://www1.nyc.gov/site/immigrants/index.page
https://www.uscis.gov/forms
http://www.ag.ny.gov/feature/immigration-services-fraud
http://www.ag.ny.gov/immigration-fraud/dont-be-victim-immigration-fraud
https://www.consumer.ftc.gov/features/feature-0012-scams-against-immigrants
https://www.consumer.ftc.gov/articles/0141-scams-against-immigrants
https://www.consumer.ftc.gov/sites/default/files/articles/pdf/pdf-0207-fraud-handbook.pdf
https://www.consumer.ftc.gov/sites/default/files/articles/pdf/pdf-0207-fraud-handbook.pdf
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ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਖਕਸੇ ਰੁਜਗਾਰ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਏਥੇ ਕੁਝ 

ਨੁਕਤੇ ਖਦੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਆਮ ਨੁਕਤੇ

 � ਖਕਸੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਰੁਜ਼ਿਾਰ 

ਅਦਾਕਰਆ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਕਲਆਂ ਲਈ 

ਕਵਭਾਿ (DCA) ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ ਕਸ਼ਕਾਇਤ ਇਕਤਹਾਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 
nyc.gov/dca ਦੇਖੋ ਜਾਂ 311 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ

 � ਰੁਜ਼ਿਾਰ ਅਦਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ 

ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਕਸਖਲਾਈ ਲਈ 

ਜਮਾਤਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਕਣਕਤਾਵਾਂ। 

 � ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਕਸੇ ਸੁਰੱਕਖਆ ਕਸਖਲਾਈ ਸਕੂਲ ਕਵੱਚ ਹੋ? 

ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਨਊ ਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਕਡਵੀਜ਼ਨ 

ਆਫ ਕਰਿਮੀਨਲ ਜਸਕਟਸ ਸਰਕਵਸਜ ਕੋਲ ਪੰਜੀਕਕਰਤ 

ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 � ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਕਸੇ ਬਾਰਟੈਂਕਡੰਿ ਸਕੂਲ ਕਵੱਚ ਹੋ? ਕਨਊ 

ਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਕਬਊਰੋ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰੀ ਸਕੂਲ 

ਸੁਪਰਕਵਜ਼ਨ (New York State Bureau of 
Proprietary School Supervision) ਬਾਰਟੈਂਕਡੰਿ 

ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਨਿਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 � ਉਹਨਾਂ ਰਜੁਗਾਰ ਅਦਾਖਰਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ੋਜ ੋਨਕੌਰੀਆਂ ਦੀ 

“ਗਰਟੰੀ” ਖਦਦੰ ੇਹਨ। ਰਜੁ਼ਿਾਰ ਅਦਾਰ ੇਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਿਰਟੰੀ ਨਹੀਂ 

ਦ ੇਸਕਦ ੇਕਕ ਉਹ ਤਹੁਾਡ ੇਲਈ ਨਕੌਰੀ ਲੱਭ ਦਣੇਿ।ੇ ਅਦਾਰ ੇਕਵੇਲ 

ਤਹੁਾਨੂੰ ਅਕਜਹੀਆਂ ਨਕੌਰੀਆਂ ਵੱਲ ਭਜੇ ਸਕਦ ੇਹਨ ਜ ੋਉਪਲਬਿ ਹਨ 

ਅਤ ੇਜ ੋਘੱਟ ੋਘੱਟ ਕਨਊਨਤਮ ਉਜਰਤ ਕਦਦੰੀਆਂ ਹਨ।

ਕਨਊਨਤਮ ਉਜਰਤ ਕਨਊ ਯਾਰਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਕਨੂੰਨ 

ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਨਊ ਯਾਰਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਕਨਊਨਤਮ 

ਉਜਰਤ ਵਾਸਤੇ labor.state.ny.us ਦੇਖੋ।

 � ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਖਕ ਰੁਜਗਾਰ ਅਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਖਕਸ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਕਸਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ 

ਰੁਜ਼ਿਾਰ ਅਦਾਰੇ ਪੇਸ਼ਿੀ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ 

ਫੀਸ ਜਾਂ ਇੰਟਰਕਵਊ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। 

ਅਦਾਰੇ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਕਸੇ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਲਿਾਉਣ ਲਈ ਫੀਸ ਲੈ 

ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫੀਸ ਕਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਅਕਿਕਤਮ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ 

ਕਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। 

ਰੁਜ਼ਿਾਰ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਨਯਮਾਂ ਵਾਸਤੇ 
nyc.gov/dca ਦੇਖੋ ਕਜੱਥੇ ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ  

ਕਦੱਤੀ ਿਈ ਹੈ।

ਅਦਾਰੇ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਕਕਸਮਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ਿੀ ਫੀਸਾਂ ਲੈ 

ਸਕਦੇ ਹਨ:

 ○ ਘਰੇਲੂ  ○ ਖੇਤੀਬਾੜੀ

 ○ ਘਰ-ਪਕਰਵਾਰ  ○ ਹੁਨਰਮੰਦ ਉਦਯੋਕਿਕ

 ○ ਹੱਥੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ  ○ ਮਕੈਕਨਕ 

ਪੇਸ਼ਿੀ ਫੀਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਕਤਮ ਫੀਸ ਕਵੱਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਸ਼ਿੀ ਫੀਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭੁਿਤਾਨ-ਵਾਪਸੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ 

ਹੈ ਜੇ:

 ○ ਅਦਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਜਾਂ

 ○ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਾਂ

 ○ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ 

ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਇਸਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਂ...

ਕੋਈ ਰੁਜਗਾਰ ਅਦਾਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?  
ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਿਾਰ ਅਦਾਰਾ ਫੀਸ ਲੈਕੇ ਰੁਜ਼ਿਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਕਲਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਕਵੱਚ ਮਦਦ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੁਫ਼ਤ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਇਹ ਸ਼ਕਹਰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਕਲਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। nyc.gov/workforce1 ਦੇਖੋ ਜਾਂ 311 ਨੂੰ 

ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ Workforce1 Career Center ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੁੱਛੋ।

ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਖਆ ਨੁਕਤੇ:

ਰੁਜਗਾਰ ਅਦਾਰੇ

http://www1.nyc.gov/site/dca/index.page
http://www.labor.state.ny.us/workerprotection/laborstandards/workprot/minwage.shtm
http://www1.nyc.gov/assets/dca/downloads/pdf/about/employment_agency_statelaws_rules.pdf
http://www.nyc.gov/html/sbs/wf1/html/home/home.shtml


6

ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ...

ਖਸ਼ਕਾਰੀ ਸਕੂਲ (PREDATORY SCHOOLS)
NYC ਕਵੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਕੋਰਸਾਂ ਕਵੱਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਕਨੰਿ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਹਾਰ-ਕਸ਼ੰਿਾਰ ਕਵਕਿਆਨ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 

ਡਾਕਟਰੀ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਕਸਖਲਾਈ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਕੂਲ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

 � ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 � ਤੁਹਾਡੇ ਿਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ “ਿਰੰਟੀ” ਕਦੰਦੇ ਹਨ।

 � ਤੁਹਾਡੀ ਕਡਿਰੀ ਦੀ ਅਕਹਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਕਜਸ ਕਵੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੈਕਡਟ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਕੋਲ 

ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਿੇ। 

ਯਾਦ ਰੱਖੋ: 

 � ਕਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਜਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 � ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ।

 � ਉਸੇ ਕਦਨ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਨਾ ਕਰੋ ਕਜਸ ਕਦਨ ਤੁਸੀਂ ਕਕਸੇ ਸਕੂਲ ਕਵਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।

 � ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਟਊਸ਼ਨ ਰੱਦਕਰਨ ਨੀਤੀ ਕਲਖਤੀ ਰੂਪ ਕਵੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। 

ਕਕਸੇ ਉਚੇਰੀ ਕਸੱਕਖਆ ਦੇ ਸਕੂਲ ਕਖਲਾਫ ਕਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 311 ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।

 � ਇੱਕ ਸਟੀਕ, ਖਲਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ 

ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ, ਅਦਾਕਰਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 

ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 

ਕਵੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:

 ○ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ DCA ਲਾਇਸੰਸ ਨੰਬਰ

 ○ ਕੰਮ ਦੀ ਕਕਸਮ

 ○ ਕੀਮਤ

 ○ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਿਤਾਨ ਦਾ ਕਾਰਜ-ਰਿਮ

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਕ ਕਲਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ 

ਮੇਲ਼ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। 

ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ, ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ 

ਜਵਾਬ ਕਲਖਤੀ ਰੂਪ ਕਵੱਚ ਦੇਣ ਕਦਓ। 

ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲ 

ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਭੁਿਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਰਸੀਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ 

ਨਕਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰੱਖੋ।

 � ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਖਦਓ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਨੌਕਰੀ 

ਲਈ ਵੈਿ ਯੋਿਤਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਕਸੇ ਰੁਜ਼ਿਾਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਵਾਸਤੇ 

ਕਨਮਨਕਲਖਤ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਿੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਹੈ:

 ○ ਉਮਰ  ○ ਅਪੰਿਤਾ

 ○ ਨਸਲ  ○ ਕਵਵਾਹਕ ਅਵਸਥਾ

 ○ ਜਾਤੀ  ○ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ

 ○ ਿਰਮ  ○ ਸੰਭਾਲਕਰਤਾ ਅਵਸਥਾ

 ○ ਰੰਿ  ○ ਕਜਨਸੀ ਝੁਕਾਓ 

 ○ ਕੌਮੀ ਮੂਲ  ○ ਪ੍ਰਵਾਸੀਪਣ ਜਾਂ ਨਾਿਕਰਕਤਾ 

ਦੀ ਅਵਸਥਾ
 ○ ਕਲੰਿ

 � DCA ਕੋਲ ਖਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰੋ। DCA ਕੋਲ ਔਨਲਾਈਨ  
nyc.gov/dca ’ਤੇ ਕਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਕਫਰ ਆਪਣੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਕਵੱਚ ਕਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 311 ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 

ਕਰੋ। ਕਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦਰਜੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੋਟ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 

ਕਕ DCA ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ 

ਅਤੇ ਪਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

http://www1.nyc.gov/site/dca/index.page
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ਮੁਫ਼ਤ ਮਦਦ

 � nyc.gov/workforce1 ਦੇਖੋ ਜਾਂ 311 ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਫਤ Workforce1 Career Center ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੁੱਛੋ।

 � nyc.gov ਦੇਖੋ ਜਾਂ 311 ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਲਾਿਤ ਵਾਲੇ ਬਾਲਿ ਕਸੱਕਖਆ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ

 � ਕਸੱਿੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਕਹਰੀ ਅਦਾਕਰਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਕਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਵੱਚ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ 

ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

 � ਸ਼ਕਹਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਤਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਦਰਜੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਕਸੇ ਲਾਭ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਯੋਿਤਾ ਦਾ ਕਨਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਅਕਜਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 

ਹੋਰ ਸਰੋਤ

 � ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਕਖਆ ਸਬੰਿੀ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ ਪੜ੍ਹੋ:

 ○ ਕਵੱਤ

 ○ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ

 ○ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਤਆਰੀ

 � ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ nyc.gov/dca ਦੇਖੋ, ਕਜਸ ਕਵੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:

 ○ ਜੌਬ ਹੰਟਰ’ਜ ਕਬੱਲ ਆਫ ਰਾਈਟਸ

 ○ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਕਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਿਾਰਦਾਤਾ ਦੀਆਂ ਕਜੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਬਆਨ (ਦੇਸੀ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕਰਮਚਾਰੀ)

 ○ NYC ਪੇਡ ਕਸੱਕ ਲੀਵ ਲਾਅ

 ○ NYC ਕਕਮਊਟਰ ਬੈਨੀਕਫਟਸ ਲਾਅ

 � ਮੇਅਰਜ ਆਕਫਸ ਆਫ ਇਮੀਿਰਾਂਟ ਅਫੇਅਰਜ (MOIA): ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਕਮਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ  
nyc.gov/immigrants ਦੇਖੋ।

 � ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ (Small Business Services) (SBS): ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਕਲਆਂ ਲਈ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ nyc.gov/sbs ਦੇਖੋ। 

 � ਮਨੁੱਖੀ ਅਕਿਕਾਰ ਕਕਮਸ਼ਨ (Human Rights Commission): ਭੇਦਭਾਵ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ nyc.gov/humanrights 
ਦੇਖੋ ਜਾਂ 311 ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਪੜ੍ਹੋ Immigrants & NYC Human Rights at Work and at Home।

http://www.nyc.gov/html/sbs/wf1/html/home/home.shtml
http://www1.nyc.gov/
http://www1.nyc.gov/site/dca/index.page
http://www1.nyc.gov/assets/dca/downloads/pdf/businesses/Job-Hunter-Bill-of-Rights-English.pdf
http://www1.nyc.gov/site/dca/about/paid-sick-leave-law.page
http://www1.nyc.gov/site/dca/about/pre-tax-transit-benefits-law.page
http://www1.nyc.gov/site/immigrants/index.page
http://www1.nyc.gov/site/immigrants/help/city-services/jobs-and-work.page
http://www.nyc.gov/html/sbs/html/home/home.shtml
http://www.nyc.gov/html/sbs/html/seekers/seekers.shtml
http://www1.nyc.gov/site/cchr/index.page
http://www1.nyc.gov/assets/cchr/downloads/pdf/publications/Immigrant_Brochure_2015.pdf
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ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਖਆ ਨੁਕਤੇ:

ਖਵੱਤ

ਆਮ ਨੁਕਤੇ

 � ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਕਰੈਖਡਟ ਯੂਨੀਅਨ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਇਹ ਸ਼ਕਹਰ ਸੁਰੱਕਖਅਤ 

ਅਤੇ ਪੁੱਿਣਯੋਿ ਚੈਕਕੰਿ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਖਾਕਤਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮਾਂ ਕਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 ○ NYC ਡਾਇਰੈਕਟ ਖਡਪੋਖਜਟ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਚੈੱਕ ਨੂੰ 

ਕਸੱਿਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਚੈਕਕੰਿ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ 

ਹੋ। ਇਸ ਖਾਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਕਸਕ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ; ਡੈਕਬਟ ਕਾਰਡ 

ਖਰੀਦਾਂ ਜਾਂ ATM ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਓਵਰਡਰਾਫਟ 

ਕਵਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਨਊਨਤਮ ਬਕਾਇਆ 

ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ; ਮੁਫਤ ਔਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਕੰਿ ਅਤੇ ਕਬੱਲ ਭੁਿਤਾਨ; 

ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਵਚਲੇ ATM ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਕਵੱਚ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸੁਕਵਿਾ।

 ○ NYC SafeStart ਖਾਤਾ: ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੱਚਤਾਂ ਖਾਤਾ 

ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਖਾਤੇ ਕਵੱਚ ਕੋਈ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ 

ਹੁੰਦੀਆਂ; ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਊਨਤਮ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 

ਕੋਈ ਮਾਕਸਕ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ; ਘੱਟੋ ਘੱਟ $25 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ 

ਘੱਟ ਕਨਊਨਤਮ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਜੋ ਕਵੱਤੀ ਸੰਸਥਾ 

’ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ; ATM ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਡੈਕਬਟ ਕਾਰਡ। 

NYC ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਡਪੋਕਜ਼ਟ ਜਾਂ NYC SafeStart ਖਾਤੇ ਬਾਰੇ ਵਿੇਰੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ nyc.gov/dca ਦੇਖੋ ਜਾਂ 311 ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।

IDNYC ਨਾਲ ਭਾਿੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਕਰੈਕਡਟ 

ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਵੱਚੋਂ ਕਕਸੇ ਇੱਕ ਕਵਖੇ ਤੁਸੀਂ IDNYC ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ 

ਚੈਕਕੰਿ ਜਾਂ ਬੱਚਤਾਂ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ 

ਕਟਕਾਕਣਆਂ ਵਾਸਤੇ nyc.gov/idnyc ਦੇਖੋ ਜਾਂ 311 ਨਾਲ 

ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਕਕਸੇ ਸੁਰੱਕਖਅਤ, ਪੁੱਿਣਯੋਿ ਚੈਕਕੰਿ ਖਾਤੇ ਕਵੱਚ ਕੀ ਦੇਕਖਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ 

ਲਈ ਪੰਨਾ 9 ਦੇਖੋ।

 � ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਏਜੰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਖਵਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, 

ਇਸ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ। ਘਰ ਕਵੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ 

ਵਿੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਵੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੈਸੇ ਤਬਦੀਲ ਵਾਲੀਆਂ 

ਕੰਪਨੀਆਂ/ਏਜੰਟਾਂ, ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪੈਸੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 

ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਵਚਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ। ਫੀਸ ਅਤੇ ਵਟਾਂਦਰਾ 

ਦਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਕ ਪਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਕਵੇਂ 

ਅਤੇ ਕਕੱਥੇ ਕਮਲਣਿੇ।

 � ਰੈਂਟ-ਟੂ-ਆਊਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਰੈਂਟ-

ਟੂ-ਆਊਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਖਰਚੀਲਾ ਹੈ। ਔਸਤਨ, 

ਕਜਹੜੇ ਿਾਹਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ 

ਕਕਰਾਏ ’ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੂਚੀਬੱਿ ਨਕਦ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 

ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰ (APR) ਦਾ ਭੁਿਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ 

ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਜ਼ਆਦਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਾਸਤੇ 

ਇੱਿਰ-ਉੱਿਰ ਪਤਾ ਕਰੋ।

 � ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਡੈਖਬਟ ਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਡੈਕਬਟ ਕਾਰਡ 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਕਹਣ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ 

ਇਸਦੀਆਂ ਲੁਕਵੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ।

 � ਖਨਊ ਯਾਰਕ ਖਵੱਚ ਪੇ-ਡੇਅ ਕਰਜੇ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੇ-ਡੇਅ 

ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ-ਕਮਆਦ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 

ਅਿਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਦਨ ਦੇਣਯੋਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਿਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ 

ਉੱਚੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਕਵਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਕਸੇ 

ਪੇ-ਡੇਅ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 

ਇਸਦੀ ਕਰਪੋਰਟ ਕਨਊ ਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਕਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ 

ਸਰਕਵਸਜ ਨੂੰ 1-800-342-3736 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ dfs.ny.gov 

’ਤੇ ਜਾਕੇ ਕਰੋ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਕਰਾਏ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਅਕਹਮ ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ 

ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਵਚਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਏਥੇ ਕੁਝ ਕਵਕਲਪ ਕਦੱਤੇ 

ਿਏ ਹਨ: 

 � ਕਹਊਮਨ ਕਰਸੌਰਸਜ ਐਡਕਮਕਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (HRA) ਦੇ 

ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ, ਕਜੰਨ੍ਹਾਂ ਕਵੱਚ 

ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ 311 ਨੂੰ 

ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ nyc.gov/hra ਦੇਖੋ। 

 � ਕਕਸੇ ਕਰੈਕਡਟ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਕਵਚਾਰ 

ਕਰੋ। ਕਨਊਨਤਮ ਕਵਆਜ਼ ਦਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇੱਿਰ-ਉੱਿਰ 

ਪੁੱਛਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। 

 � ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਿਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਪੇ-ਰੋਲ ਪੇਸ਼ਿੀ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛੋ। 

ਕਲਖਤੀ ਨੀਤੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਕ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸਾਂ 

ਵਾਜਬ ਹਨ।

 � ਪਕਰਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਕਸੇ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ। 

 � ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੈਕਡਟ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਕਦ 

ਪੇਸ਼ਿੀ ਉਪਲਬਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸਦੀ ਕਵਆਜ਼ ਦਰ 

ਕਕਸੇ ਕਰੈਕਡਟ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਹੋਵੇ। 

ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਿਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। 

 � ਚੈੱਕ ਕੈਸ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਕੈਸ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਿਤ 

ਔਸਤਨ ਹਰ ਸਾਲ $475 ਤੱਕ ਦੀ ਫੀਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਕਖਅਤ 

ਅਤੇ ਪੁੱਿਣਯੋਿ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕਰੈਕਡਟ ਯੂਨੀਅਨ ਖਾਤੇ ਚੈੱਕ ਕੈਸ਼ਰਾਂ ਦੀ 

ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚੀਲੇ ਹਨ।

 � ਆਪਣੇ ਕਰਜੇ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਕਰਜ਼ਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੈਕਡਟ ਕਰਪੋਰਟ, ਕੋਈ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ 

ਕਕਰਾਏ ’ਤੇ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਰ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ 

ਯੋਿਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਕਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ 

ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਵਸੂਲਣ ਵਾਕਲਆਂ ਨਾਲ ਕਨਪਟਣ ਕਵੱਚ, ਭੁਿਤਾਨਾਂ ਨੂੰ 

ਸੰਕਚਤ ਕਰਨ ਕਵੱਚ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਭੁਿਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਕਵੱਚ 

ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। “ਮੁਫਤ ਮਦਦ” ਵੇਖੋ।

http://www1.nyc.gov/site/dca/index.page
http://www1.nyc.gov/site/idnyc/benefits/banks-and-credit-unions.page
http://www.dfs.ny.gov/
http://www1.nyc.gov/site/hra/index.page
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ਖਕਸੇ ਸੁਰੱਖਖਅਤ, ਪੁੱਗਣਯੋਗ ਚੈਖਕੰਗ ਖਾਤੇ ਖਵੱਚ ਕੀ ਦੇਖਖਆ ਜਾਵੇ:

ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਫੀਸ 

q  ਮਾਕਸਕ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਫੀਸ ਜੋ  

$3 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ 

q  ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਵਚਲੇ ATMs ਦੀ ਮੁਫਤ ਵਰਤੋਂ 

q  ਡੈਕਬਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ 

q  ਡੈਕਬਟ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਜਾਂ or ATM ਕਵੱਚੋਂ ਪੈਸੇ 

ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਚੋਣ ਨਹੀਂ 

ਖਨਊਨਤਮ ਰਕਮਾਂ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 

q  ਘੱਟ ਕਨਊਨਤਮ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੀਆਂ 

ਲੋੜਾਂ ($25 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ) 

q  ਖਾਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੁਫਤ ਕਵੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ 
(ਔਨਲਾਈਨ, ਫੋਨ, ਕਲਖਤੀ ਸੰਦੇਸ਼, ATM) 

q  ਵਾਜਬ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਾਕਸਕ ਫੀਸ ਨਹੀਂ (ਉਦਾਹਰਨ 

ਲਈ, ਕਸੱਿਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ATM) 

ਮੁਫ਼ਤ ਮਦਦ

 � ਇੱਕ NYC ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਕਵਖੇ ਮੁਫਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਇਕੱਲੇ-ਨਾਲ-ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਕਵੱਤੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ 

ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕੇ ਕਵੱਚ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ 311 ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ nyc.gov/dca ਦੇਖੋ।

 � ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੈਕਡਟ ਕਰਪੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਕਾਪੀ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮੀਕਖਆ ਕਰੋ। annualcreditreport.com ’ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 

1-877-322-8228 ’ਤੇ ਮੁਫਤ ਕਾਲ ਕਰੋ।

 � NYCitizenship ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਿਕਰਕਤਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਿ ਕਵੱਚ ਮੁਫਤ ਕਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ 

ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 311 ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ “citizenship appointment” ਕਹੋ ਜਾਂ NYCitizenship ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੂੰ 

1-212-514-4277 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

 � ਸ਼ਕਹਰ ਦੇ ਇਮੀਿਰਾਂਟ ਕਬਜਨਸ ਈਕਨਸ਼ੀਏਕਟਵ ਰਾਹੀਂ ਸਪੇਨੀ, ਚੀਨੀ, ਰੂਸੀ, ਕੋਰੀਆਈ, ਹੈਤੀਅਨ ਰਿੀਓਲ, ਫ੍ਰੈਂਚ, ਬੰਿਾਲੀ, ਅਤੇ ਅਰਬੀ ਕਵੱਚ ਮੁਫਤ 

ਕਬਜਨਸ ਕੋਰਸ ਉਪਲਬਿ ਹਨ। nyc.gov/immigrantbusinesses ਦੇਖੋ ਜਾਂ 311 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 

ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛੋ।

ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ...

ਖਸ਼ਕਾਰੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰੀ (PREDATORY LENDING) 
 � ਕਈ ਕਵੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ “ਨਾਿਕਰਕਤਾ” ਜਾਂ “ਪ੍ਰਵਾਸ” ਕਰਕਜ਼ਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਿਕਰਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 

ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਲਾਿਤ ਕਵਰ ਕਰਨ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਕਸਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਕਵਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ 

ਹੋ, ਤਾਂ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰੈਕਡਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਵਚਕਾਰ ਮਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। “ਮੁਫਤ ਮਦਦ” ਵੇਖੋ।

 � ਵਰਤੀ ਿਈ ਕਾਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਕਸ਼ਕਾਰੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਕਕਸਮ ਹਨ। ਅਕਸਰ, ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਹੋਰਨਾਂ ਕਰਕਜ਼ਆਂ ਵਾਂਿ, ਆਪਣੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 

ਕਰੋ।

ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਵੱਤੀ ਘੋਟਾਲੇ

 � ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਘੋਟਾਲਾ: ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਕਰਵਾਰ ਕਵੱਚੋਂ ਕਕਸੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ 

ਆਪਣੀ ਿਨ-ਦੌਲਤ ’ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ, “ਿਨ-ਦੌਲਤ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਿਕਹਕਣਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਿਨ-ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਲਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। “ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ” ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ 

ਿਨ-ਦੌਲਤ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। NYC ਕਵੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਘੋਟਾਕਲਆਂ ਨੇ ਚੀਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

 � ਲੈਂਖਡੰਗ ਸਰਕਲ ਘੋਟਾਲਾ: ਕਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਕਰਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਿਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਿੈਰ-ਰਸਮੀਂ ਸਰਕਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਸੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 

ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਕਸੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਕਰੈਕਡਟ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭਾਿੀਦਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਕਸਆਂ ਦਾ 

ਭੁਿਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਿਤਾਨ ਓਦੋਂ ਕਮਲਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਕਕਸੇ ਵੀ ਲੈਂਕਡੰਿ ਸਰਕਲ 

ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ।

 � ਖਕਸਮਤ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਘੋਟਾਲਾ: ਕਨਊ ਯਾਰਕ ਕਵੱਚ “ਕਕਸਮਤ ਦੱਸਣਾ” ਿੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਕਵੱਖ ਦੀ ਭਕਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ 

ਲਈ ਜਾਂ ਕਕਸੇ ਸਰਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।

http://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/get-free-financial-counseling.page
https://www.annualcreditreport.com/index.action
http://www.nyc.gov/html/sbs/nycbiz/html/summary/immigrant_businesses.shtml
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ਹੋਰ ਸਰੋਤ

 � ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਕਖਆ ਸਬੰਿੀ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ ਪੜ੍ਹੋ:

 ○ ਰੁਜ਼ਿਾਰ ਅਦਾਰੇ

 ○ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ

 ○ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਤਆਰੀ

 � ਘੋਟਾਕਲਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ nyc.gov/dca ਵੀ ਦੇਖੋ।

 � ਮੇਅਰਜ ਆਕਫਸ ਆਫ ਇਮੀਿਰਾਂਟ ਅਫੇਅਰਜ (MOIA): ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਹਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ  
nyc.gov/immigrants ਦੇਖੋ।

 � ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ (SBS): ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ nyc.gov/immigrantbusinesses ਦੇਖੋ ਜਾਂ 
311 ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। NYC ਕਬਜਨਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨਜ ਸੈਂਟਰਜ ਅਤੇ ਇਮੀਿਰਾਂਟ ਕਬਜਨਸ ਈਕਨਸ਼ੀਏਕਟਵ SBS ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

 � ਖਪਤਕਾਰ ਕਵੱਤੀ ਸੁਰੱਕਖਆ ਕਬਊਰੋ (Consumer Financial Protection Bureau) (CFPB): ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਵਿੇਰੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ consumerfinance.gov ਦੇਖੋ।

http://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/scams.page
http://www1.nyc.gov/site/immigrants/index.page
http://www.nyc.gov/html/sbs/nycbiz/html/summary/immigrant_businesses.shtml
http://www.consumerfinance.gov/sending-money/
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ਆਮ ਨੁਕਤੇ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖਕਸੇ ਪੇਡ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ 

ਕਰਨ ਲਈ ਏਥੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਖਦੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

 � ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਖਕ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਰ ਪੰਜੀਖਕਰਤ 

ਹੈ। ਕਨਊ ਯਾਰਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਕਵਚਲਾ ਹਰੇਕ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਰ ਲਾਜ਼ਮੀ 

ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਨਊ ਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਕਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ 

ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੋਲ ਪੰਜੀਕਕਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਲਾਸ਼ 

ਕਰਨਯੋਿ ਡੈਟਾਬੇਸ ਵਾਸਤੇ tax.ny.gov ਦੇਖੋ।

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 311 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ 

ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਕਲਆਂ ਲਈ ਕਵਭਾਿ (DCA) ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ 

ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦੇਕਖਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਕ ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 

ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਕਮਲੀਆਂ ਹਨ।

 � ਆਪਣੇ ਅਖਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 

’ਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

 ○ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਤਆਰੀ ਸਬੰਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ 

ਕਕਸੇ ਵੀ ਕਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਕਰਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ, 

ਤੁਹਾਨੂੰ Consumer Bill of Rights Regarding Tax 
Preparers ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਫਤ, ਵਰਤਮਾਨ, ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨਯੋਿ 

ਕਾਪੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 ○ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਿਤਾਵਾਂ, ਫੀਸਾਂ, ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਕ ਕੀ ਉਹ ਕਕਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੇਖਾ-ਪੜਤਾਲ ਮੌਕੇ 

ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਨਿਤਾ ਕਰਨਿੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।. 

 ○ ਹਰੇਕ ਟੈਕਸ ਕਰਟਰਨ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

 ○ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੈਕਸ ਕਰਟਰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲ ਅਤੇ ਇੱਕ 

ਕਵਸਤਕਰਤ ਰਸੀਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕਦੇ ਵੀ ਕਕਸੇ ਖਾਲੀ, ਅਿੂਰੀ, ਜਾਂ ਪੈਂਕਸਲ ਨਾਲ ਭਰੀ ਟੈਕਸ 

ਕਰਟਰਨ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਕਵੱਚ ਬਦਕਲਆ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 � ਇੱਕ ਅਦੰਾਜਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਹ ੋਅਤ ੇਆਪਣੀ ਖਵਸਤਖਰਤ ਰਸੀਦ 
ਜਾਂ ਸਟਟੇਮੈਂਟ ਦੀ ਤਲੁਨਾ ਪਸੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰ।ੋ 

ਤਹੁਾਡ ੇਟਕੈਸਾਂ ਨੂੰ ਕਤਆਰ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਤਹੁਾਨੂੰ ਅਦੰਾਜ਼ਾ 

ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਕਹਣ ਦਾ ਅਕਿਕਾਰ ਹ।ੈ ਟਕੈਸ ਪ੍ਰੀਪਅੇਰਰ ਤਹੁਾਡ ੇਵੱਲੋਂ 

ਅਦਾ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲ ੇਟਕੈਸਾਂ ਜਾਂ ਤਹੁਾਡੀ ਕਕਆਸੀ ਜਾਂਦੀ ਭਿੁਤਾਨ-

ਵਾਪਸੀ ਦ ੇਆਿਾਰ ’ਤ ੇਤਹੁਾਡ ੇਕਲੋੋਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲ ੈਸਕਦ।ੇ

 �  ਭੁਗਤਾਨ-ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਖਕਆਸ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। 

ਇੱਕ ਰੀਫੰਡ ਐਂਟੀਕਸਪੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ (RAC) ਜਾਂ ਰੀਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, 

ਟੈਕਸ ਕਤਆਰੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਕਵੱਚ ਭੁਿਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ 

ਮਕਹੰਿੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰੀਫੰਡ ਐਂਟੀਕਸਪੇਸ਼ਨ ਲੋਨ (RAL) ਉੱਚ-

ਕਵਆਜ਼ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁਿਤਾਨ-

ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ

 � ਕਕਸੇ RAL ਜਾਂ RAC ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 

ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਿੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 

ਭੁਿਤਾਨ-ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਰਕਮ ਘਟ ਜਾਵੇਿੀ।

 � ਉਿਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਕਵਆਜ਼ 

ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ 

ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਰ ਤੁਹਾਡੀ RAL ਅਰਜ਼ੀ ਕਤਆਰ ਕਰਨ 

ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਂ ਫੀਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

 � ਕਕਸੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ 

ਿੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਕ RAL ਇੱਕ “ਤੁਰੰਤ ਭੁਿਤਾਨ-

ਵਾਪਸੀ,” ਇੱਕ “ਜਲਦ ਭੁਿਤਾਨ-ਵਾਪਸੀ,” ਇੱਕ 

“ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਭੁਿਤਾਨ-ਵਾਪਸੀ,” “preFund,” 

“ਜਲਦ ਕੈਸ਼,” ਹੈ ਜਾਂ RAL ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ 

ਤੱਥ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ 

ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ।

 � ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ RAL ਲੈਣਾ 

ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਸਕਦਾ।

ਭੁਿਤਾਨ-ਵਾਪਸੀਆਂ ਦੇ ਭੁਿਤਾਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ 

ਇਲੈਕਟਰਾਕਨਕ ਕਰਟਰਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਡਪੋਕਜ਼ਟ, 

ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਵਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 

ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਡਪੋਕਜ਼ਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 

ਸੰਘੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਭੁਿਤਾਨ-ਵਾਪਸੀ 8 ਤੋਂ 14 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਦਨਾਂ 
ਕਵੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਖਆ ਨੁਕਤੇ:

ਟੈਕਸ ਦੀ ਖਤਆਰੀ 

ਇਸਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਂ...

ਮੁਫ਼ਤ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਇਹ ਸ਼ਕਹਰ ਕਨਊ ਯਾਰਕ ਦੇ ਯੋਿ ਕਨਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ NYC Free Tax Prep ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਵਾਸਤੇ nyc.gov/taxprep ਦੇਖੋ ਜਾਂ 311 ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। “ਮੁਫਤ ਮਦਦ” ਵੇਖੋ।

https://www.tax.ny.gov/tp/reg/tpreg_list.htm
http://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/file-your-taxes.page


12

 � ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਅਤੇ ਖਗਫਟ ਕਾਰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਰੀਕ ਅੱਖਰਾਂ ਖਵੱਚ ਖਲਖਖਆ 

ਪੜ੍ਹੋ। ਕਈ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਝ ਕੁ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਭੁਿਤਾਨ-ਵਾਪਸੀ 

ਨੂੰ ਕਕਸੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਜਾਂ ਕਿਫਟ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ 

ਹਨ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਕ ਇਸ ਕਵਕਲਪ ਵਾਸਤੇ 

ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਰ ਕਕੰਨਾ ਖ਼ਰਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 

ਕਰਨ, ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਮੁੜ-ਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਬਾਰੇ 

ਜਾਣੋ; ਕੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮਆਦ ਸਮਾਪਤੀ ਕਮਤੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਜੇ 

ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਿੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ।

 � DCA ਕੋਲ ਖਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰੋ। DCA ਕੋਲ ਔਨਲਾਈਨ 
nyc.gov/dca ’ਤੇ ਕਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਕਫਰ ਆਪਣੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਕਵੱਚ ਕਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 311 ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 

ਕਰੋ। ਕਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦਰਜੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੋਟ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 

ਕਕ DCA ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ 

ਅਤੇ ਪਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਮੁਫ਼ਤ ਮਦਦ

 � ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ NYC Free Tax Prep ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੋਿਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਂ, ਕਜੰਨ੍ਹਾਂ ਕਵੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰਟਰਨ ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਕਕਸੇ IRS 
ਪ੍ਰਮਾਕਣਤ VITA/TCE ਵਲੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਰ ਕੋਲੋਂ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਕੇ ਕਰਟਰਨ ਭਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਜਸ ਕਵੱਚ ਆਮਦਨ 

ਦੀ ਯੋਿਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, nyc.gov/taxprep ਦੇਖੋ ਜਾਂ 311 ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 

ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਤਆਰੀ ਕਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ

 � ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ IDNYC ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 � ਕੁਝ NYC Free Tax Prep ਸਾਈਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਡਕਵਜ਼ੂਅਲ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਆਈਡੈਂਟੀਕਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ (ITIN) ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਕਵੱਚ 

ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਕਦੱਤੇ ਕਵਸਥਾਰ ਦੇਖੋ।

 ○ ITIN ਇੱਕ ਟੈਕਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਕਕਰਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੋ IRS ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। IRS ਉਹਨਾਂ ਕਵਦੇਸ਼ੀ ਨਾਿਕਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ 

ਨੂੰ ITINs ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਜੰਨ੍ਹਾਂਦੀਆਂ ਸੰਘੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰਟਰਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਸ਼ੋਸ਼ਲ 

ਸਕਕਊਕਰਟੀ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੋਿਤਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

 � ਟੈਕਸ ਦੀ ਭੁਿਤਾਨ-ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਕਸੇ NYC ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਕਵਖੇ ਮੁਫਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਇਕੱਲੇ-ਨਾਲ-ਇਕੱਲੇ 

ਦਾ ਕਵੱਤੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕੇ ਕਵੱਚ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ 311 ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ 
nyc.gov/dca ਦੇਖੋ।

ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ...

ਖਸ਼ਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 

ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਤਆਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁਿਤਾਨ-ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਰਕਮ ਓਨੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜੋ 

ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਜ਼ਆਦਾ ਭੁਿਤਾਨ-ਵਾਪਸੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਵੇਖਨਊ ਸਰਖਵਸ (IRS) ਘੋਟਾਲਾ 
ਤੁਹਾਨੂੰ IRS ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਕ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਿਮਕੀ ਕਦੰਦੀ ਹੈ ਕਕ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ 

ਭੁਿਤਾਨ-ਵਾਪਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।  

ਅਖੜੱਕਾ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਭੁਿਤਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

IRS ਕਦੇ ਵੀ: 

 � ਤੁਹਾਡੀ ਕਨੱਜੀ ਜਾਂ ਕਵੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਿੀ। 

 � ਕਿਫਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁਿਤਾਨ ਨਹੀਂ ਲੋੜੇਿੀ।

http://www1.nyc.gov/site/dca/index.page
http://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/file-your-taxes.page
http://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/get-free-financial-counseling.page
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ਹੋਰ ਸਰੋਤ

 � ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਕਖਆ ਸਬੰਿੀ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ ਪੜ੍ਹੋ: 

 ○ ਰੁਜ਼ਿਾਰ ਅਦਾਰੇ

 ○ ਕਵੱਤ

 ○ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ

 � ਮੇਅਰਜ ਆਕਫਸ ਆਫ ਇਮੀਿਰਾਂਟ ਅਫੇਅਰਜ (MOIA): ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਹਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ 
nyc.gov/immigrants ਦੇਖੋ।

http://www1.nyc.gov/site/immigrants/index.page


ਨੋਟ-ਕਥਨ
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ਵਿਣ-ਫੁੱਲਣ ਵਾਲੇ 

ਭਾਈਚਾਖਰਆਂ ਦੀ ਖਸਰਜਣਾ 

ਕਰਨ ਲਈ ਖਨਊ ਯਾਰਕ 

ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜਾਨਾ 

ਆਰਖਥਕ ਖਜੰਦਗੀਆਂ 

ਦੀ ਰੱਖਖਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 

ਉਹਨਾਂ ਖਵੱਚ ਵਾਿਾ ਕਰਨਾ।


