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 م��ضوں � ل�ی 
 
 

 ضابطہ مںی تبد�ل�اں ” پبل� چارج“
 8/12/2019بتار�ــــخ 

 

) انتظامیہ �ن ام�گ��شن � ضوابط منی تبد�� کا اعالن ک�ا۔ یہ تبد�� کچھ لوگوں � ل�ی  Trumpڻرمپ (
 ا�ر انہوں �ن م�ڈ�ک ا�ڈ، فوڈ اسڻامپس �ا نقد 

�
اعانت  گ��ن کارڈ �ا و�زا حاصل کرنا ز�ادە مشکل بنائئ �

حاصل � ہوں۔  اس � ان لوگوں پر اثر پڑ سکتا �� جو ک� اہل ج�� خاص اقسام � عوا� مراعات 
خانہ � توسط � گ��ن کارڈ � ل�ی درخواست کر�� ہنی �ا جو کچھ خاص اقسام � و�زاوں � ل�ی 

۔ اس ضابطہ کو   کہا جاتا �� ”  پبل� چارج“درخواست کر�� ہنی

۔ یہ ن�ا ضابطہ  اب� کچھ نہںی بدال  � قبل عمل مںی نہںی آ�ئ گا۔ قانوئن چارە  2019ا�ت��ر  15��
۔   جوئئ � اس � رو بہ عمل آ�ن مںی م��د تاخ�ی ہوسکئ� ��

ن وطن � تمام زمروں پر ال�و  نہںی پر ال�و عوا� مراعات یہ ن�ا ضابطہ تمام اقسام �  ۔  یہ تارکںی ہوتا ��
۔ آپ جو  نہںی  ۔  صلحامراعات ہوتا ��  کر ر�� ہںی ان مںی کوئئ تبد�� ال�ن � پہ� حقائق جان لںی

 

 

 
 

 

 

 

NYC Health + Hospitals  اور ، چاہتا �� کہ جس � آپ کو حاجت ہو وە نگہداشت آپ کو ملی� ر��
۔    جس � آپ اہل ہوں، صحت � د�کھ بھال � وە کور�ــــج آپ کو حاصل ر��

مںی ہم سب� م��ضوں کا  NYC Health + Hospitals آپ � ام�گ��شن � حیث�ت جو ب� ہو،
۔  یہ کب� نہںی بد� گا۔  ۔  یہ ہمارا عزم ��  استقبال کر�� ہںی

۔ ، قانوئن مشورە نہنی ��  یہ عام معلومات ہنی

 حقائق جان لںی 
 

  LegalHealthسکتا �� تو ہ پر اثر پڑ ا�ر آپ کو لگتا �� کہ اس ضاب� � آپ �ا آپ � اہل خان
 � وکال کو کال ک��ں۔   (صحت � قانون)

LegalHealth  ۔ ۔� وکال بال معاوضہ ل�ی مدد کر سک�� ہنی   وە مکمل طور پر رازداری رکھ�� ہنی
۔ NYC Health + Hospitalsپر کال ک��ں �ا ان �  212-659-6188انہںی    � ک� احا� مںی ملںی


