
 
 

ਜੀ,  

ਮਾਰਚ 18, 2020 ਨ ੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੂੰਪ ਨੇ ਨਨਰਪੱਖ "ਫੈਮਲੀਜ਼ ਫ਼ਸਟ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਰਸਪਾਾਂਸ ਐਕਟ" ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ, 

ਜੋ COVID -19 (ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ) ਦੇ ਪਰਕੋਪ ਨ ੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 100 ਨਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਫੂੰਡਾਾਂ ਨ ੂੰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਇਹ ਐਮਰਜੇਂਸੀ ਕਾਨ ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ 

ਟੈਸਟ ਵੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।  

ਇਸ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੂੰਿੂੰਨਧਤ ਇਹ ਦੁੱਜਾ ਨਿੱਲ ਹੈ ਨਜਸਨ ੂੰ ਪਾਸ ਨਕੱਤਾ ਨਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਹੱਜੇ ਵੀ ਿਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਾਦਲ 

ਰਹੇ ਨੇ। ਪਨਹਲਾ ਨਿੱਲ ਜੋ ਨਕ ਮਾਰਚ 6, 2020 ਨ ੂੰ ਪਾਸ ਨਕੱਤਾ ਨਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਹੈਲਥ ਕੇਯਰ ਨ ੂੰ ਨਤਆਰ 

ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਣ ਲਈ ਸੀ।  

ਹੇਠਾਾਂ ਨਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ "ਫੈਨਮਨਲਜ਼ ਫ਼ਸਟ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਰਸਪਾਾਂਸ ਐਕਟ" ਦਾ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂੰਖੇਪ ਹੈ। 

ਨਾਿਨਰਕਤਾ (citizenship) ਤੇ ਪਰਭਾਵ 

ਇਸ ਕਾਨ ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਨਿਕ ਜੋ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਿਨਰਕ (citizen) ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਐਮਰਜੇਂਸੀ ਲਾਭ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, 

ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ COVID-19 ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ। ਇਸਦੇ ਿਾਵਜ ਦ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਜਾਿਰ ਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਕ ਫੈਨਮਨਲਜ਼ ਫ਼ਸਟ 

ਐਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਿਾਕੀ ਫੈਡਰਲ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਿਲੀ ਵੀਸਾ ਜਾਾਂ ਨਾਿਨਰਕਤਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਕਵੇਂ ਪੈ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) ਨੇ ਪਿਨਲਕ ਚਾਰਜ ਰ ਲ ਤੇ ਕੁਛ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ 

ਨਕੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਨਹਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਕ ਪਿਨਲਕ ਚਾਰਜ ਰ ਲ ਤੇ ਨਕਸੇ ਤਰਾਾਂਹ ਦੀ ਰੋਕ ਲਾਇ ਜਾਏਿੀ 

ਜਾਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦੇਂਦੇ ਹਾਾਂ ਨਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਸਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਇਮੀਿਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਜਾਾਂ ਪਿਨਲਕ 

ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋਿਰਾਮ ਜੋ ਨਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਨਕੂੰਨਾ ਲਾਭਾਾਂ ਦੇ ਯੋਿ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੀਿਰੇਸ਼ਨ ਸਨਥਤੀ 

ਤੇ ਨਕ ਪਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਨਿਮਾਰ ਹਣੋ ਤ ੇਤਨਖਾਹ ਦ ੇਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਛੁਟੀ  

ਇਹ ਨਵਾਾਂ ਕਾਨ ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਹਕਨਮਆਾਂ ਅਤੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਕੂੰਪਨੀਆਾਂ ਨਜਹਨਾਾਂ ਨਵਚ 500 ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕ ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਾਂ ਨ ੂੰ 

ਨਹਦਾਯਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਨਕ ਉਹ ਨਕੱਸੇ ਵੀ COVID -19 ਨਾਲ ਨਿਮਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੂੰ ਦੋ ਹਫਤੇ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਛੁੱਟੀ 

ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਡ ਪੈਣ ਤੇ ਹੋਰ ਦੱਸ ਹਫਨਤਆਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਨਰਵਾਨਰਕ ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ ਵੀ 

ਦਵੇ। ਪਰ, ਇਹ ਸਹ ਲਤ ਸਭ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਕਯੇਰ ਨਵਚ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੇਸਪੋਂਡੇਰ, ਅਤੇ ਛੋਟੇ 

ਕਾਰੋਿਾਰ ਨਜਹਦੇ ਨਵਚ 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕ ਕੱਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ - ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਸਹ ਲਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹਨ।  

https://www.uscis.gov/greencard/public-charge
https://www.uscis.gov/news/fact-sheets/public-charge-fact-sheet
https://www.uscis.gov/greencard/public-charge


ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨ ੂੰ ਪਤਾ ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

1. ਨਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਤੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪ ਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਵੱਧ ਤੋਂ 

ਵੱਧ $511 ਪਰਤੀ ਨਦਨ ਜਾਾਂ ਕੁਲ $5,110 ਦੋ ਹਫਨਤਆਾਂ ਲਈ। (ਫੱੁਲ ਟਾਈਮ ਕਰਮਚਾਰੀ 80 ਘੂੰਨਟਆਾਂ 

ਤੱਕ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰ੍ਟ ਟਾਈਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੋ ਹਫਨਤਆਾਂ ਨਵਚ ਨਜੂੰਨੇ ਘੂੰਟੇ 

ਕੱਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਕਰੀਿਨ ਓਹਨੀ ਛੁੱਟੀ ਲਾਇ ਸਕਦੇ ਹਨ)। 

2. ਜੋ ਲੋਕ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਿਾਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਿੇ ਦ ਜੀਆਾਂ ਕੂੰਪਨੀਆਾਂ ਲਈ ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਨਜਵੇਂ ਨਕ 

Lyft ਅਤੇ Uber ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ) ਉਹ ਲੋਕ 2 ਹਫਤੇ ਤਕ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਿਰਾਿਰ ਟੈਕਸ ਕੇ੍ਰਨਡਟ 

ਆਪਣੀ ਅਮ ਮਨ ਕਮਾਈ ਦੇ ਿਰਾਿਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 12 ਹਫਨਤਆਾਂ ਤਕ ਲਈ 

ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਦੋ ਨਤਹਾਈ ਨਹੱਸੇ ਤੱਕ ਦੇ ਿਰਾਿਰ ਟੈਕਸ ਕਰੈਨਡਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨ ੂੰ 

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਨਰਵਾਨਰਕ ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 

3. ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਛੁੱਟੀ ਓਦੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਓਹਨਾਾਂ ਨ ੂੰ ਆਪਣੇ ਪਨਰਵਾਰ ਦੇ 

ਨਕੱਸੇ ਮੈਂਮਿਰ ਦਾ ਨਧਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋਡ ਹੈ ਜੋ ਨਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਨਿਮਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ 

ਨਵਚ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਨਮਲ ਹਨ ਜੋ ਨਕ ਆਪਣੇ ਿੱਨਚਆਾਂ ਦੇ ਸਕ ਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਿੂੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 

ਓਹਨਾਾਂ ਦਾ ਨਧਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਘਰ ਰਨਹਣਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹਨ। ਿੱਨਚਆਾਂ ਦਾ ਨਧਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਈਆਾਂ 

ਿਈਆਾਂ ਛੁੱਟੀਆਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦੋ ਨਤਹਾਈ ਰੇਟ ਤੇ ਨਦੱਤੀ ਜਾਵੇਿੀ। ਇਹ ਵੱਧ 

ਤੋਂ ਵੱਧ $200 ਪਰਤੀ ਨਦਨ ਜਾਾਂ $10,000 ਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

4. ਇਸ ਸਹ ਲਤ ਨ ੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਾਂ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਮਲਣ ਵਾਲੇ ਛੁੱਟੀਆਾਂ ਅਤੇ ਨਿਮਾਰੀ ਦੇ 

ਨਦਨ ਵਰਤਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਜਿ ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। 

5. ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹ ਪਿਨਲਕ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਛੁੱਟੀਆਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਉਪਰੂੰਤ ਵਾਨਪਸ ਆਣ 

ਤੇ,  ਉਹਨਾਾਂ ਨ ੂੰ ਆਪਣੇ ਪਨਹਲਾਾਂ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਵਾਨਪਸ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪ ਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਾਾਂ ਨਫਰ 

ਓਹਨੇ ਹੀ ਦਰਜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੋਨਸ਼ਸ਼ਨ ਪਨਹਲਾਾਂ ਨਜੂੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸਹ ਲਤਾਾਂ ਨਾਲ ਨਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 

ਹੈ।  

 

COVID-19 ਦੇ ਟਸੈਟ 

ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕੂੰਪਨੀ ਦੇ ਨਸਹਤ ਿੀਮੇ, "Medicaid", "Children’s Health Insurance Program (CHIP)", 

"Medicare" ਜਾਾਂ "Affordable Care Act (ACA) marketplace" ਤੇ ਨਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੂੰਡ ਸਭ ਨ ੂੰ 

COVID-19 ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਿ ਿਣਾ ਨਦੂੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਨਵਾਾਂ ਮੈਡੀਕੇਡ ਨਵਕਲਪ ਵੀ ਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਜਦੇ ਨਾਲ 

ਓਹਨਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ ਟੈਸਟਾਾਂ ਲਈ ਕਵਰ ਨਕੱਤਾ ਜਾ ਸੱਕੇ ਨਜੂੰਨਾ ਕੋਲ ਿੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਿਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਟੇਟ ਮੈਡੀਕੇਡ ਨਵਕਲਪ ਉਹਨਾਾਂ 

ਪਰਵਾਸੀਆਾਂ ਨ ੂੰ COVID-19 ਦੇ ਟੈਸਟਾਾਂ ਦੇ ਯੋਿ ਨਹੀਂ ਿਣਾਉਂਦਾ ਜੋ ਨਕ ਫੈਡਰਲ ਨਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕੇਡ ਦੇ ਯੋਿ ਨਹੀਂ ਹੈਿੇ। 

ਹਾਲਾਾਂਨਕ "Disaster Medical System" ਵੱਲੋਂ  ਟੈਸਟ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਲੈਣਾ ਪਿਨਲਕ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਮੂੰਨਨਆ 

ਜਾਵੇਿਾ, ਕਨਹਣਾ ਹੈ U.S. Citizenship and Immigration services ਦਾ। 
 

ਿਰੇਜੁ਼ਿਾਰੀ ਿੀਮਾ (Unemployment Insurance / UI) 

ਨਜਵੇਂ ਨਜਵੇਂ COVID-19 ਕਰਕੇ ਕੂੰਮ ਿੂੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਘੂੰਟੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਾਂ ਛੁਟ ਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ ਮਦਦ ਦੀ 

ਲੋਡ ਪਾਏਿੀ। UI ਉਹਨਾਾਂ ਮੁਲਾਨਜ਼ਮਾਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਪਨਰਵਾਰਾਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ  ਨਕਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਰਦਾ 

ਹੈ। ਨਵੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੂੰਡ ਉਪਰੂੰਤ ਇਕ ਨਿੱਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਟੇਟਾਾਂ ਨ ੂੰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਿੇ ਵਧੀ ਹੋਈ UI ਸਹ ਲਤਾਾਂ ਨਦਆਾਂ 

ਮੂੰਿਾ ਨ ੂੰ ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਯੋਿਤਾ ਅਤੇ ਕਾਿਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਿੇਰੋਜ਼ਿਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

 

ਭਜੋਨ ਅਤੇ ਪਸੋ਼ਣ ਸਵੇਾ (Food and Nutrition Service) 

https://www.uscis.gov/greencard/public-charge
https://www.uscis.gov/greencard/public-charge
https://docs.google.com/document/d/107sVoS_VH93OdRNs-QKHs_KCohPA_rrDfntNzZNz2-k/edit


ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੂੰਡ ਉਹਨਾਾਂ ਪਨਰਵਾਰਾਾਂ ਲਈ ਪ ਰਕ ਪੋਸ਼ਣ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋਿਰਾਮ (Supplemental Nutrition Assistance 

Program / SNAP) ਵਜੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਜਹਨਾਾਂ ਦੇ ਿੱਚੇ ਨਕਸੇ ਸਕ ਲ ਨਵਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਕ ਕੋਨਵਡ -19 ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਿੂੰਦ ਹੋ ਨਿਆ ਹੈ ਨਜੱਥੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨ ੂੰ ਮੁਫਤ ਜਾਾਂ ਸਸਤਾ ਭੋਜਨ ਨਮਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਯੋਿ ਹੋਣ ਲਈ ਿੱਚੇ ਦਾ ਸਕ ਲ ਲਿਾਤਾਰ 

ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੂੰਜ ਨਦਨਾਾਂ ਤੋਂ ਿੂੰਦ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੂੰਡ ਿਜੁ਼ਰਿਾਾਂ ਲਈ ਖਾਣੇ, ਫ਼ ਡ ਿੈਂਕ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਫ਼ ਡ ਪਰੋਿਰਾਮਾਾਂ 

ਲਈ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਸਪੋਰਟ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਾਂ ਿੱਨਚਆਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਕੱਤੀ ਜਾ ਸੱਕੇ ਹੋ ਨਕ ਸਕ ਲਾਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤੇ 

ਨਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

 

ਨਸੱਖ ਕੋਨਲਸ਼ਨ ਇਸ ਿੱਲ ਨ ੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਨਕ ਲੱਖਾਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਪਨਰਵਾਰ, ਨਜਸ ਨਵਚ ਨਸੱਖ ਅਮਰੀਕਨ ਪਨਰਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਨਮਲ ਹਨ 

COVID-19 ਕਰਕੇ ਨਵੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਭਾਨਵਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਸੱਖਾਾਂ ਦੇ ਨਸਵਲ ਹੱਕਾਾਂ ਲਈ ਲੱੜ੍ਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਸੂੰਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਿਾਵਜ ਦ 

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੱਥੇਿੂੰਦੀ ਦੀਆਾਂ ਕੁਝ ਤਰਜੀਹਾਾਂ ਨ ੂੰ ਿਦਲਣ ਦੀ ਪਰਨਕਨਰਆ ਨਵੱਚ ਹਾਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੁੱਜੀਆਾਂ ਜਥੇਿੂੰਦੀਆਾਂ ਨਾਲ 

ਰੱਲ ਕੇ ਕੂੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਾਂ ਮੁਸ਼ਨਕਲ ਚੁਣੌਤੀਆਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੂੰਿ ਨਾਲ ਮੁਕਾਿਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੋ ਨਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ 

ਆਣ ਪਈਆਾਂ ਹਨ। ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਿਲੇ ਨਦਨਾਾਂ ਨਵੱਚ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਹੋਰ COVID-19 ਨਾਲ ਸਿੂੰਨਧਤ ਸਰੋਤਾਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੋ, 

ਨਜਸ ਨਵੱਚ COVID-19 ਫੈਡਰਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੂੰਡਾਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨ ੂੰਨ ਦੇ ਲਾਿ  ਹੋਣ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਵਾਧ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਿੇ। 

ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ,  

ਨਸਮ ਜੇ. ਨਸੂੰਘ 

ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਨਲਸੀ ਅਤੇ ਅਡਵੋਕੇਸੀ ਮੈਨੇਜਰ 

ਨਸੱਖ ਕੋਨਲਸ਼ਨ 


