
 
 

ਮਾਰਚ 22, 2020 (ਨਿਊ ਯਾਰ੍ਕ, NY) - ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਿਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ COVID-19 ਿ ੂੰ ਨਿਆਿ ਨਿਚ 

ਰੱਖਨਦਆਾਂ ਹੋਈਆਾਂ, ਨਸੱਖ ਕੋਨਲਸ਼ਿ ਪੱਕਾ ਕਰਿਾ ਚਾਹ ੂੰਦੀ ਹੈ ਨਕ ਸਾਡੇ ਕਨਮਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਮਬਰਾਾਂ ਕੋਲ ਪਬਨਲਕ ਬੇਿੇਨਫਟਸ ਬਾਰੇ 

ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਾਂ ਤਕ ਪਹ ੂੰਚ ਹੋਣ। 
 

ਫੈਨਮਨਲਜ਼ ਫਸਟ ਕੋਰੋਿਾ ਿਾਇਰਸ ਰੀਸਪੋਂਸ ਐਕਟ (Families First Coronavirus Response Act) ਿੱਲੋਂ  ਆਣ ਿਾਲੇ 

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਿੇਨਫਟਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਨਹਲਾਾਂ ਦੇ ਚ ੱਕੇ ਹਾਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਅਸੀਂ ਹ ਣ ਹੋਰ ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਿਲੋਂ ਆ 

ਰਹੇ ਸਰੋਤਾਾਂ ਅਤੇ ਪਬਨਲਕ ਬੈਿੇਨਫਟਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸੱਖ ਪਨਰਿਾਰਾਾਂ ਿਾਲ ਸਾਾਂਝੀ ਕਰਿੀ ਚਾਹ ੂੰਦੇ ਹਾਾਂ। ਇਹਿਾਾਂ ਸਰੋਤਾਾਂ ਨਿਚ 

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਾਂ 50 ਸਟੇਟਾਾਂ ਦੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਮੇਡੀਕਡੇ ਅਤੇ ਿੈਲ-ਫੇਯਰ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਨਮਲ ਹੈ। 

 

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਾਂ ਨਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਸਟੇਟ ਏਜਿਸੀਆਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਬੂੰਦ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਮ ਮਨਕਿ ਹੈ ਨਕ ਉਹਿਾਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ 

ਮੈਂਮਬਰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕੂੰਮ ਕਰਿ ਦੀ ਸਮਰਥਤਾ ਿਾਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਜੇ ਏਦਾਾਂ ਦਾ ਕ ਛ ਹ ੂੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤ ਹਾਡੀਆਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਾਂ 

ਦੇ ਜਿਾਬ ਆਣ ਨਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਿੇ। ਇਹ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ ਨਕ ਤ ਸੀਂ ਨਿਆਿ ਨਿਚ ਰੱਖੋ ਨਕ ਹਾਲਾਤ ਬਹ ਤ ਤੇਜ਼ੀ ਿਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਿ। 

ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ ਨਕ ਿਿੀਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤ ਸੀਂ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਬੇਿੇਨਫਟਸ ਦੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਾਂ ਿ ੂੰ ਨਿਯਨਮਤ ਤੌਰ 

ਤੇ ਚੈੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹਿਾਾਂ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਾਂ ਨਿਚ ਿਿੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਦੇ ਰਹਾਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤ ਹਾਡੇ ਿਾਲ ਸਾਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਾਂਗੇ। ਇਸ 

ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਲ ਹੋਰ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤ ਹਾਿ ੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ ਿੀ ਚੈੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਨਹਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਕਾਿ ਿ ਦੇ ਮ ਤਾਨਬਕ ਜੋ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਿਾਗਨਰਕ (citizen) ਿਹੀਂ ਹਿ, ਉਹ ਿੀ ਕ ਛ ਐਮਰਜੇਂਸੀ ਲਾਭ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਿ, 

ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ COVID-19 ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ। ਇਸਦੇ ਬਾਿਜ ਦ, ਤ ਹਾਿ ੂੰ ਇਹ ਜਾਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਕ ਫੈਨਮਨਲਜ਼ ਫ਼ਸਟ 

ਐਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਬਾਕੀ ਫੈਡਰਲ ਬੇਿੇਨਫਟ ਲੈਣ ਦਾ ਅਸਰ ਤ ਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਿੀਸਾ ਜਾਾਂ ਿਾਗਨਰਕਤਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਨਕਿੇਂ ਪੈ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) ਿੇ ਪਬਨਲਕ ਚਾਰਜ ਰ ਲ ਤੇ ਕ ਛ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਜਾਰੀ ਨਕੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਨਹਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਿਹੀਂ ਹੈ ਨਕ ਪਬਨਲਕ ਚਾਰਜ ਰ ਲ ਤੇ ਨਕਸੇ ਤਰਾਾਂਹ ਦੀ ਰੋਕ ਲਾਇ 
ਜਾਏਗੀ ਜਾਾਂ ਿਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦੇਂਦੇ ਹਾਾਂ ਨਕ ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਨਸਟੀਜ਼ਿ ਿਹੀਂ ਹੋ ਤਾਾਂ ਇਕ ਿਾਰ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਿ ਿਕੀਲ ਜਾਾਂ ਪਬਨਲਕ 

ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਨਕ ਤ ਹਾਿ ੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਿ ਨਕ ਤ ਸੀਂ ਨਕੂੰਿਾ ਲਾਭਾਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤ ਹਾਡੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਿ ਸਨਥਤੀ 

ਤੇ ਨਕ ਪਰਭਾਿ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਿ।  

ਨਸੱਖ ਕੋਨਲਸ਼ਿ ਇਸ ਗੱਲ ਿ ੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਨਕ ਲੱਖਾਾਂ ਅਮਰੀਕਿ ਪਨਰਿਾਰ, ਨਜਸ ਨਿਚ ਨਸੱਖ ਅਮਰੀਕਿ ਪਨਰਿਾਰ ਿੀ ਸ਼ਾਨਮਲ ਹਿ 

COVID-19 ਕਰਕੇ ਨਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਭਾਨਿਤ ਹੋਏ ਹਿ। ਨਸੱਖਾਾਂ ਦੇ ਨਸਿਲ ਹੱਕਾਾਂ ਲਈ ਲੱੜਿ ਿਾਲੀ ਇਕ ਸੂੰਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਿਜ ਦ 

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੱਥੇਬੂੰਦੀ ਦੀਆਾਂ ਕ ਝ ਤਰਜੀਹਾਾਂ ਿ ੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪਰਨਕਨਰਆ ਨਿੱਚ ਹਾਾਂ, ਿਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦ ੱਜੀਆਾਂ ਜਥੇਬੂੰਦੀਆਾਂ ਿਾਲ 

ਰੱਲ ਕੇ ਕੂੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਿਾਾਂ ਮ ਸ਼ਨਕਲ ਚ ਣੌਤੀਆਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੂੰਗ ਿਾਲ ਮ ਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੋ ਨਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ 

ਆਣ ਪਈਆਾਂ ਹਿ। ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਨਦਿਾਾਂ ਨਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਹੋਰ COVID-19 ਿਾਲ ਸਬੂੰਨਿਤ ਸਰੋਤਾਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੋ, 

ਨਜਸ ਨਿੱਚ COVID-19 ਫੈਡਰਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੂੰਡਾਾਂ ਅਤੇ ਕਾਿ ੂੰਿ ਦੇ ਲਾਗ  ਹੋਣ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਿਾਿ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। 

 

 

https://www.sikhcoalition.org/blog/2020/important-details-covid-19-emergency-fund/
https://docs.google.com/document/d/107sVoS_VH93OdRNs-QKHs_KCohPA_rrDfntNzZNz2-k/edit
https://docs.google.com/document/d/107sVoS_VH93OdRNs-QKHs_KCohPA_rrDfntNzZNz2-k/edit
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

