
 
 
ਅਪ੍ਰੈਲ 7, 2020 (ਨਿਊ ਯਾਰਕ, NY) - ਫੈਡਰਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈ੍ਕੇਜ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੈਂਸੀਆਂ ਦ ੇਕੰਮ ਕਰਿ ਦੇ 
ਢੰਗ ਨਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਿਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਦਲਾਿ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਕਰਆ ਨਿਚ, ਨਸਿੱ ਖ ਕੋਨਲਸ਼ਿ ਿੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂ੍ਛੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਸਿਾਲਾਂ 
(FAQ) ਦਾ ਇਿੱਕ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਨਤਆਰ ਨਕਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਨਕ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਿ ਅਤੇ ਿਾਗਨਰਕਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। 
 

ਇਸ FAQ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਚ ਰਨਹਣ ਿਾਲੇ ਨਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਿ ਅਤੇ ਿਾਗਨਰਕਤਾ ਦੇ ਸਿਾਲਾਂ ਦ ੇਜਿਾਬ ਦੇਣਾ 
ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਇਹ ਨਚੰਤਾਿਾਂ ਨਿਲਿੱ ਖਣ ਹਿ ਅਤੇ ਇਸ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਉਹ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ 
ਿਾਲ ਿਧਦੀਆਂ ਹਿ।  
 
FAQ ਨਿਚ ਹੇਠ ਦਿੱਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ:  

 
• ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਚ ਰਨਹਣ ਿਾਲੇ ਗੈਰ ਿਾਗਨਰਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ COVID-19 ਦੇ ਟੈੈੱਸਟ, ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਭੋਜਿ ਅਤੇ 

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਈ ਉਪ੍ਲਿੱ ਭਦ ਸਹੂਲਤਾਂ। 
• ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਿ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਿਾਈ। 
• ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਨਮਟ, ਿੀਸਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਨਸਟੀਜ਼ਿਨਸ਼ਪ੍ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ (naturalization ceremonies) ਿਾਲ 

ਸਬੰਨਧਤ United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) ਿਿੱਲੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ। 
•  United States Immigration and Customs Enforcement (ICE) ਬਾਰੇ ਕੁਿੱ ਝ ਅਿੱ ਪ੍ਡੇਟ, ਨਜਿੇਂ ਨਕ ICE ਦੇ 

ਕਾਿੂੰ ਿ ਲਾਗੂ ਕਰਿ ਲਈ ਨਕਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ, ਸੁਣਿਾਈਆਂ, ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਨਡਪੋ੍ਰਟੇਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਅਿੱਪ੍ਡੇਟ। 
 

ਹਾਲਾਂਨਕ ਨਸਿੱ ਖ ਕੋਨਲਸ਼ਿ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਿ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਿ ਿਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਿਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਇਿੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੇਸ ਿਹੀਂ ਿੇਖ ਸਕਦੀ, ਪ੍ਰ 

ਅਸੀਂ ਕੁਿੱ ਝ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕਿੱਠੀ ਨਕਿੱਤੀ ਹੈ ਨਕ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਿਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਿ ਕੇਸ ਤੇ ਨਕਿੇਂ ਅਸਰ ਪੈ੍ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸਰਫ਼ ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱਕ ਸੀਮਤ ਿਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਿਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਿਾਲ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਿਚ ਨਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਬਦਲ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 
COVID-19 ਬਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਨਿਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ COVID-19 ਦੀ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ ਤ ੇਜਾ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਿਾਂ ਸਰੋਤਾ ਨਿਚ ਨਫ਼ਲਹਾਲ ਸ਼ਾਨਮਲ ਹਿ, COVID-19 ਹੈਲਥ ਗਾਈਡ, ਫੈਡਰਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਰਲੀਫ ਕਾਿੂਿ ਦਾ 
ਸਰਿੇਖਣ, ਸਟੇਟ ਬੇਿੇਨਫਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਕਿੇਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਨਸਿੱ ਖ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇ੍ਸ਼ੇਿਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਿੱ ਝ। 
ਨਸਿੱ ਖ ਕੋਨਲਸ਼ਿ ਹੋਰ ਿਿੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਿੂੰ  ਨਤਆਰ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਨਜਿੇਂ ਿਿੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਨਹਲਾਂ ਿਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਿੂੰ  
ਅਿੱਪ੍ਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਸਿੱ ਖ ਕਨਮਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਿੂੰ  ਪੂ੍ਰਾ ਕਰਿ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਕੁਿੱ ਝ ਤਰਜੀਹਾਂ ਿੂੰ  
ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਨਕਨਰਆ ਨਿਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਅਗਲੇ ਕੁਿੱ ਝ ਨਦਿਾਂ ਨਿਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 

ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰਾਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਿੂੰ  ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਨਭਆਸ ਨਿਡਰ ਹੋਕੇ ਕਰੋ। 

https://docs.google.com/document/d/1IMb-aseD39QZ74W-WgS3SobEoTZ5LkpKfYd_xttZHFI/edit?usp=sharing
https://youtu.be/Yb3uEw5EXQU
https://youtu.be/Yb3uEw5EXQU
https://youtu.be/Yb3uEw5EXQU
https://www.sikhcoalition.org/our-work/empowering-the-community/covid-19-response-resources/


 
 
 


