
 امریکنز نیو برائے دفتر کے اسٹیٹ یارک نیو
 کریں کام رضاکارانہ ساتھ کے

 نیو یارک کے باشندوں کو ہم انگریزی میں ماہر 

 دفتر برائے نیو امریکنز اپارچونیٹی سنٹرز 

(Office for New Americans Opportunity Centers)  میں

انگریزی سیکھنے اور رضاکارانہ کام کرنے کی ترغیب دیتے ہیں تاکہ وہ 

ت کے لیے تیار کرنے میں نیو امریکنز کی اعانت وطن گیری کے امتحانا

 کر سکیں۔ رضاکاری کے مواقع میں شامل ہیں:

o  درون کالس یا کمپیوٹر لیب لینگویج لیباریٹری والے ماحول

میں کمپیوٹر کی تدریس کا پروگرام استعمال کرتے ہوئے 

 ڈیوائسانگریزی کی مشق کرنے کے لیے کمپیوٹر یا ٹیبلٹ 

 استعمال کرنے میں نیو امریکنز کی مدد کرنا۔

o  کالس روم کی تدریس کی بنیاد پر فرداً فرداً یا اجتماعی گفتگو

 ۔کا اہتمام کرنا یا اس میں شرکت کرناوں ی  مشق کے دوران کی

o ت کے امریکی تمدن والے جزو اوطن گیری کے امتحان

کا اہتمام  جانچ نمائشیترکیبی کی بابت نیو امریکنز کے لیے 

 ۔کرنا

o  ہماریU.S.  نیچرالئزیشن پریپیریشن 

(U.S. Naturalization Preparation) 

 الئنٹ کے سیل فون پر ڈالنا۔موبائل فون ایپلیکیشن کو ک

o  وطن گیری کی مہموں کے دوران الجسٹیکل تعاون فراہم

 کرنا۔

 

 کرنے تالش سنٹر اپارچونیٹی میں قریب اپنے
 :کریں چیک سائٹ ویب ہماری لیے، کے

www.newamericans.ny.gov 

 

 

 

 

 

 

 
 

جبکہ …"ہماری ریاست تارکین وطن کی ریاست ہے
لوگوں کی آمد روکنے کے لیے دیواریں دوسری ریاستیں 

ہم اپنے بازو پھیالتے ہیں اور لوگوں  لیکن ہیں یکرتکھڑی 
 کو آنے کی دعوت دیتے ہیں۔"

 
  ,Andrew M. Cuomoگورنر-- 

 Rev. 10/17 - UR 

 الئن ہاٹ امریکنز یون
 

نیو یارک اسٹیٹ کے کثیر لسانی نیو امریکنز ہاٹ  ٹول فری،
الئن کے توسط سے درج ذیل نمبر پر معلومات اور حوالے 

 دستیاب ہیں:
 

1-800-566-7636 

 

http://www.newamericans.ny.gov/


 کی آبادی بڑھتی کی وطن تارک کے یارک نیو
 دیں انجام خدمت

 نیو یارک اسٹیٹ کا دفتر برائے نیو امریکنز 

 (The New York State Office for New Americans, ONA) پہال

کی معیشت کو نئی  اسٹیٹایسا ریاست گیر دفتر ہے جس کی پوری توجہ 

ے ہنر اور کار جوئی کے توانائی سے بھرنے کے لیے نیو امریکنز ک

نے مضافات پر   ONAجذبے کو مستحکم کرنے پر ہے۔

 کا ایک نیٹ (Opportunity Centers) اپارچونیٹی سنٹرز 27 مبنی 

نے کی ایک بڑی مہم چالنے کے لیے انگریزی سکھا ورک قائم کیا جو

نجی شعبے  معاشرتی تنطیموں، تعلیمی اداروں، سرکاری ایجنسیوں اور

وطن گیر شہریوں کی تعداد کو ڈرامائی طور پر  کے ساتھ کام کرتے ہیں؛

بڑھاتے ہیں؛ کاروبار شروع کرنے کے لیے کار جوئی کے جذبے کو 

کے تحت نیو امریکنز  وطن گیر پیشہ ورانہ اہلیتوںمستحکم کرتے ہیں؛ 

 دستک دیتے ہیں؛ اور نیو امریکنز کے استحصال کو کم کرتے ہیں۔کو 

 

 

جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ  کا شکر گزار ہوں Cuomoگورنر میں "

اس کی کامیابی  تکثیریت ہی نیو یارک کی سب سے بڑی طاقت ہے اور

کے لیے تارکین وطن ناگزیر ہیں۔ ہمیں اپنی تارک وطن برادریوں کے 

اور ایسے معاشی مواقع فراہم کرنے پر فخر ہے ساتھ کھڑے ہونے پر 

 ۔وجس سے نیو یارک کے سبھی باشندوں کو فائدہ پہنچتا ہ

 Rossana Rosadoسکریٹری آف اسٹیٹ - 

 

 بنانا بہتر صالحیتیں کی زبان انگریزی
نیو یارک کے ایک ملین سے زائد شہری انگریزی کی محدود مہارت 

نیو یارک اسٹیٹ کی بیرون ملک پیدا ہونے والی رکھتے ہیں۔ یہ تعداد 

اپارچونیٹی سنٹر ا ہر ایکک ONA کی نمائندگی کرتی ہے۔ %28ےآبادی ک

کم سے زائد کالئنٹس کو  200انگریزی کی محدود مہارت والے ہر سال 

 ہماریکی تدریس فراہم کرتا ہے اور اس طرح  ESOLگھنٹے 200 از کم 

انگریزی زبان کی تعلیم تک نیو امریکنز کی رسائی کو میں  اسٹیٹ

 کر رہا ہے۔ڈرامائی طور پر وسیع 

 ںیبڑھائ تعداد کی شہریوں گیر وطن
ہم بیرون ملک پیدا ہونے والے نیو یارک کے ان باشندوں کی حوصلہ 

اپنے امریکی خواب کی تعبیر افزائی کرتے اور انہیں اہل بناتے ہیں جو 

ہر ایک کا ONA ہوتے ہیں۔  آرزومندپانے کے لیے شہری بننے کے 

اپارچونیٹی سنٹر وطن گیری کی درخواست کی کارروائی میں کم از کم 

انہیں امتحان کی تیاری سے نیو امریکنز کی اعانت کرے گا اور یہ  100

 متعلق تربیت تک براہ راست رسائی فراہم کرتا ہے۔

 ONA اپارچونیٹی سنٹرز کو ترک وطنی قانون میں مہارت رکھنے کے

کے قانونی  ONAوالے اٹارنیز کی ایک ٹیم کا تعاون حاصل ہے۔ 

 اسٹیٹکمیونٹی پر مبنی تنظیموں میں ہی واقع ہیں اور صالحکاران بھی 

میں ان کے محل وقوع کی بنیاد پر ان کے کام تفویض کیے گئے ہیں۔ 

ONA ن امریکی ترک وطنی کی درخواستوں کا کے یہ قانونی صالحکارا

کے اپارچونیٹی سنٹرز میں شہریت کے محرکات  ONA؛ جائزہ لیتے ہیں

پر متعینہ مشاورت کے  ں؛ ترک وطنی قانونیپر مجموعی نگاہ ڈالتے ہ

کی بابت سواالت رکھنے والے نیو امریکنز قانون  وطنی دنوں میں ترک

رک وطنی کی وفاقی پالیسی سے ملتے اور انہیں مشورہ دیتے ہیں؛ اور ت

، ترک وطنی سے متعلق جامع اصالحات( میں ہوئی DACA)یعنی، 

 کا جواب دینے کے لیے اسٹیٹ کی مساعی کا تعاون کرتے ہیں۔تبدیلیوں 

 

 

 امریکنز نیو لیے کے کھولنے کاربار چھوٹے
 بنائیں اختیار با کو

نیو یارک اسٹیٹ کی دیر پا معاشی نمو کے لیے تارکین وطن ناگزیر ہیں۔ 

میں، مالی پالیسی کے ادارے نے اس بات کی تصدیق کی جو بہت  2012

کہ سارے لوگ وجدانی طور پر تارکین وطن کے بارے میں جانتے ہیں؛ 

ہیں۔ نیو یارک سٹی میں تمام چھوٹے کاروبار کے مالکان  رادوہ کار جو اف

 کل مال کر جہاں ریب نصف تعداد تارکین وطن کی ہے، کی ق

 سے زائد کاروبار ہیں۔ 69,000

ONA  کا ہر ایک اپارچونیٹی سنٹر ہر سال کم از کم چار "خود اپنا کاروبار

شروع کرنے سے متعلق سیمینارز"کی میزبانی کرتا ہے۔ سیمینار کے بعد 

کاروباری فروغ کے لیے درکار اعانت کی سطح ہر نیو امریکن کالئنٹ 

کی تشخیص کرنے کے لیے ایک بزنس کوچ کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ اپنے 

کسی بزنس کوچ آبائی ملکوں میں کاروباری پس منظر رکھنے والے افراد 

کے ساتھ پانچ سے لے کر نو مرتبہ کے بیچ میٹنگ کرتے ہیں۔ کئی ہفتے 

الس کے توسط سے نئے ہمراہی تک چلنے والے ایک جامع کاروباری ک

ہر ٹریک کے کار جوؤں کو ٹریک کیا جاتا ہے۔ نئے امریکن کالئنٹس 

آخر میں ایک کاروباری منصوبہ پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد انہیں 

اور نجی وسائل کی معرفت سرمایے تک رسائی وسیع پیمانے کے اسٹیٹ 

 حاصل ہوتی ہے۔

ONAں کو ُپرفریب ترک وطنی مؤخر شدہ کارروائی کے اہل نوجوانو 

 منتقل شدہ عمل ۓبچپن آمد کے ل

پورے نیو یارک ہمارے پاس کی خدمات کا ایک متبادل فراہم کرتاہے۔ 

اور  ںینوجوان افراد کو ترک وطنی قانون کی بابت مشاورتاسٹیٹ میں 

فراہم ان کو قانونی تکنیکی اعانت گتارک وطن کے لیے خدمت فراہم کنند

کار ترک وطنی سے متعلق وکالء کی ایک ٹیم  تجربہکے لیے کرنے 

 دستیاب ہے۔

 امریکینئے  اصل امریکی نیو یارک کی آبادی

 3,868,133 15,108,324 2000سال

 4,297,612 15,080,490 2010سال 

 %11.10 %0.18- اضافہ %

http://www.newamericans.ny.gov/about/governor.html

