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نوٹس: 

وفاقی محرک فنڈز کی رسید - حکومت کی طرف سے $600، $1,200 	 
یا 1,400$ کی رقم میں بھیجی گئی امدادی رقم - خارج شدہ ورکرز فنڈ 

کی اہلیت کو متاثر نہیں کرتی ہے۔ 

اگر آمدنی کے نقصان کی تاریخ معلوم نہیں ہے تو، درخواست دہندگان 	 
ابتدائی تاریخ کا تخمینہ لگا سکتے ہیں کہ انہیں وبائی امراض سے 

متعلقہ آمدنی کا نقصان اٹھانا پڑا۔ درخواست دہندگان جن کی آمدنی 
میں کمی کی ابتدائی تاریخ تقریبا 23 فروری 2020 اور 27 مارچ 

2020 کے درمیان ہوئی تھی وہ درخواست کے مقاصد کے لیے 27 مارچ 
2020 کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔

 23 فروری، 2020 اور 1 اپریل، 2021 کے درمیان COVID-19 عاملی . 4
وباء کی وجہ سے مکمل یا جزوی بے روزگاری، یا کام کرنے کی نا اہلیت یا 

عدم دستیابی کی وجہ سے کسی بھی وقت میں کم سے کم %50 ہفتہ 
وار کام سے متعلق آمدنی یا گھریلو آمدنی کھو دی یا، گھر کے رسبراہ کی 
موت یا معذوری کی وجہ سے ان کی گھریلو آمدنی کے بیشرت حصے کے 

ذمہ دار بن گئے۔

مجھے کیا درخواست کرنے کی رضورت ہے؟
درخواست دہندگان کو مندرجہ ذیل دستاویزات جمع کرنا رشوع کر دینا چاہئے، 
جن کا استعامل شناخت، رہائش اور کام سے متعلق اہلیت ثابت کرنے کے لئے 

کیا جا سکتا ہے۔

براہ کرم نوٹ کر لیں: درخواست دہندگان شناخت اور رہائش ثابت کرنے کے 
لئے وہی دستاویزات جمع کر سکتے ہیں۔ شناخت اور/یا رہائش ثابت کرنے 

کے لئے کم از کم دستاویزات میں سے کسی میں درخواست دہندہ کی تصویر 
شامل ہونی چاہئے اور درخواست دہندگان کی تاریخ پیدائش شامل ہونا الزمی 

ہے۔ جمع کردہ متام دستاویزات الزمی طور پر:

 جاری کرنے والی ایجنسی کے ذریعہ تصدیق شدہ ہوں	 
 میعاد ختم نہ ہوئی ہو )جب تک کہ دورسی صورت میں ذیل میں نوٹ 	 

کردہ نہ ہو(

 انگریزی میں یا انگریزی زبان کے مصدقہ ترجمہ کے ساتھ ہوں	 

 مسخ شدہ یا خراب نہ ہوں	 

 خارج شدہ ورکرز فنڈ )EWF( ان نیو یارک والوں کو مالی مدد فراہم کرتا ہے
 جنہوں نے COVID-19 وبا کے دوران آمدنی کھو دی اور بشمول بے 

روزگاری اور وبا کے فوائد، دیگر وفاقی امدادی فوائد حاصل نہیں کر سکے۔

میں درخواست کیسے کروں؟

 EWF سے رقم حاصل کرنے کے خواہاں کارکنوں کے لئے درخواست 
 کا عمل اگست 2021 میں رشوع ہوا درخواست دینے کے 

لئے، ewf.labor.ny.gov پر جائیں۔ 

اپنی درخواست کو جمع کرنے کے لئے آپ ایک موبائل آلہ یا کمپیوٹر کا 
استعامل کر سکتے ہیں، جو کہ 13 مختلف زبانوں میں دستیاب ہوگا۔ 

درخواست دہندگان کی آن الئن درخواست دینے کے لئے زور دے کر حوصلہ 
افزائی کی جاتی ہے۔ درخواستیں ای میل کے ذریعہ قبول نہیں کی جائیں گی۔

 New York اگر آپ کو درخواست دینے میں مدد کی رضورت ہے، تو 
 ریاست آپ کے لئے رضوری مدد فراہم کرنے کے لئے بھروسہ مند کمیونٹی 

 پر مبنی تنظیموں کے ساتھ رشاکت داری کر رہی ہے۔ جیسے ہی پروگرام 
 الئیو ہو جائے ایجنٹ کے ساتھ بات چیت کرنے اور آپ کے نزدیک مقام 

 تالش کرنے کے لئے بھروسہ مند تنظیموں کی ایک مکمل فہرست کے 
 877-EWF-4NYS پر جائیں یا dol.ny.gov/CBOlist لئے 

)4697-393-877( پر کال کریں۔

TTY/TTD 800-662-1220 – انگریزی
 877-662-4886 TTY/TTD – Español

کیا میں اہل ہوں؟
EWF پروگرام سے فوائد حاصل کرنے کے اہل ہونے کے لئے، درخواست 

دہندگان کو یہ ظاہر کرنا ہوگا:

  27 مارچ 2020 سے پہلے نیو یارک ریاست میں رہتے تھے اور نیو . 1
یارک ریاست میں رہتے ہیں؛

 بیروزگاری بیمہ، کوئی بھی دیگر COVID-19 آمدنی میں راحت، یا . 2
 ریاستی یا وفاقی حکومت سے دیگر مخصوص کردہ فوائد حاصل کرنے 

کے اہل نہیں ہیں اور نہ ہی حاصل کیے ہیں؛ 

  اپریل 2021 سے پہلے کے 12 مہینوں میں 26,208$ سے بھی . 3
کم کامئے؛ اور

خارج شدہ ورکرز فنڈ
اپ ڈیٹ شدہ ستمرب 2021

http://ewf.labor.ny.gov
http://dol.ny.gov/CBOlist
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 میں اپنی رہائش کیسے ثابت کروں؟

درخواست دہندگان کو درج ذیل دستاویزات میں سے ایک یا زیادہ فراہم کرنا 
الزمی ہے، جن میں سے ہر ایک میں نیو یارک ریاست کے اندر ان کا نام اور 

پتہ ظاہر ہو۔ دستاویز)دستاویزات( میں 27 مارچ، 2020 سے پہلے موجودہ 
رہائش کے ساتھ رہائش کا ثبوت کا قائم ہونا الزمی ہے۔ اس رضورت کو پورا 
کرنے کے لئے درخواست دہندگان کو متعدد دستاویزات پیش کرنا پڑ سکتے 
ہیں۔ ذیل میں درج پہلے پانچ دستاویزات کے عالوہ، موجودہ رہائش گاہ کا 
ثبوت پیش کرنے والے دستاویزات 19 اپریل 2021 سے پہلے 30 دن پہلے 

کی تاریخ میں ہونے الزمی ہیں۔ مذکورہ باال متام رضوریات کو پورا کرنا الزمی 
ہے۔NYS ڈرائیور الئسنس )موجودہ رہائش کو قائم کرنے کے لئے 19 اپریل، 

2021 سے 30 دن پہلے سے زیادہ سے جاری کیا گیا ہو سکتا ہے۔(

 NYS غیر-ڈرائیور ID کارڈ )موجودہ رہائش کو قائم کرنے کے لئے 19 	 
اپریل، 2021 سے 30 دن پہلے سے زیادہ سے جاری کیا گیا ہو سکتا ہے۔(

 IDNYC کارڈ )موجودہ رہائش کو قائم کرنے کے لئے 19 اپریل، 2021 	 
سے 30 دن پہلے سے زیادہ سے جاری کیا گیا ہو سکتا ہے۔( 2020 
میں ختم ہونے والے کارڈز 2021 کے اختتام تک درست ہیں۔ 2021 

میں ختم ہونے والے کارڈز میعاد ختم ہونے کی تاریخ کے بعد ایک سال 
کی تجدیدی مدت کے دوران درست ہیں۔(

 NYS DMV کے ذریعہ جاری کردہ NYS لرنر پرمٹ )موجودہ رہائش 	 
کو قائم کرنے کے لئے 19 اپریل، 2021 سے 30 دن پہلے سے زیادہ سے 

جاری کیا گیا ہو سکتا ہے۔(

 DTF یا IRS سے ای فائلنگ کی منظوری کو شامل کرتے ہوئے، فائلنگ 	 
کے ثبوت کے ساتھ ریاست یا وفاقی ٹیکس فائلنگ یا واپسی )موجودہ 
رہائش کو قائم کرنے کے لئے 19 اپریل، 2021 سے 30 دن پہلے سے 

زیادہ سے جاری کیا گیا ہو سکتا ہے۔(

  افادیتی بل )جیسے بجلی، گیس، انٹرنیٹ، کیبل، پانی، کوڑے 	 
دان/ری سائیکلنگ(

 بینک یا کریڈٹ کارڈ کا اسٹیٹمنٹ	 

 درخواست دہندہ کو مخاطب کرتے ہوئے NYC ہاؤسنگ اتھارٹی کا خط	 

  ایک بے گھر پناہ گاہ سے درخواست دہندہ کو لکھا گیا خط جس میں 	 
بتایا گیا ہے کہ اس وقت درخواست گزار بے گھر پناہ گاہ میں مقیم ہے

 موجودہ لیز کا معاہدہ، رہن کی ادائیگی، یا پراپرٹی ٹیکس کا بیان	 

  غیر منفعتی تنظیم یا مذہبی ادارے کے ذریعہ درخواست دہندہ کو 	 
لکھا گیا خط جو بے گھر افراد کو خدمات فراہم کرتا ہو

 تنخواہ کی رسید	 

  مالزمت کی پیش کش یا تنخواہ کا نوٹس جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے 	 
 کہ بشمول موسمی رہائش، کوئی آجر NYS میں واقع رہائش فراہم 

کرتا ہے

 صحت کے ادارے یا انشورنس کمپنی کا اسٹیٹمنٹ، بل، یا ریکارڈ	 

 جیوری کے سمن، عدالتی آرڈر، یا NYS کے اندر عدالت سے کوئی 	 
دستاویز

 گھریلو تشدد )DV( رہائشی نگہداشت پروگرام یا اس تنظیم کی طرف 	 
سے خط جو DV سے بچ جانے والوں کو خدمت فراہم کرتی ہے 

 NYS اٹارنی جرنل کے ساتھ رجسٹرڈ ایک رفاہی تنظیم کا خط جس نے 	 
عام کورس میں درخواست دہندہ کو خدمات فراہم کی اور جس کے لئے 

درخواست دہندگان کی NYS رہائش گاہ کی تصدیق کرتے ہوئے، 19 
اپریل 2021 سے پہلےاہلیت قائم کی گئی تھی

  دستاویز جس میں درخواست دہندہ کو مقامی حکومت کے ذریعہ	 
NYS, NYS حکومتی ایجنسی، یا وفاقی حکومت میں خطاب کیا گیا ہو

میں اپنی شناخت کیسے ثابت کروں؟
درخواست دہندگان کو درج ذیل دستاویزات میں سے ایک یا زیادہ فراہم کرنا 
الزمی ہے۔ ہر دستاویز کو ایک پوائنٹ کی قدر تفویض کی جاتی ہے اور ہر 

درخواست دہندہ کو 4 پوائنٹس یا اس سے زیادہ کا تعین کرنا الزمی ہے۔ 
منظوری کے لئے مذکورہ باال متام رضوریات کو پورا کرنا الزمی ہے۔ 

 NYS ڈرائیور الئسنس )4 پوائنٹس(	 

 NYS غیر-ڈرائیور ID کارڈ )4 پوائنٹس(	 

 U.S. پاسپورٹ )4 پوائنٹس(	 

  IDNYC کارڈ )4 پوائنٹس( - )2020 میں ختم ہونے والے 	 
کارڈز 2021 کے اختتام تک درست ہیں۔ 2021 میں ختم ہونے والے 
 کارڈز میعاد ختم ہونے کی تاریخ کے بعد ایک سال کی تجدیدی مدت 

کے دوران درست ہیں۔(

 بیرون ملک-جاری کردہ پاس پورٹ )3 پوائنٹس(	 

NYS DMV کے ذریعہ جاری کردہ NYS لرنر پرمٹ )3 پوائنٹس(	 

 U.S. فوجی ID کارڈ )3 پوائنٹس(	 

 مقامی حکومت کے ذریعہ NYS ،NYS حکومتی ایجنسی، یا وفاقی 	 
حکومت میں جاری کردہ تصویری ID کارڈ )3 پوائنٹس( 

 NYS اعلٰی تعلیمی ادارے کی طرف سے تصویری ID کارڈ )3 پوائنٹس(	 

  دفرت برائے دماغی صحت کے ذریعہ جاری کردہ NYS اندرونی مریض 	 
کا تصویری ID )2 پوائنٹس(

 ختم شدہ U.S یا بیرون ملک جاری کردہ پاسپورٹ )دو سال سے زیادہ 	 
کی مدت کے ساتھ ختم نہ ہوا ہو( )2 پوائنٹس(

  ختم شدہ بیرون ملک جاری کردہ ڈرائیور الئسنس )دو سال سے زیادہ 	 
کی مدت کے ساتھ ختم نہ ہوا ہو( )2 پوائنٹس(

  امریکی شہریت اور امیگریشن خدمات )USCIS( کے ذریعہ جاری 	 
 کردہ دستاویزات: آمد/روانگی ریکارڈ )I-94( یا نوٹس آف ایکشن 

)I-797; I-797A; I-797D( )2 پوائنٹس(

  U.S. کے انفرادی ٹیکس دہندگان کا شناخت منرب )ITIN( تفویضی 	 
خط )2 پوائنٹس(

 نکاح نامہ )1 پوائنٹ(	 

 طالق کا فیصلہ )1 پوائنٹ(	 

 NYC پارکس اور تفریحی ممربشپ کارڈ )1 پوائنٹ(	 

 بیرون ملک کے ذریعہ جاری کردہ پیدائشی رسٹیفکیٹ )1 پوائنٹ(	 

 بیرون ملک جاری کردہ تصویری ID کارڈ )1 پوائنٹ(	 

  U.S. ہائی اسکول، کالج یا یونیورسٹی سے ڈپلومہ یا ٹرانسکرپٹ 	 
)1 پوائنٹ(

 مقامی حکومت کے ذریعہ NYS ،NYS حکومتی ایجنسی، یا وفاقی 	 
حکومت میں جاری کردہ تصویری ID کارڈ )1 پوائنٹ(

 آجر کا فوٹو ID کارڈ )1 پوائنٹ(	 

 خدمات یا اہلیت کے پروگراموں میں رشکت کی اہلیت سے متعلق، عام 	 
کورس میں جاری کردہ اور جس کے لئے اہلیت 19 اپریل 2021 سے 

پہلے ہی قائم کی گئی تھی، نیویارک اسٹیٹ آفس کے چیریٹی بیورو کے 
ساتھ اٹارنی جرنل سے متعلق ایک رفاہی تنظیم کے ذریعہ جاری کردہ 

فوٹو شناختی کارڈ )1 پوائنٹ(

  روزگار کی ایک تحریری پیش کش، تنخواہ کی رسید یا کسی آجر 	 
 کے ذریعہ درخواست دہندہ کو فراہم کردہ تنخواہ دستاویزات کا نوٹس 

)1 پوائنٹ(
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اس تاریخ سے پہلے جس میں درخواست دہندہ تصدیق کرتا ہے کہ وہ 	 
فوائد کے لئے اہل بن چکا ہے، 6 ماہ کی مدت میں 6 ہفتوں سے زیادہ 
کی مدت کے لئے NYS میں انجام دیئے گئے کام کے لئے واجب االدا 
اجرت کے بارے میں مقامی، ریاست، یا وفاقی ایجنسی یا عدالت کے 

ذریعہ دائر کردہ شکایت اور اس کا اعرتاف )3 پوائنٹس(

  آجر سے باقاعدہ براہ راست جمع، جمع، یا ٹرانسفر کا ریکارڈ 	 
)3 پوائنٹس(

 آجر کے ذریعہ جاری کردہ ID کارڈ )1 پوائنٹ(	 

 حوالگی آرڈر شیٹس، ورک انوائسز، فروخت کی رسید، یا آجروں کی 	 
ہدایات سے متعلق تحریری مواصالت )1 پوائنٹ(

  کام کے تعلق کا اظہار کرتے ہوئے درخواست دہندہ اور آجر یا بھرتی 	 
کرنے والی پارٹی کے درمیان، بشمول منت یا سوشل میڈیا پیغامات یا 

پوسٹس، تحریری مواصلت )1 پوائنٹ(

 تنخواہ یا آمدنی سے تنخواہوں یا رقم کی منتقلی کی باقاعدگی سے 	 
کیشنگ کا ریکارڈ )1 پوائنٹ(

 آجر کے ڈاک کا پتہ، NYS بے روزگاری انشورنس اکاؤنٹ منرب یا وفاقی 	 
روزگار کا شناختی منرب )FEIN( ، اور آجر کے منائندے سے رابطہ کی 

معلومات )بشمول فون منرب( کو ظاہر کرتے ہوئے درخواست دہندہ کے آجر 
کے ذریعہ درخواست دہندہ کو جاری کئے گئے دستاویزات )1 پوائنٹ(

 رسیدیں یا ریکارڈ جس میں کام کے مقام سے لگاتار آنے اور جانے کا 	 
منونہ ظاہر ہوتا ہے، جیسے ٹول ریکارڈ، پارکنگ کی رسیدیں یا پبلک 

ٹرانسپورٹ کے ریکارڈز، )1 پوائنٹ 

 براہ راست علم کی بنیاد پر کہ درخواست دہندہ نے مطلوبہ مدت کے 	 
لئے کام کیا، انٹیک، انٹرویو، یا درخواست دہندہ کو براہ راست مالزمت 

سے متعلق خدمات سے متعلق دیگر معیاری عمل 19 اپریل 2021 سے 
پہلے حاصل کرنے کے دوران حاصل ہوا، NYS اٹارنی جرنل کے ساتھ 

رجسٹرڈ ایک وفاقی تنظیم کا خط جو درخواست دہندہ کے کام کی تاریخ 
کی تصدیق کرتا ہو )1 پوائنٹ( 

 نوٹ: درخواست دہندگان کو اس بات کی تصدیق کرنا الزمی ہے کہ انہوں 
نے اس تاریخ سے قبل 6 ماہ کی مدت میں 6 ہفتوں سے زیادہ کی مدت کے 
لیے کم از کم 15 گھنٹے فی ہفتہ کام کیا اور معاوضہ وصول کیا۔ درخواست 
کے وقت درخواست دہندگان کی عمر بھی کم از کم 18 سال ہونا الزمی ہے۔

 گھر کے رسبراہ کی موت یا معذوری کی وجہ سے درخواست کرنے والے 
درخواست دہندگان کے لئے، کام کی اہلیت کے ثبوت کے لئے فراہم کردہ 

معلومات اور دستاویزات میں سابقہ گھر کے ممربان کی کام کی تاریخ 
کی عکاسی کرنا الزمی ہے۔ شناخت اور رہائشی دستاویزات، تاہم، اب بھی 
درخواست دہندہ کی ہونے چاہئیں۔ اضافی طور پر، درخواست دہندگان کو 

فراہم کرنا الزمی ہے:

 گھر کے سابق رسبراہ کی موت کا رسٹیفکیٹ، بشمول موت کی تاریخ؛ یا	 

  گھر کے سابق رسبراہ کی معذوری کا ثبوت، بشمول معذوری کی 	 
تاریخ اور نوعیت۔ قابل قبول دستاویزات کی مکمل فہرست کے لئے، 

dol.ny.gov/ewfregs پر واقع ضوابط کا حصہ 704.2، سیکشن 
)e( مالحظہ کریں۔ 

میں اپنی کام کی اہلیت کیسے ثابت کروں؟
درخواست دہندگان ذیل میں فراہم کردہ معلومات اور دستاویزات پر منحرص، 

دو رقوم میں سے ایک میں EWF فوائد کے لئے اہل ہو سکتے ہیں۔ ہر 
دستاویز کی ایک پوائنٹ کی قدر ہوتی ہے۔ 

ٹائر 1 رقم 15,600$ )ٹیکس گھٹا کر( کی اہلیت حاصل کرنے کے لئے 
درخواست دہندگان کو کم از کم 5 پوائنٹس حاصل کرنے کی رضورت ہوتی ہے۔ 

ٹائر 2 رقم 3,200$ )ٹیکس گھٹا کر( کی اہلیت حاصل کرنے کے لئے 
درخواست دہندگان کو کم از کم 3 پوائنٹس کی رضورت ہوتی ہے۔

درخواست دہندگان جو ذیل میں 5 نکاتی دستاویزات میں سے کسی ایک کو 
فراہم نہیں کرتے ہیں انہیں ٹائر 1 کے اہل سمجھنے کے لیے کم از کم 3 نکاتی 

دستاویزات میں سے ایک جمع کرانا الزمی ہے۔ مثال کے طور پر، ٹائر 1 کے 
لیے پانچ 1 نکاتی دستاویزات کو یکجا نہیں کیا جا سکتا۔

نوٹ: ہر درخواست دہندہ رصف ایک ہی فائدہ کی ادائیگی کے لئے اہل ہے۔ 

 )ii( نیو یارک اسٹیٹ ٹیکس کی فائلنگ کا ثبوت جس میں )A( ای-	 
فائلنگ کے الیکٹرانک تصدیق کے پیش کرنے کے ذریعہ، ڈیپارٹمنٹ آف 

ٹیکسیشن اینڈ فنانس کے ساتھ ٹیکس کے سال 2018, 2019 یا 2020 
کا نیو یارک اسٹیٹ ٹیکس ریٹرن کی فائلنگ کا ثبوت، ڈیپارٹمنٹ آف 

ٹیکسیشن اینڈ فنانس کا جاری کردہ “TF اسائنمنٹ لیٹر”، یا ڈیپارٹمنٹ 
آف ٹیکسیشن اینڈ فنانس سے آنے اور جانے والی ادائیگیوں کو ظاہر 

کرتا ہوا بینک اسٹیٹمنٹ، اور )B( یونائیٹڈ اسٹیٹس انفرادی ٹیکس 
 W-7 کے لئے ITIN کا قابل قبول ثبوت یا )ITIN( دہندہ شناختی منرب

درخواست اور جمع کرنے یا فائل کرنے کا ثبوت، یا فائلنگ )5 پوائنٹس(

 اس تاریخ سے پہلے 6 ماہ کی مدت میں کم از کم 6 ہفتوں کی تنخواہ 	 
کی رسید جس میں درخواست دہندہ تصدیق کرتا ہے کہ وہ فوائد )5 

پوائنٹس( کے لئے اہل بن چکا ہے

 اس تاریخ سے پہلے 6 ماہ کی مدت سے کم از کم 6 ہفتوں کے اجرت 	 
کے بیانات جس میں درخواست دہندہ تصدیق کرتا ہے کہ وہ فوائد )5 

پوائنٹس( کے لئے اہل بن چکا ہے

 ٹیکس کے سال 2019 یا 2020 سے اجرت یا آمدنی ظاہر کرتے ہوئے 	 
IRS W-2 یا 1099 )5 پوائنٹس(

نوٹ: درخواست دہندگان جنہوں نے ٹیکس سال 2018، 2019، یا 	 
2020 میں ریٹرن داخل کیا لیکن ان کا ITIN نہیں ہے وہ اس معلومات 

کی تصدیق کے لئے اپنا سوشل سیکورٹی منرب استعامل کر سکتے ہیں

 اس تاریخ سے پہلے 6 مہینوں کے اندر اندر مالزمت کے دستاویزات دینے 	 
والے آجر سے اجرت کا نوٹس جس میں درخواست دہندہ تصدیق کرتا ہے 

کہ وہ فوائد کے لئے اہل ہوگیا ہے )5 پوائنٹس(

 کسی آجر کا خط جس میں درخواست دہندہ کی کام کی تاریخوں اور 	 
آمدنی کے ضیاع کی وجہ )یعنی وبائی بیامری سے متعلق( دکھایا گیا ہے 
جس میں شامل ہے: )A( آجر کا ڈاک کا پتہ اور NYS کے اندر موجود 

سائٹ کا پتہ جہاں درخواست دہندہ یا )B( یا تو آجر کے NYS بے 
روزگاری انشورنس اکاؤنٹ منرب یا وفاقی اجرت کا شناختی منرب )FEIN( یا 

کسی آجر منائندے کی رابطہ کی معلومات )بشمول فون منرب( جو خط 
کے مندرجات کی تصدیق کر سکتے ہیں )5 پوائنٹس(
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درخواست کی تاریخ سے، فنڈ کے منتظمین کا اندازہ ہے کہ جائزہ لینے اور اس 
پر کارروائی کرنے میں تقریبا چھ سے آٹھ ہفتے لگیں گے۔ اگر کوئی درخواست 
نامکمل ہے یا اضافی معلومات یا دستاویزات کی رضورت ہے تو، درخواست پر 
کارروائی کرنے میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ چونکہ EWF ایک نیا پروگرام 
ہے اور حجم کا اندازہ لگانا مشکل ہے، لہذا وقت کی حدیں قابل تبدیلی ہیں۔

ویزا پری پیڈ کارڈ MetaBank®، N.A.، ممرب FDIC کے ذریعہ جاری کیا 
جاتا ہے جو U.S.A. Inc. سے الئسنس کے تحت ہوتا ہے۔ کارڈ 12 مہینوں 
تک درست ہے، فنڈز کی میعاد ختم نہیں ہوتی ہے اور کارڈ کی میعاد ختم 

ہونے کی تاریخ کے بعد دستیاب ہو سکتے ہیں، فیس الگو ہو سکتی ہے۔ کارڈ 
کی رشائط و ضوابط الگو ہیں۔

 کیا میں اپنے فیصلے کی اپیل کر سکتا ہوں؟
درخواست گزار جو اپنے فیصلے سے انکار یا اختالف کرتے ہیں ان کو اپیل کرنے 

کا حق ہے۔ فیصلہ کئے جانے پر آپ کو ایک متنی پیغام یا ای میل موصول 
ہوگا۔ اپیل کرنے کے لئے، اپنے اکاؤنٹ میں فوری طور پر سائن ان کریں اور 

ہدایات پر عمل کریں۔ فیصلے کو حتمی قرار دیئے جانے سے پہلے ایک اپیل 
کرنے کے لئے درخواست دہندگان کے پاس ’’اپیل‘‘ منتخب کرنے کے لئے 72 

دن ہوتے ہیں۔ جیسے ہی آپ اپیل کریں گے، آپ کی درخواست کا بڑے پیامنے 
پر جائزہ لیا جائے گا۔ اطالع کی تاریخ سے 7 کیلندر دنوں کے اندر اندر آپ 
سے اضافی معلومات فراہم کرنے کے لئے آپ کو ایک اطالع موصول ہوگی۔ 

اگر فراہم کردہ ٹائم فریم کے اندر کوئی جواب موصول نہیں ہوا تو، دستیاب 
معلومات کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ جائزے کا عمل ہو جانے 
کے بعد، آپ کو اس بات کی اطالع دیتے ہوئے کہ آیا آپ کی درخواست منظور 

یا مسرتد کر دی گئی تھی، ہم آپ کو ایک متنی پیغام بھیجیں گے۔ اپیلوں پر 
کارروائی ہونے میں تین ہفتے لگ سکتے ہیں۔ اگر مزید معلومات کی رضورت 

ہو تو اس میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔

پروگرام کب تک رہے گا؟
درخواست دہندگان سے جلد از جلد اپیل کرنے کی حوصلہ افزائی کی جاتی 
ہے۔ پروگرام کے لیے فنڈز محدود ہیں اور پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد 
پر تقسیم کیے جائیں گے۔ درخواستوں پر ان کی موصولی کی ترتیب میں 

کارروائی کی جاتی ہے ایک مرتبہ اس تاریخی 2.1$ بلین سے متام فنڈز 
کے مختص کر دیئے جانے کے بعد، فنڈ کو بند کر دیا جائے گا۔ درخواست 

دہندگان، کمیونٹی گروپس، اور وکالء کو مطلع کیا جائے گا اور درخواست کے 
عمل کو بند کر دیا جائے گا۔

’’گھر کے رسبراہ‘‘ کی وضاحت آپ کے گھر کے ایک فرد کے طور کی جاتی 
ہے جس نے آپ کے گھر کو کم از کم 50 فیصد مالی مدد دی اور موت کے 

وقت یا معذور ہونے کے وقت جس کی عمر کم از کم 18 سال کی تھی۔

کیا میری درخواست کے مواد محفوظ ہیں؟
بشمول آجروں کے، EWF درخواست کے طور پر DOL کو جمع کئے جانے 
والے دستاویزات عوامی ریکارڈ نہیں ہیں اور EWF فوائد انتظامیہ کے واحد 

مقصد کے لئے استعامل ہوں گے۔ بشمول U.S. امیگریشن کسٹمز انفورسمنٹ 
)ICE( کسی دورسی حکومتی ایجنسی کو اس طرح کا انکشاف درخواست پر 

کارروائی کے عالوہ کسی اور مقصد کے لئے قانون کے ذریعہ سختی سے منع 
ہے جب تک کہ انفرادی درخواست دہندہ کے ذریعہ واضح طور پر مجاز یا 
قانونی طور پر کسی قانونی عدالتی حکم یا عدالتی وارنٹ کے مطابق ایسا 

کرنے کی رضورت نہ ہو۔

  میں اپنی درخواست جمع کروانے کے بعد کیا توقع کر 
سکتا ہوں؟

DOL آپ کی درخواست پر کارروائی رشوع کر دے گا۔ اگر اضافی معلومات 
یا اصالحات درکار ہوں تو، DOL آپ کو ایک متنی پیغام یا ای میل )مواصالت 

کے آپ کے ترجیحی طریقے کی بنیاد پر( بھیجے گا جس کے ذریعہ آپ کو 
تفصیالت کے لئے اپنے اکاؤنٹ میں سائن ان کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ 

جیسے ہی آپ سائن ان کر لیں تو، یہ دیکھنے کے لئے کہ کون سے دستاویزات 
میں اصالح یا دوبارہ جمع کرنے کی رضورت ہے اور کیوں ہدایات پر عمل 

کریں۔ آپ کے پاس ای میل یا منت کی اطالع کی تاریخ اور وقت سے جواب 
دینے کے لئے 7 کیلنڈر دن ہوں گے۔ اگر فراہم کردہ ٹائم فریم کے اندر کوئی 
جواب موصول نہیں ہوا تو، دستیاب معلومات کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا۔

درخواست دہندگان کو چاہئے کہ وہ اسناد کا استعامل کرتے ہوئے جو انہوں 
نے ابتدائی طور پر اپنی درخواست بنائی تھی، اپنی درخواست دوبارہ رشوع 

کریں، یا درخواستوں کا جواب دیں۔ درخواست دہندگان کو اس بات کی تصدیق 
کرنی چاہئے کہ ان کے پاس رصف ایک دعوٰی ID منرب ہے۔ یہ سفارش کی جاتی 

ہے کہ وہ اپنی اسناد اور دعوٰی آئی ڈی لکھ کر مستقبل کے حوالے کے لئے 
رکھیں۔ ڈپلیکیٹ ایپلی کیشنز عملدرآمد کا وقت بڑھا سکتی ہیں اور خود بخود 

مسرتد ہو جاتی ہیں۔

درخواست دہندگان کو کسی بھی حالت کی اپ ڈیٹس یا اضافی معلومات کے 
لئے درخواستوں کے لئے اپنے اکاؤنٹس، متنی پیغامات اور ای میلز کی مستعدی 

سے نگرانی کرنا چاہئے۔ متنی پیغامات 1144-586 )833( )ٹول فری( سے 
بھیجے جائیں گے۔ ای میل کی اطالعات EWF@labor.ny.gov سے بھیجی 

جائیں گی۔ اگر اضافی معلومات کی رضورت ہو تو درخواست گزار EWF کے 
منائندے کا فون کال بھی وصول کر سکتے ہیں۔ ایسے معامالت میں، ہم آپ کو 

رصف 4697-393 (877( سے کال کریں گے۔

ایک مرتبہ فیصلہ ہو جانے کے بعد، آپ کو اس بات کی اطالع دیتے ہوئے کہ 
آیا آپ کی درخواست منظور یا مسرتد کر دی گئی تھی، DOL آپ کو ایک 

متنی پیغام یا ای میل بھیجے گا۔

ادائیگیاں کب اور کیسے جاری کی جائیں گی؟
منظور شدہ درخواست دہندگان ویزا® پری پیڈ کارڈ پر ایک وقت کی ادائیگی 
وصول کریں گے جو ان کی درخواست میں فراہم کردہ پتے پر بھیجی جائیں 

 گی۔ کارڈ کو ATM تک رسائی حاصل ہے اور ہر اس کا استعامل ہر اس جگہ 
پر کیا جا سکتا ہے جہاں امریکہ میں ویزا ڈیبٹ کارڈ قبول کیے جاتے ہیں۔
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 اگر میں اپنی درخواست میں غلط معلومات فراہم کرتا 
ہوں تو کیا ہوگا؟

 جان بوجھ کر غلط بیان دینا یا غلط دستاویزات پیش کرنا سنگین نتائج 
 کا باعث بن سکتا ہے۔ جو بھی شخص اس طرح کی دھوکہ دہی کا 

 مرتکب ہوتا ہے اسے موصول ہونے والی متام رقم واپس کرنے کے عالوہ 
ایک درجہ E جرم کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔

 خارج شدہ ورکرز فنڈ کے بارے میں مزید معلومات کے لئے،
 dol.ny.gov/EWF. پر جائیں۔

دھوکہ دہی سے بچیں
آپ کو رصف رسکاری محکمہ محنت کی ویب سائٹ سے EWF فوائد کے لئے 
درخواست دینی چاہئے اور رصف معترب تنظیموں سے مدد حاصل کرنی چاہئے۔ 

 جیسے ہی پروگرام الئیو ہو جائے ایجنٹ کے ساتھ بات چیت کرنے اور 
 آپ کے نزدیک مقام تالش کرنے کے لئے بھروسہ مند تنظیموں کی ایک 

 مکمل فہرست کے لئے dol.ny.gov/CBOlist پر جائیں یا 
)EWF-4NYS )877-393-4697-877 پر کال کریں۔

800-662-1220 TTY/TTD – انگریزی
877-662-4886 TTY/TTD – Español

اگر کوئی شخص یا تنظیم آپ سے رقم وصول کرنے یا درخواست دینے میں مدد 
کے لئے آپ کی ذاتی معلومات جمع کرنے کی کوشش کرتی ہے تو انہیں کچھ 
 )on.ny.gov/agfraud( بھی نہ دیں۔ آپ نیو یارک اٹارنی جرنل کے دفرت
میں شکایت درج کروا کر یا اٹارنی جرنل کی ہاٹ الئن 771-7755 )800( 
پر کال کرکے اس طرح کی رسگرمی کی اطالع دے سکتے ہیں۔ سامعت سے 

 .TDD )800( 788-9898 :محروم افراد کے لئے

اگر آپ EWF اپ ڈیٹس کے لئے سائن اپ کرتے ہیں یا EWF فوائد کے لئے 
درخواست دیتے ہیں تو آپ کو محکمہ محنت رصف سے مواصالت موصول ہوں 

گی۔ ایک ای میل یا ٹیکسٹ پیغام آپ کو بتائے گا کہ آپ کی درخواست پر 
کارروائی کی جارہی ہے۔ 

ان مواصالت سے ہوشیار رہیں جو محکمہ مزدور کی طرف سے نہیں آتے ہیں۔

ترجمہ شدہ دستاویزات کے بارے میں اہم معلومات: آفیشل دستاویزات یہاں رصف انگریزی میں دستیاب ہیں؛ کسی دیگر زبان 
میں ترجمہ دستاویزات سہولت کے لئے اور قانون کے مطابق دستیاب کی جاتی ہیں۔ زبان کے ترجمے کی وجہ سے دستاویز کے 

انگریزی ورژن کے ساتھ ہونے والے تنازعات، بے ضابطگیوں، غلطیوں یا بظاہر تنازعات کا کوئی قانونی اثر نہیں ہوگا۔

http://dol.ny.gov/EWF
http://dol.ny.gov/EWF
http://dol.ny.gov/CBOlist
http://on.ny.gov/agfraud

