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सिटी अफ बफ्लो : िेवा र लाभको आधारभूत गाइड

https://www.ci.buffalo.ny.us
बफ्लो सिटी एक वेल्कसमिंग सिटी हो जिले बबना अध्यागमन स्थितत िबै शहर बासिन्दाहरुलाई काययक्रम र िेवाहरू प्रदान गदय छ।
मेयरको कल र संकल्प केन्द्र (311)

कुनै पतन शहर ववभाग वा शहर िेवा ट्रान्िफर गनय बफ्लोको गैर-आकस्थमक शहर िेवाहरू फोन लाइन शहर पहुुँचको लागग 311 वा (716) 851-4890
मा कल गनह
ुय ोि ्। गैर-आकस्थमक शहर िेवाहरूमा आवाि र पार्कयङ उल्लिंघन, खाल्डो, िडक, िडक छे उ, हहउुँ हटाउने, ट्र्याि वपकअप र उल्लिंघन, र
िप मुद्दाहरू िमावेश छन ्। तपाईले तनिःशुल्क मोबाइल एस्ललकेशन बफ्लो 311 माफयत प्रततवेदन फाइल र आफ्नो प्रततवेदन ट्र्याक गनय अनुमतत
प्रदान गदय छ।

जन्द्म, मत्ृ यु र वििाह प्रमाणपत्रहरू: (716) 851-5432)

बफ्लो सिटी बासिन्दाहरुको लागग जन्म, मत्ृ यु र वववाह प्रमाणपत्र बफ्लो सिटी क्लकयको अर्फि सिटी हलको 13 औिं तल्लामा स्थित कायायलयमा
उपलब्ध छन ्।

बफ्लो र इरी काउन्द्टी पब्ललक लाइब्रेरी : (716) 858-8900, https://www.buffalolib.org
तनिःशुल्क पुथतकहरु, िीडीहरु, डीसभडी, फ्री इन्टरनेट र कम्पलयुटर पहुुँच, कम्पलयुटर कक्षाहरु, अिंग्रेजी कक्षाहरू, ३७ तछमेकी शाखाहरुमा बच्चाहरुको
गततववगधहरु। केही शाखाहरुमा नागररकता र ESL कक्षाहरू प्रदान गररन्छ।

(716) 856-5627, http://www.workforcebuffalo.org/BETC वान थटप करीअर िेन्टर हो जिको लक्ष्य

बफ्लो रोजगार र प्रशिक्षण केन्द्र:

बफ्लो र इरी काउन्टीमा विोवाि गने िम्पपूणय कमयचारी ववकाि ििंग न र िादेदार एजेन्िीहरू, कमयचारीहरुलाई ववसभन्न र्कसिमको योग्य
कामदार खोज्न िहयोग गनुय रहे को छ।

आफ्नो अधिकार थाहा पाउनह
ु ोस ्

काम गने स्थानमा तपाईको अधिकार छ:

• ओभरटाइम, बेतलबी ज्याला र भेदभाव ववरुद्ध उजुरी फाइल गने।

• तपाई काममा घाइते हुनु भयो भने कामदार क्षततपूततय लाभको लागग फाइल गने।
• कामको अवथिा वा ज्याला बारे मा आवाज उ ाउुँ दा यहद कामबाट तनकाला भयो भने ; तपाईले प्रततकार वा अनुगचत डडथचाजयको लागग एक
तनयोक्ता मुद्दा हाल्न िक्नुहुन्छ।

• काम अवथिाप्रतत ज्याला र िम्पदौता ििंगह त हुने।
• िुरक्षा उमेर, अशक्तता, जातीय मूल, सलङ्ग, सलङ्ग पहहचान, जातत, धमय, सलिंग, र यौन दक
ु ाव आधाररत भेदभाव ववरुद्ध अवस्थित छ।
थप जानकारीको लाधग उजुरी सम्पकक न्द्यू योकक राज्य अधििक्ता जेनरल कायाकलय श्रम लयूरो 1- (800) -771-7755,

https://ag.ny.gov/bureau/labor-bureau: मा फाइल गनहुय ोि ्।
युिा सेिा विभाग: (716) 851-5177

युवाको लागग कमयचारीहरु ववकाि तालीम र रोजगारीका अविर प्रदान गदय छ।
जेष्ठ नागररक सेिा कायाकलय: (716) 851-4141
पचपन्न वर्य उमेर मागिको जेष्

नागररकहरुलाई िािंथकृततक काययक्रमहरू, थवाथ्य हे रववचार, आवाि, रोजगारी र थवयिंिेवक अविर िहयोग

माफयत टे वा पुयायउुँदछ।

शिक्षा

पूव-य बाल िदन (उमेर तीनदे खख पाुँचिम्पम) र बाल िदनदे खख बाह्रौँ ग्रेडिम्पम भनाय गनय तन:शुल्क छ। सबै स्कूलमा भनाक ननिःिुल्क छ। बफ्लो

पस्ब्लक थकूल डडथट्रीक्ट िेन्ट्रल रे स्जथट्रे शन िेन्टर, 33 Ash St, Buffalo NY 14204, (716) 816-3717, http://www.buffaloschools.org मा िम्पपकय
गनह
ुय ोि ्।

अंग्रेजी भाषा शिक्षाथी कायकक्रम: (716) 816-3577 ext। 1310, http://www.buffaloschools.org/multilingual. अिंग्रेजी सिक्ने ववद्यािीहरूको लागग
िहायता प्रदान गदय छ।
कलेज / विश्िविद्यालय:

लागतको ववथतत
ृ -दायरामा िबै आवेदकहरुलाई खुला छ। छात्रववृ ि िूची, http://www.buffaloschools.org/webpages/guidancebavpa/scholarships
मा पाउन िर्कन्छ जहाुँ तपाईले "िामान्य छात्रववृ ि" खण्ड अन्तगयत धेरै कोर् अविरको िूची पाउन िक्नुहुन्छ।
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से एस टु एजक
ु े िन : (716) -247-5310, http://sayyesbuffalo.org/

िे एि बफ्लो छात्रववृ ि र अनुदान बफ्लो पस्ब्लक थकूल र चाटय र थकूलको थनातकहरूको लागग उपलब्ध छन ् र तनजी वा व्यस्क्तगत रुपमा, पररवार,
व्यविाय र ििंग नद्वारा िञ्चासलत छन ्।

बफ्लो पब्ललक स्कूल ियस्क शिक्षा प्रभाग: (716) 888-7088 ext.100, http://www.upskill.org/

ििंगह त र क्रसमक हाई थकूल इकुइभ्यालेन्िी डडललोमा कक्षाहरू, वयथक िाक्षरता, िमुदाय सशक्षा, कररअर र प्राववगधक सशक्षा काययक्रम िबै
वयथक ववद्यािीहरूको लागग उपलब्ध छन ्।

मेयर बाइरन डलल्यू ब्रािन
ु को पढाइ ननयम कायकक्रम:

716-851-7323

आवेदन डाउनलोड वा www.city-buffalo.com/readingrules मा पेश गनय िर्कन्छ। काययक्रम ववद्यािीलाई गमी महहनामा उनीहरुको पढाइ र
लेखन कौशल िध
ु ारमा िहायता गनय डडजाइन गररएको छ।

मेयर बाइरन डलल्यू ब्रािन
ु को नागररक सहभाधगता एकेडेमी: (716) 851-5534

बफ्लो शहरको ििंरचना र व्यवथिापन बारे एक अन्तरर्क्रयात्मक मन्च प्रदान गरे र थिानीय िरकारको एक राम्रो िमद बफ्लो शहर
बासिन्दाहरुलाई उपलब्ध गराउने उदे श्यले डडजाइन गररएको छ। वववरण र उपलब्धताको लागग कल गनह
ुय ोि ्।

मेयर बाइरन डलल्यू ब्रािन
ु को ग्रीष्मकालीन युिा र इंटनकशिप कायकक्रम: (716) 851-5887 वा (716) 851-4001 द्वारा गमी महहनामा छ हलता रोजगारी
र उमेर चौध दे खख एकाइििम्पमको यव
ु ाहरुलाई काम-तत्परता तालीम बफ्लो सिटीमा िम्पमर महहनाभरी प्रदान गररन्छ।
खाद्य सहायता: इरी काउन्टी ववभाग अन्तगयत िामास्जक िेवा काययक्रम


(716) 858-7239

राम्रो थवाथ्य कायम राख्न खाद्य खररद गनय पूरक पोषण सहायता कायकक्रम (SNAP) ले कम आयस्रोत भएका घरपररवारलाई प्रदान
गदय छ। अध्यागमन स्थितत आधारमा, उनीहरुले SNAP लाभ आफ्नो बजेट परू क गनय िक्षम हुन िक्छन ् तर यहद एक व्यस्क्त काम गछय
र अदै पतन आफ्नो दै तनक आधारभूत आवश्यकता पुरा गनय ििंघर्यशील छ भने यिले मदत गनय िक्छ।

महहला, शििुहरु र बच्चाहरुको लाधग (WIC) वििेष पूरक पोषण कायकक्रम थतनपान गराउने आमाबाबक
ु ो लागग, पाुँच वर्यिम्पमको बच्चा वा
सशशुहरू।
आिास/हाउब्जङ्ग

बफ्लो नगर आिास प्राधिकरण: (716) -855-6711
कम वा मध्यम आयस्रोत भएका व्यस्क्तववशेर् र पररवारको लागग, र्कफायती मनमोहक र िुरक्षक्षत आवाि िम्पबस्न्धत िेवा र अविरहरू प्रदान
गदय छ।

बफ्लो शसटी उधचत आिास कायाकलय : (716) -851-4212
भेदभाव ववरुद्ध उजुरी र उजुरी आवाि िम्पबस्न्धत पेश व्यस्क्तववशेर् िहायता गदय छ। रे फरलहरु सिटी हलको रूम 218 मा नागररक िेवाको
प्रभाग माफयत उपलब्ध छन ्।

परशमट र इन्द्स्पेक्िन सेिा: (716) -851-4926, (716) -851-4949
तनरीक्षण अगधकारीहरुद्वारा भवन, आवाि, थवाथ्य, िरु क्षा र िरिफाई तनयमहरु लागू गररएका छन ् भन्ने ितु नस्श्चत गनय; एक भवन / कोड
उल्लिंघन वा घर धनी / भाडादार बारे मा उजुरी त्यहाुँ दायर गनय िर्कन्छ।

प्रहरी सामना गर्ाक

बफ्लो शसटी प्रहरी विभागले तपाईलाई एक अपराि ररपोटक गनक रोक्ने छै न। 911 कल गनह
ुक ोस ् यहर् एक अपरािको शिकार हो िा तपाईले कुनै
घटना र्े ख्नु हुन्द्छ।
बफ्लो प्रहरी ववभाग (BPD) ले एक कम्पयतु नटी पसु लसिङ्ग अभ्याि गदय छ र तपाईको अध्यागमन स्थितत बारे ररपोटय वा िोध्ने छै न। यिले पक्रन
वा त्यहाुँ एक वारे न्ट वा गगरफ्तारीको लागग छुट्टै िम्पभाववत कारण नभएिम्पम आप्रवािीलाई हहराितमा राख्ने छै न। तपाईले प्रहरीिुँग आफ्नो
अध्यागमन वा नागररकता स्थितत बारे छलफल गनय आवश्यक छै न।
आफ्नो नागररकता स्थिततको बारे मा दू

वा गलत वा छलकपट कागजातहरू प्रदान गनुय हुन्न।

अध्यागमन ठगी र्े खख आफूलाई सुरक्षक्षत गनक तथ्य थाहा पाउनुहोस ्





तपाईले मात्र एक लाइसेन्द्स िकील िा अध्यागमन कानुनी सल्लाहको लाधग BIA आधिकाररक प्रनतननधिकोमा जाने गनुप
क छक ।
प्रमाखणत गने अधिकारी र अन्द्य समुर्ाय सर्स्यहरुले मात्र सीशमत आिारमा फारम भनकका लाधग सक्षम छन ्, उनीहरुले के
फारम भने िा कसरी यसलाई भने भन्द्ने सल्लाह हर्नु हुन्द्न।

BIA गैर-मुनाफा मान्द्यता प्राप्त संगठन र उनीहरुको प्रनतननधिको सूचीको लाधग यहााँ जानुहोस ्: justice.gov/eoir/recognitionaccreditation-roster-reports

यहर् तपाईलाई अध्यागमन ठगीसम्बन्द्िी अनभ
ु ि छ िा विश्िास छ भने सम्पकक गनह
ुक ोस ्
न्द्यू योकक राज्य अधििक्ता जेनरल अफफस अध्यागमन ठगी हटलाइन: 1 (866) 390-2992
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