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ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਰੀਚ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ

2024 ਤੱ ਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਾ ਪਹੁੰ ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਦੇ
ਹਨ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈ ਡੀ ਡੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਸ਼ਾ
ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰ ਨਦਾ ਹੈ। .
ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ - ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਜਿੱ ਤ ਵਿੱ ਚ, ਉਹ ਨਿਵਾਸੀ ਜੋ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਮੁੱ ਢਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ California Employment Development Department’s (EDD
)ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ (ਈ ਡੀ ਡੀ) unemployment insurance (UI) ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ (ਯੂ ਆਈ )
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱ ਕ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰ ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਯੋਗ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ।
ਂ ਲਸ ਦੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਐੱਲ ਏ ਐੱਫ ਐੱਲ ਏ
Legal Aid Foundation of Los Angeles (LAFLA) ਲਾਸ ਏਜ
), Asian Americans Advancing Justice – Asian Law Caucus (ALC) ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਐਡਵਾਂਸਿੰ ਗ
ਜਸਟਿਸ - ਏਸ਼ੀਅਨ ਲਾਅ ਕਾਕਸ (ਏ ਐੱਲ ਸੀ ), California Rural Legal Assistance, Inc. (CRLA) ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ
ਰੂਰਲ ਲੀਗਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ, ਇੰ ਕ. (ਸੀ ਆਰ ਐੱਲ ਏ ), Center for Workers’ Rights (CWR), ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਵਰਕਰਜ਼
ਰਾਈਟਸ (ਸੀ ਡਬਲਿਯੂ ਆਰ), ਅਤੇ Legal Aid at Work (LAAW) ਲੀਗਲ ਏਡ ਐਟ ਵਰਕ (ਐੱਲ ਏ ਏ ਡਬਲਿਯੂ) ਈ ਡੀ
ਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰ ਸੀ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਲਾਭ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ
ਸਰੋਤ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ Department of Fair Employment and Housing (DFEH) ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ
ਂ ਹਾਊਸਿੰ ਗ(ਡੀ ਐੱਫ ਈ ਐੱਚ) ਕੋਲ ਐੱਲ ਏ ਐੱਫ ਐੱਲ ਏ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ
ਫੇਯਰ ਐਮਪਲੋ ਇਮੈਂਟ ਐਡ
ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਨਸਲੀ ਪਛਾਣ, ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰ ਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ
ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪਹੁੰ ਚ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ l ਭਾਈਵਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ALC(ਏ
ਐੱਲ ਸੀ), CRLA(ਸੀ ਆਰ ਐੱਲ ਏ), CWR(ਸੀ ਡਬਲਿਯੂ ਆਰ), ਅਤੇ LAAW(ਐੱਲ ਏ ਏ ਡਬਲਿਯੂ) ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੋਏ, ਅਤੇ DFEH(ਡੀ ਐੱਫ ਈ ਐੱਚ) ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱ ਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੀਤੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਿੱ ਸੇ ਵਜੋਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ
ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱ ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। Chinese for Affirmative Action(ਚਾਈਨੀਜ਼ ਫਾਰ
ਅਫਿਰਮਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ) ਲਈ ਉਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਹਿੱ ਸੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਐੱਲ ਏ ਐੱਫ ਐੱਲ ਏ ਵਿਖੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੋਆਨ ਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ
ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਈ ਡੀ ਡੀ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੋ ਵੀ

ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। “ਇਹ ਬੰ ਦੋਬਸਤ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਭਿੰ ਨ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਲਈ ਈ ਡੀ ਡੀ ਨੂੰ
ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ। ਈ ਡੀ ਡੀ ਇਕੱ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪਹੁੰ ਚ
ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਰਾਜ ਵਜੋਂ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇਸ਼ ਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਭਿੰ ਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਅੱ ਧੇ ਨਿਵਾਸੀ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 7 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਗੈਰ-ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ
ਇੱ ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 64% ਹੈ, ਲਗਭਗ 2.4 ਮਿਲੀਅਨ ਵਸਨੀਕ ਸੀਮਤ
ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਲਾਭਾਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ
ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ - ਇੱ ਕ ਸਮੇ 'ਤੇ, ਸਿਰਫ ਇੱ ਕ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇੱ ਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਾਲ ਗੱ ਲ
ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ - ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਉਹ
ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱ ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਨ, ਉਹ ਈ ਡੀ ਡੀ
ਨਾਲ ਸੰ ਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਅਸਮਰੱ ਥ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਜਾਂ ਨੋਟਰੀਆ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਸਰ ਅੰ ਤ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰ ਸਕੇ। ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਸਤੰ ਬਰ 2020 ਈ ਡੀ ਡੀ ਹੜਤਾਲ ਟੀਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱ ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ "ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ
ਵਿੱ ਚ ਮੁਹਾਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱ ਖਦੇ, ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਅਸਹਿ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਕਰਨ ਕਾਉਂਟੀ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸੀ ਆਰ ਐੱਲ ਏ ਕਲਾਇੰ ਟ ਗ੍ਰੇਗੋਰੀਓ ਸਾਂਚੇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ:
“ਮੈਂ ਮਿਕਸਟੀਕੋ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਈ ਡੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਖੋਲਣ
੍ਹ ਵਿੱ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ
ਹਨ...ਮੈਨੰ ੂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਕੰ ਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ
ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖੋਲਾ੍ਹ , ਮੈਂ ਮਦਦ ਲੈ ਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਦਦ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ।
"ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹੈ," ਸੀ ਆਰ
ਐੱਲ ਏ ਇੰ ਡੀਜੀਨਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਾਰੀਸਾ ਲੁਡਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਇੱ ਕ
ਵੱ ਡਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਸਾਂਚੇਜ਼ ਵਰਗੇ ਲੋ ਕ ਜੋ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲਾਭ ਲਈ ਨਿੱਜੀ,
ਬੇਈਮਾਨ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿੱ ਤੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇ ਬਿਨਾਂ
ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਧ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਉਹ ਸਿੱ ਧੇ ਈ ਡੀ ਡੀ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਐਡਵਾਂਸਿੰ ਗ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿੰ ਨੀ ਕਾਓ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲਾਅ ਕਾਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਈ ਸੀਮਤ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ
ਲਈ, ਈ ਡੀ ਡੀ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਉਹਨਾਂ ਲਾਭਾਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਅਟੱ ਲ ਰੁਕਾਵਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱ ਚ ਗੱ ਲ ਕਰਦੇ
ਸਮੇਂ, ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱ ਚ ਵਿਆਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਈ ਡੀ ਡੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱ ਧਤਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਲ
ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱ ਚ ਫੋਨ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਏਸ਼ੀਅਨ, ਮੱ ਧ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਅਨੁਵਾਦ
ਕੀਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ।
ਕੈਥਰੀਨ ਵੁਚਿਏਟ,ਐੱਲ ਏ ਏ ਡਬਲਿਯੂ ਵਿਖੇ ਕੰ ਮ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸਟਾਫ ਅਟਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ
ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਇਹ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ" । “ਈ ਡੀ ਡੀ ਦੇ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰਿਕ
ਛੁੱ ਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸਟੇਟ ਅਪਾਹਜਤਾ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ
ਵਿਭਿੰ ਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਾਭਾਂ ਤੱ ਕ ਸਾਰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ
ਸਾਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਿਧਾਨਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱ ਚ $21 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿੱ ਚ ਈ ਡੀ ਡੀ ਵਿਖੇ
ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ l ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰ ਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈ ਡੀ ਡੀ 1 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੱ ਕ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ
ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਛੁੱ ਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਅਪੰ ਗਤਾ ਬੀਮਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨਕ ਬਜਟ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀਆਂ
ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇ। ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
●

ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਜਾਂ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਚਿੰ ਨ੍ਹ-ਸੰ ਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਸ
ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ ਪੱ ਕੇ ਸਮੇ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ l ਜੇਕਰ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਨੇਕ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਈ ਡੀ ਡੀ ਨੂੰ ਪੰ ਜ ਕਾਰੋਬਾਰੀ
ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ (ਸੀਮਤ ਅਪਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ) ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ
ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

●

2022 ਦੇ ਅੰ ਤ ਤੱ ਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਸੱ ਤ ਗੈਰ-ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਫ਼ੋਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੋ। ਫ਼ੋਨ ਲਾਈਨਾਂ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱ ਚ ਸਪੈਨਿਸ਼, ਮੈਂਡਰਿਨ, ਕੈਂਟੋਨੀਜ਼, ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਵਿੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਬੰ ਦੋਬਸਤ ਲਈ ਕੋਰੀਅਨ,
ਟੈਗਾਲੋ ਗ, ਅਤੇ ਅਰਮੀਨੀਆਈ ਲਾਈਨਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣ।

●

2022 ਦੇ ਅੰ ਤ ਤੱ ਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 15 ਗੈਰ-ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ
ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਦੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ - ਯੋਗ ਮਨੁੱਖੀ ਅਨੁਵਾਦਕਾਂ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਮਸ਼ੀਨ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਬੀ,
ਫਾਰਸੀ, ਪੰ ਜਾਬੀ, ਰੂਸੀ, ਜਾਪਾਨੀ, ਹਿੰ ਦੀ, ਖਮੇਰ (ਕੰ ਬੋਡੀਅਨ), ਅਤੇ ਥਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

●

2024 ਤੱ ਕ ਸਿਖਰ ਦੇ ਸੱ ਤ ਗੈਰ-ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਹੁੰ ਚ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ
ਦੁਆਰਾ ਔਨਲਾਈਨ ਪਹੁੰ ਚ ਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ।

“ਇਸ ਬੰ ਦੋਬਸਤ ਦੀ ਇੱ ਕ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਿਵ ੇ ਤਾ ਈ ਡੀ ਡੀ ਲਈ ਅੰ ਕੜੇ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਿਕ ਿਕਵ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਤੱ ਕ ਪਹੰ ੁਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਭਾ ਾ ਸੇਵਾਵ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਨ ਅੰ ਕਿੜਆਂ ਨੂ ੰ
ਭਾ ਾ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ ਝਾ ਕਰੋ, ” ਸਟਰ ਫਾਰ ਵਰਕਰਜ਼ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਿਨਰਦੇ ਕ
ਡੈਨੀਏਲਾ ਅਰਬਨ(Center for Workers’ Rights Executive Director Daniela Urban) ਨ ਿਕਹਾ। "ਅਸ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਈ ਡੀ ਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿਨਰੰ ਤਰ ਸਿਹਯੋਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਇਸ ਬੰ ਦੋਬਸਤ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਿਲਆ ਦੀਆਂ ਹਨ।"

ਸਾਰੇ ਪਸਤਾਿਵਤ ਉਪਾਵ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਪੜੋ।
###
ਂ ਲਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਫਾ ਡੇ ਨ(Legal Aid Foundation of Los Angeles) ਬਾਰੇ
ਲਾਸ ਏਜ
ਂ ਲਸ ਦੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਫਾ ਡੇ ਨ (ਐ ਲ ਏ ਐ ਫ ਐ ਲ ਏ) ਇੱ ਕ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਫਰਮ ਹੈ ਜੋ ਗੇਟਰ ਲਾਸ
ਲਾਸ ਏਜ
ਂ ਲਸ ਿਵੱ ਚ ਗਰੀਬੀ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਲੋ ਕ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਿਨਆਂ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐ ਲ ਏ ਐ ਫ ਐ ਲ ਏ
ਏਜ
ਿਸੱ ਧੇ ਪਤੀਿਨਧਤਾ, ਪਣਾਲੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕਤੀਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਾਸ

ਂ ਲਸ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱ ਚ ਪੰ ਜ ਦਫ਼ਤਰ ਹਨ, ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱ ਚ ਚਾਰ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹੁੰ ਚ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ
ਏਜ
ਬਚੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤਿੰ ਨ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰ ਸਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹਨ।
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰੂਰਲ ਲੀਗਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ, ਇੰ ਕ.(California Rural Legal Assistance, Inc.) ਬਾਰੇ।
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰੂਰਲ ਲੀਗਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ, ਇੰ ਕ. (ਸੀ ਆਰ ਐਲ ਏ) ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘੱ ਟ
ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱ ਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਂਦਾ
ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰ ਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲੱਭਣ ਅਤੇ
ਰਹਿਣ, ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱ ਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਈ
ਉਚਿਤ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇੱ ਕ ਪੇਂਡੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹੈ ਜਿੱ ਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ
ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰ ਟੀ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ
ਵੇਖੋ: www.crla.org.
ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਵਰਕਰਜ਼ ਰਾਈਟਸ(Center for Workers’ Rights) ਬਾਰੇ
ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਵਰਕਰਜ਼ ਰਾਈਟਸ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ-ਆਧਾਰਿਤ, ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ ਸੰ ਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱ ਕ
ਅਜਿਹਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿੱ ਥੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱ ਖਤਾ ਨਾਲ
ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱ ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਘੱ ਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਵੱ ਡੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ
ਖੇਤਰ ਵਿੱ ਚ ਵਰਕਰ ਸਿੱ ਖਿਆ, ਸਰਗਰਮੀ, ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਐਡਵਾਂਸਿੰ ਗ ਜਸਟਿਸ ਬਾਰੇ - ਏਸ਼ੀਅਨ ਲਾਅ ਕਾਕਸ(Asian Americans Advancing Justice Asian Law Caucus)
ਏਸ਼ੀਅਨ ਲਾਅ ਕਾਕਸ (ਏਐਲਸੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1972 ਵਿੱ ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰ ਸਥਾ ਵਜੋਂ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਘੱ ਟ ਆਮਦਨੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਘੱ ਟ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸਿਫ਼ਿਕ ਟਾਪੂ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ
'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰ ਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱ ਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਨਸਲੀ
ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਏ ਐੱਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱ ਧ ਹੈ।
ਲੀਗਲ ਏਡ ਐਟ ਵਰਕ (Legal Aid at Work) ਬਾਰੇ
ਲੀਗਲ ਏਡ ਐਟ ਵਰਕ ਇੱ ਕ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰ ਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ,
ਪਹੁੰ ਚ ਅਤੇ ਸਿੱ ਖਿਆ, ਸਿੱ ਧੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਘੱ ਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

