Zasoby dla
imigrantów
miasta
Nowy Jork

Nikt nie powinien obawiać się ani czuć zagrożenia ze względu na
wyznawaną religię, rasę, tożsamość kulturową, orientację seksualną
lub kraj pochodzenia. Władze miasta Nowy Jork wspierają wszystkich
mieszkańców, a większość usług miasta jest dostępna dla każdego
mieszkańca, w tym dla imigrantów niemających dokumentów.
Pracownicy miejscy nie zadają pytań dotyczących statusu
imigracyjnego, jeśli nie jest to konieczne w celu wykonania pracy.
Jeśli zapytają oni o status imigracyjny, informacje te będą traktowane
poufnie.
Oto kilka usług, do których imigranci z miasta Nowy Jork mają
dostęp. Zadzwoń pod nr 311, aby dowiedzieć się więcej.

Ochrona przed dyskryminacją
• Masz prawo do życia bez niezgodnej z prawem dyskryminacji, odwetu i nękania w miejscu pracy, miejscu zamieszkania i
miejscach publicznych. Komisja ds. praw człowieka miasta Nowy Jork (New York City Commission on Human Rights)
stara się chronić nowojorczyków przed dyskryminacją i nękaniem. Jeśli uważasz, że jesteś ofiarą dyskryminacji, zadzwoń
pod nr 718-722-3131.
IDNYC
• IDNYC to miejska karta identyfikacyjna. W ramach programu IDNYC nie są gromadzone informacje na temat statusu
imigracyjnego, a wszystkie informacje są traktowane poufnie.
Edukacja
• Wszyscy nowojorczycy mają prawo do uczęszczania do szkół publicznych od 5 roku życia do ukończenia szkoły lub do
końca roku szkolnego, w którym ukończą 21 rok życia. Dzieci w wieku 4 lat lub kończące 4 rok życia podczas roku
szkolnego są uprawnione do bezpłatnego przedszkola. Dla dzieci uczących się języka angielskiego dostępna jest
pomoc.
Opieka zdrowotna
• W szpitalach i klinikach publicznych dostępna jest dla wszystkich nowojorczyków, w przypadkach nagłych i nienagłych,
przystępna cenowo pomoc medyczna. Przychodnie wydziału zdrowia miasta Nowy Jork (New York City Health
Department) oferują niedrogie lub bezpłatne usługi w zakresie szczepień oraz chorób przenoszonych drogą płciową, a
także bezpłatne usługi leczenia gruźlicy. Zadzwoń pod nr 311, aby uzyskać więcej informacji.
• NYC Well umożliwia dostęp do bezpłatnej, poufnej opieki w zakresie zdrowia psychicznego. Usługi dostępne są 24
godziny na dobę i 7 dni w tygodniu w ponad 200 językach. Zadzwoń pod nr 1-888-692-9355, wyślij SMS o treści „WELL”
pod nr 65173 lub odwiedź stronę nyc.gov/nycwell.
Opieka nad dzieckiem
• Rodziny o niskich dochodach mające dzieci w wieku od 6 tygodni do 12 lat mogą uzyskać bezpłatną lub niedrogą
opiekę nad dzieckiem.
Posiłki i schronienie w sytuacjach awaryjnych
• Jadłodajnie i banki żywności na terenie miasta oferują bezpłatną żywność dla osób potrzebujących.
• Program HomeBase oferuje pomoc, taką jak szkolenia zawodowe, opieka nad dzieckiem oraz porady prawne w zakresie
zapobiegania eksmisjom, dzięki którym można uniknąć zamieszkania w schronisku.
Bezpieczeństwo publiczne
• Miasto nie egzekwuje praw związanych ze statusem imigracyjnym. Wydział policji miasta Nowy Jork (NYPD) nie zadaje
pytań na temat statusu imigracyjnego ofiar przestępstw, świadków lub osób proszących o pomoc.
• Jeśli uważasz, że jesteś ofiarą przestępstwa motywowanego nienawiścią, zadzwoń do zespołu zadaniowego ds.
przestępstw motywowanych nienawiścią NYPD (NYPD Hate Crimes Task Force) pod nr 646-610-5267.
Pomoc prawna w zakresie spraw imigracyjnych
• Zadzwoń do ActionNYC pod nr 1-800-354-0365 w celu uzyskania bezpłatnej i poufnej pomocy w sprawach
imigracyjnych. Należy wystrzegać się nieposiadających licencji usługodawców zajmujących się sprawami imigracyjnymi,
którzy wykorzystują swoich klientów. Należy korzystać wyłącznie z pomocy zaufanych, licencjonowanych adwokatów i
akredytowanych przedstawicieli. W przypadku pytań zadzwoń pod nr infolinii dla nowych Amerykanów (New
Americans Hotline) pod nr 1-800-566-7636 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 20:00.
Masz prawo do usług we własnym języku.
Te usługi są bezpłatne we wszystkich biurach i klinikach miasta Nowy Jork.

