
Довідник з ресурсів для  
іммігрантів-мешканців  
Нью-Йорка 
Усі мешканці Нью-Йорка можуть звертатися по допомогу без побоювань

ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА З ІММІГРАЦІЙНИХ ПИТАНЬ
Зателефонуйте в програму ActionNYC за номером 800-354-0365 з 9:00 до 18:00 з понеділка по п'ятницю для отримання 
безкоштовної та безпечної юридичної допомоги з імміграційних питань. Допомогу надають лише надійні професійні юристи або 
уповноважені представники.

ДОПОМОГА СІМ'ЯМ ІММІГРАНТІВ
Медичні послуги
• Вакцинація, отримання медичної допомоги, тестування або 

лікування від COVID-19 не вплинуть на ваш імміграційний статус. 
Знайдіть найближчий пункт тестування на сайті nyc.gov/covidtest 
або зателефонувавши за номером 212-COVID19 (212-268-4319).

• Зареєструйтеся в планах медичного страхування, зокрема 
безкоштовних, на сайті nyc.gov/getcoverednyc або за телефоном 
311. Якщо ви не маєте права на медичну страховку, NYC Care надає 
послуги за невелику плату або безкоштовно. Імміграційний статус 
не має жодного значення. Зателефонуйте за номером  
646-NYC-Care (646-692-2273) або відвідайте сайт nyccare.nyc.

• Відчуваєте стрес або занепокоєння? Поговоріть з консультантом 
NYC Well, щоб отримати конфіденційну допомогу та доступ до 
ресурсів з психічного здоров'я та вживання психоактивних 
речовин. Відвідайте сайт nyc.gov/nycwell, зателефонуйте за 
номером 888-NYC-Well (888-692-9355) або відправте  
«WELL» на номер 65173. 

Освіта
• Усі діти у віці 4 років, які мешкають у Нью-Йорку, можуть 

відвідувати дошкільні установи та школи, доки їм не виповниться 
21 рік. У деяких районах для дітей віком 3 роки також можуть бути 
доступні установи «3-K». Щоб записатися, відвідайте сайт  
schools.nyc.gov/enrollment або зателефонуйте за номером 311.

• Вивчайте англійську безкоштовно за програмою We Speak NYC. 
Особи, які вивчають англійську на середньому рівні, можуть 
записатися на розмовні онлайн-уроки на сайті  
wespeaknyc.cityofnewyork.us.

Допомога з харчуванням
• У деяких місцях у Нью-Йорку надається безкоштовне харчування, 

зокрема вегетаріанські, халяльні та кошерні страви. Мешканцям 
Нью-Йорка, які відповідають певним критеріям, доступна доставка. 
Дізнайтеся більше на сайті nyc.gov/getfood або зателефонуйте за 
номером 311 та скажіть «Get Food».

БЕЗПЕКА У НАШИХ РАЙОНАХ
Безпека населення
• За законом NYPD не має права питати про імміграційний статус 

жертв злочинів, свідків або інших осіб, які звертаються за 
допомогою. Усі, хто став жертвою або свідком злочину, повинні 
зателефонувати за номером 911.

Захист від дискримінації
• Дискримінація, помста та утиски, спрямовані проти будь-якої особи 

на підставі її расової приналежності, віросповідання або 
імміграційного статусу, у Нью-Йорку заборонені. Щоб повідомити 
про утиск або дискримінацію, зателефонуйте до Комісії з прав 
людини міста Нью-Йорк за номером 212-416-0197.

IDNYC
• IDNYC — це безкоштовна картка-посвідчення особи з 

фотографією державного взірця для всіх мешканців Нью-Йорка 
віком від 10 років, яка надає можливість користуватися багатьма 
послугами та знижками. Дані заявників на отримання картки IDNYC 
є конфіденційними. Імміграційний статус не має жодного значення. 
Поновіть картку онлайн або запишіться на реєстрацію на сайті  
nyc.gov/idnyc або за телефоном 311. 

Захист від побутового насильства
• Якщо ви стикнулися з насильством, міська адміністрація вам 

допоможе. Відвідайте сайт nyc.gov/nychope або зателефонуйте на 
Гарячу лінію міста Нью-Йорк для повідомлень про побутове 
насильство за номером 800-621-HOPE. 

ВИ МАЄТЕ ПРАВА
Дізнайтеся про свої права з ICE (примусове 
виконання імміграційних законів)
• Місто Нью-Йорк не здійснює дії з примусового виконання 

імміграційних законів. Якщо до вас висувають вимоги федеральні 
імміграційні органи, ви маєте права. Відвідайте сайт  
nyc.gov/knowyourrights або зателефонуйте в ActionNYC за 
номером 800-354-0365 для отримання безкоштовної та безпечної 
юридичної допомоги з імміграційних питань.

Права орендаторів житла
• Якщо ви орендуєте житло та потребуєте допомоги у вирішенні  

будь-яких проблем, пов'язаних з виселенням або вашим 
орендодавцем, відвідайте сайт nyc.gov/tenantprotection або 
зателефонуйте за номером 311 та скажіть «tenant helpline» для 
отримання безкоштовної юридичної допомоги. Додаткова допомога 
з житлом доступна на сайті nyc.gov/housing.

Права працівників
• За законом міста Нью-Йорк ви маєте право на 

оплачувану відпустку у зв'язку з хворобою. Імміграційний статус не 
має жодного значення. Мешканці Нью-Йорка, які є іммігрантами та 
мають дозвіл на роботу, можуть отримати допомогу з безробіття. 
Відвідайте сайт nyc.gov/workers для доступу до ресурсів або 
зателефонуйте за номером 212-436-0381.

Гаряча лінія Ask MOIA
• Якщо ви маєте запитання про імміграцію або про доступ до 

муніципальних послуг, надається допомога вашою мовою. 
Зателефонуйте на гарячу лінію Міської адміністрації з питань 
іммігрантів (MOIA) за номером 212-788-7654 з 9:00 до 17:00 з 
понеділка по п'ятницю або напишіть на адресу  
askmoia@cityhall.nyc.gov. 
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