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לעצט פארהייטיקטע נייעס׃ מײ 4, 2020

ניו יָארק סיטי רעסורסן פַאר אימיגרַאנט קהילות 
במשך COVID-19 ּפַאנדעמיע

• די ניו יָארק סיטי איז איבערגעגעבן צו העלפן ניו יָארקער װָאס זענען שװער בַאטרָאפן דורך די קָארָאנַאװירוס 2019 	
)COVID-19( ּפַאנדעמיע. ַאלע ניו יָארקער קענען בַאקומען פילע סיטי סערװיסעס ָאּפגעזען פון אײער אימיגרַאציע סטַאטוס און 

צי איר קענט צָאלן, הגם עס קענען מעגליך גילטן ַאנדערע בַארעכטיגונג פָאדערונגען.

די אינפָארמַאציע איבער סערװיסעס און רעסורסן װָאס זענען פַארַאן טױשט זיך גַאנץ ָאפט. צו דערהיינטיקן זיך בַאזוכט 
.)Twitter( אױף טװיטער @NYCImmigrants און פָאלגט ,nyc.gov/coronavirus און nyc.gov/immigrants/coronavirus 

COVID-19 ָאנװײזונגען און בַאהַאנדלונג 311

• פַארבלײבן אינדערהײם װָאס מער קען פאמעלעכן די פַארשּפרײטונג פון COVID-19 אין ניו יָארק סיטי. מענטשן װָאס הָאבן 	
נישט קײן סימּפטָאמען קענען נָאכַאלץ פַארשּפרײטן דעם װירוס.

• ניו יָארקער מוזן טרָאגן ּפנים צודעקן אין עפנטליכע ערטער, בַאזונדערס װען עס איז נישט מעגליך זיך צו הַאלטן כָאטש זעקס 	
פוס פון ַאנדערע. ַא ּפנים צודעק איז ַא שטיקל ּפַאּפיר אדער שטָאף װָאס בַאדעקט אײער נָאז און מױל. מען זָאל עס טרָאגן 
יעדעס מָאל מען גײט ַארױס פון הױז. פַאר מער אינפָארמַאציע װעלכע סָארט ּפנים צודעק מען זָאל נוצן און װיַאזױ, בַאזוכט 

.NYC.gov/Coronavirus

• ַאלע נויטיקע סיטי אװ ניו יָארק ָאנגעשטעלטע מוזן טרָאגן ּפנים צודעקן װען זײ קָאנטַאקטירן בײם ַארבעטן מיט'ן קהילה. די 	
סיטי טײלט אױס ּפנים צודעקן צו נויטיקע סיטי ַארבעטערס.

• שפייזקראמען דַארפן פָאדערן ַאז קַאסטומערס זָאלן טרָאגן ּפנים צודעקן צו בַאשיצן ָאנגעשטעלטע און קַאסטומערס. עס איז 	
רעקָאמענדירט ַאז געשעפט אײגנטימער זָאלן ארױסהענגען מעלדונגען צו העלפן דורכפירן דעם פָארשריפט.

• אױב איר זענט קרַאנק, בלײבט אינדערהײם. אױב איר הָאט ַא הוסט, שװערטיגקײטן מיט ָאטעמען, פיבער, הַאלז װײטָאג און 	
איר שּפירט זיך נישט בעסער נָאך 4-3 טעג, רעדט מיט אײער דָאקטָאר.

• נוצט טעלעפָאן, טעקסט, טעלעמעדיצין )װידעָא קָאנפערענץ(, ָאדער ַא ּפַאציענט ּפָארטעל צו רעדן מיט אײער דָאקטָאר 	
ָאנשטָאט גײן צום דָאקטָאר. איר און אײער דָאקטָאר װעלן בַאשליסן צי איר דַארפט מעדיצינישע זארגען אין שּפיטָאל.

• אױב איר דַארפט הילף צו טרעפן ַא דָאקטָאר ָאדער קריגן מעדיצינישע זארג, רופט 311. די סיטי װעט אײך צושטעלן 	
מעדיצינישע זארגען ָאּפגעזען פון אײער אימיגרַאציע סטַאטוס און צי איר קענט בַאצָאלן דערפַאר צי נײן.

• די סיטי ַאװ ניו יָארק בַאשטימט נישט קײן COVID-19 טעסטן דירעקט מיט ּפַאציענטן. אױב איר קריגט ַאזַא רוף, איז דָאס ַא 	
שװינדל. איר זָאלט רעדן איבער אײער געזונטהײט אינפָארמַאציע, ַארײנגערעכנט סײ װעלכע טעסטס װָאס איר דַארפט הָאבן, 

נָאר מיט אײער געזונט זארג פארזארגער.
• די סיטי'ס ָאנװײזונגען װָאס איז זָאלט טָאן בנוגע די COVID-19 ּפַאנדעמיע װערן גַאנץ ָאפט פארהיינטיקט. זיך מיטצוהַאלטן 	

מיט די לעצטע אינפָארמַאציע, בַאזוכט NYC.gov/Coronavirus. אינפָארמַאציע איז פַארַאן אין מער װי 20 שּפרַאכן.

פַאר ריעל־צייט טעקסט פארהיינטיקט איבער COVID-19 אין ענגליש, טעקסט COVID צו 692-692. 	
פַאר ריעל־צייט פארהיינטיקטן אין שּפַאניש, טעקסט COVIDESP צו 692-692. 	
 די ריעל־צייט פארהיינטיקטן קען מען אױך טרעפן אין ענגליש, שּפַאניש און כינעזיש אױף טװיטער. פָאלגט 	

.@NNYCChinese און @NNYCSpanish ,@NotifyNYC

• ניו יָארקער װָאס הָאבן סימּפטָאמען ָאדער הָאבן געטעסטעט ּפָאזיטיװ פַאר COVID-19, זענען געװען אין קָאנטַאקט מיט עמיצן 	
װָאס הָאט מעגליך COVID-19, ָאדער זענען ַאצינד אין קַארַאנטין קענען פארהיינטיקטן די סיטי איבער זײער סטַאטוס. בַאזוכט 

דעם NYC COVID-19 ענגעידזשמענט ּפָארטעל )NYC COVID-19 Engagement Portal( פַאר מער אינפָארמַאציע.

]Yiddish[
מייָארקאמישאנער
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COVID-19 און אימיגרַאציע זָארג
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• קריגן זארג, װערן בַאהַאנדלט ָאדער געטעסטעט פַאר COVID-19 װעט אײך נישט מַאכן קײן " עפנטלעכע לאדונג" און נישט 	
שאטן אײערע שאנסן זיך ארײנצוגעבן פאר א גרין קארטל. קריגן װאױלטעטיגע ָאדער רעדוצירטע מעדיצינישע זארג װעט 
נישט שאטן אײערע שאנסן זיך ארײנצוגעבן פאר א גרין קארטל. עס איז נישטָא קײן "עפנטלעכע לאדונג" טעסט װען גרין 

קַארטל געניסער אנווענדן פַאר בירגערשַאפט. זוכט זארג ָאן קײן מורא.
• פילע אימיגרַאנטן זענען נישט ַאפעקטירט דורך דעם " עפנטלעכע לאדונג " טעסט.	
• און נישט ַאלע עפנטלעכע סערװיסעס, ּפרָאגרַאמען און בענעפיטן װערן בַאטרַאכט ַאלס " עפנטלעכע בענעפיטן" אונטער דעם 	

"עפנטלעכע לאדונג" טעסט. צום בײשּפיל, זענען די פָאלגנדע סערװיסעס און ּפרָאגרַאמען נישט בַאטרַאכט ַאלס "עפנטלעכע 
בענעפיטן", ַאפילו פַאר אימיגרַאנטן װָאס דַארפן אױסשטײן דעם "עפנטלעכע לאדונג" טעסט:

	 )Medicaid( געזונט זארג סערװיסעס און רוב געזונט פארזיכערונג חוץ נָאן־נויטפאל מעדיקעיד
הגם מעדיקעיד איז יָא אײנגעשלָאסן, זענען די פָאלגענדע מעדיקעיד בענעפיטן נישט אײנגעשלָאסן׃ 	

	נויטפאל מעדיקעיד
	 סערװיסעס בַאצָאלט דורך מעדיקעיד ָאבער צוגעשטעלט אונטער דעם יחידים מיט בילדונג אומפעיקייט ַאקט

.)IDEA ,Individuals with Disabilities Education Act(
	שולע־בַאזירטע סערװיסעס ָאדער בענעפיטן בַאצָאלט דורך מעדיקעיד
	מעדיקעיד בענעפיטן װָאס עס קריגן קינדער אינגער פון 21 יָאר ַאלט
	מעדיקעיד בענעפיטן װָאס עס קריגט ַא פרױ אין שוואנגער אויף + 60 טעג

פילע סָארטן הילף מיט די קָאסטן פון עסנװַארג ַאזױװי די סּפעציעלע סוּפלעמענטַאל נערונג ּפרָארגַאם פַאר פרױען, בעיביס און  	
קינדער )WIC ,Infants and Children ,Special Supplemental Nutrition Program for Women(, שפייז ּפענטריס, כַאּפ און גײ 

)Grab and Go( מָאלצײטן אין שולעס, און נָאך )חוץ SNAP; זעט "עסנװַארג" חלק אונטן(
אברעטלאזיקייט בענעפיטן 	

• די ּפריװַאטקײט פון ַאלע געזונט זארג ּפַאציענטן ָאּפגעזען פון זײער אימיגרַאציע סטַאטוס איז גָאר שטַארק בַאשיצט. אונטער 	
דעם פעדערַאלן געזעץ טײלן זיך שּפיטעלער און קליניקס נישט מיט קײן ּפַאציענט אינפָארמַאציע ָאן דעם ּפַאציענט'ס 

דערלויבעניש, אױסער װען דער געזעץ פָאדערט ַאז זײ מוזן עס טָאן.
• 	 ActionNYC אױב איר הָאט פרַאגעס איבער אימיגרַאציע סטַאטוס און עפנטלעכע בענעפיטן, רופט די אומזיסטע, דערלויבעניש

 Public" הָאטלײן אױף 1-800-354-0365, מָאנטָאג ביז פרײטָאג פון 9 אינדערפרי ביז 6 בײנַאכט, ָאדער רופט 311 און זָאגט
Charge" צו בַאקומען צוטריט צו צײטליכע און קרַאנטע אינפָארמַאציע און פַארבינדונגען צו לעגַאלע הילף

געזונט זארג און װאױלזײן
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• ניו יָארק סיטי געזונט + שּפיטעלער )NYC Health + Hospitals( שטעלט צו זארג פַאר ַאלע ניו יָארקער, ָאּפגעזען װָאס אײער 	
אימיגרַאציע סטַאטוס איז. NYC Health + Hospitals װעט אײך העלפן ַאפילו איר הָאט נישט קײן פארזיכערונג און קענט נישט 

בַאצָאלן פַאר געזונט זארג. דָאס גײט ָאן פַאר ַאלע סָארטן געזונט זארג סערװיסעס, ַארײנגערעכנט נויטפאל זארג, בַאזוכן 
 ,NYCHealthandHospitals.org/immigrant בײם דָאקטָאר, מעדיצינען, לַאנג־טערמיניגע זארג און ליגן אין שּפיטָאל. בַאזוכט

ָאדער רופט NYC-4NYC-844 )844-692-4692( ָאדער 311.
• 	 NYC Health + Hospitals איז ַא ּפרָאגרַאם װָאס גַארַאנטירט ביליגע און אומזיסטע סערװיסעס ָאנגעבָאטן דורך NYC Care

צו ניו יָארקער װָאס קװַאליפיצירן נישט ָאדער קענען זיך נישט ערלױבן קײן געזונט פארזיכערונג. כדי ָאּפצוהיטן סָאשעל 
דיסטַאנסינג )זיך הַאלטן כָאטש זעקס פוס פון מענטשן װָאס װאױנען נישט מיט אײך(, װעלן NYC Care ָאנגעשטעלטע 

ַארָאּפנעמען אײער קָאנטַאקט אינפָארמַאציע און אײך צוריקרופן בנוגע זיך אײנשרײבן װען בַאגעגענישן ּפנים־אל־ּפנים װעלן 
זײן װידער ערלױבט. בַאזוכט NYCCare.nyc, ָאדער רופט NYC-Care-1-646 (1-646-692-2273) ָאדער 311.

• אין ניו יָארק סיטי געפינען זיך פילע קהילה געזונט צענטערס װָאס שטעלן צו מעדיצינישע זארג פַאר רעדוצירטע ּפרײזן, 	
געװָאנדן לױט אײערע פַארדינסטן )דָאס הײסט sliding-fee basis(. די זארג איז פַאר יעדן אײנעם, ָאּפגעזען פון אײער 

אימיגרַאציע סטַאטוס. בַאזוכט FindaHealthCenter.HRSA.gov ָאדער די NYC ליסטע פון ביליגע ביז אומזיסטע זארג ָאּפציעס 
צו טרעפן ַא לָאקַאל נעבן אײך.
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• אױב איר פילט זיך אומרואיג, ָאנגעצױגן ָאדער איר פילט ַאז איר ברעכט זיך ממש אונטער, פַארבינדט זיך מיט טרענירטע 	
 888-NYC-WELL די סיטי'ס אומזיסטע, קָאנפידענציעלע הילפליניע אין +200 שּפרַאכן. רופט ,NYC Well קַאונסעלָארס בײ

.NYC.gov/NYCWell צו 65173, ָאדער שמועסט ָאנלײן אױף WELL (888-692-9355), טעקסט
• רופט די ניו יָארק סטעיט'ס COVID-19 עמָאציָאנעלע שטיצע הילפליניע )COVID-19 Emotional Support Helpline( אױף 	

844-863-9314 צו רעדן מיט סּפעציעל־טרענירטע װָאלָאנטירן־ּפרָאפעסיָאנַאלן. זײ שטײען גרײט אײך אױסצוהערן, שטיצן און 
ָאנבָאטן רעפערַאלס פון 8 אינדערפרי ביז 10 בײנַאכט, זיבן טעג ַא װָאך.

געזונט פארזיכערונג

311

• עס זענען פַארַאן פילע ביליגע ביז אומזיסטע פארזיכערונג ּפלענער פַאר אימיגרַאנטן, ַארײנגערעכנט קינדער װָאס הָאבן נישט 	
 Essential Plan און ,Child Health Plus ,קײן דָאקומענטן און פרױען אין שוואנגער. מען קען זיך אײנשרײבן פַאר מעדיקעיד

דָאס גַאנצע יָאר. בַאזוכט New York State of Health ָאדער רופט 311.
• צוליב די COVID-19 ּפַאנדעמיע, װעט מען דערװײל נישט קענען ּפערזענליך קומען זיך אײנצושרײבן פַאר געזונט פארזיכערונג 	

ביז מען װעט ַאנדערש מעלדן. איר קענט רופן פַאר מער אינפָארמַאציע ָאדער צו בַאשטימען ַא טעלעפָאנישע צונויפטרעפן זיך 
אײנצושרײבן. הילף איז פַארַאן פַאר ַאלע ָאּפגעזען פון אימיגרַאציע סטַאטוס און אין פילע שּפרַאכן. בַאזוכט NYC'ס ָאפיס פון 
געזונט פארזיכערונג סערװיסעס )NYC's Office of Health Insurance Services( צו בַאשטימען ַאן צונויפטרעף , ָאדער רופט 

311. איר קענט אױך טעקסטן CoveredNYC צו 877-877. טעקסט SeguroNYC צו 877-877 פַאר שּפַאניש.

• קהילה געזונטהײט אדוואקאטן )CHA ,Community Health Advocates( העלפט ניו יָארקער זיך נישט צו פארּפלָאנטערן אין 	
די קָאמּפליצירטע געזונט זארג סיסטעם דורך צושטעלן אינדיװידועלע הילף און לערנען צו קהילות דורכאױך ניו יָארק סטעיט. 
CHA שטעלט צו הילף װיַאזױ צו נוצן געזונט פארזיכערונג, באשליסן מיט מעדיצינישע בילס און חובות, און בַאקעמפן דעקונג 

ָאּפזָאגונגען און בַארעכטיגונג הכרעות. די הילף איז פַארַאן אין מער װי 170 שּפרַאכן. רופט די הָאטלײן אױף (888) -614
5400, מָאנטָאג ביז פרײטָאג פון 9 אינדערפרי ביז 4 נָאכמיטָאג.

עסנװַארג
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• סוּפלעמענטַאל נערונג הילף ּפרָאגרַאם )SNAP ,Supplemental Nutrition Assistance Program(, ָאדער עסן שטעמפלען, 	
העלפט שװַאכע פַארדינער צו קױפן עסנװַארג. עס גילטן אײניגע אימיגרַאציע בַאגרעניצונגען. מען קען זיך ארײנגעבן ָאדער 

בַאנײען ָאנלײן דורך ACCESS HRA, די סיטי'ס ָאנלײן ּפָארטעל װָאס ערלױבט אײך אונווענדן און פַארװַאלטן אײער עפנטלעכע 
בענעפיטן פאל. פַאר מער אינפָארמַאציע רופט HRA'ס אינפָאליניע אױף 718-557-1399.

SNAP געניסער אין NYC קענען קױפן פון שפייזקראם ָאנלײן אױף Shoprite ,Amazon, ָאדער Walmart. מַאכט זיכער צו  	
בַאשטעטיגן ַאז ַאן ָאנלײן קראם קען אײך ַאהײמברענגען װָאס איר הָאט געקױפט.

אױב הָאט איר פרַאגעס איבער אימיגרַאציע און עפנטלעכע בענעפיטן ַאזױװי SNAP, רופט די אומזיסטע, קָאנפידענציעלע  	
ActionNYC הָאטלײן אױף 1-800-354-0365, מָאנטָאג ביז פרײטָאג פון 9 אינדערפרי ביז 6 בײנַאכט, ָאדער רופט 311 און 

זָאגט "Public Charge" צו בַאקומען צוטריט צו אינפָארמַאציע און פַארבינדונגען צו לעגַאלע הילף.

• די סערװיסעס געליסטעט אונטן װערן צוגעשטעלט צו ַאלע ניו יָארקער ָאּפגעזען פון אײער אימיגרַאציע סטַאטוס. אימיגרַאנטן 	
ָאן קײן דָאקומענטן קענען אױך קריגן די סערװיסעס, און דָאס טָאן װעט אײך נישט מַאכן קײן "עפנטלעכע לאדונג" און נישט 

שַאטן אײערע שַאנסן זיך ארײנצוגעבן פַאר ַא גרין קַארטל.

ניו יָארק סיטי'ס פוד ּפענטריס שטעלן צו שפייזקראם, און קהילה קיכן שטעלן צו הײסע מָאלצײטן. עס איז נישטָא קײן גרענעץ  	
אױף פַארדינסטן. טרעפט לָאקַאלן נעבן אײך און זײערע ַארבעט שטונדן נוצנדיג FoodHelpNYC ָאדער רופט 311.

ַאלע ניו יָארק אײנװאױנער קענען קריגן דרײ מָאלצײטן ַא טָאג בײ מָאלצײט ּפונקטן איבער די גַאנצע שטָאט. מָאלצײט ּפונקטן  	
)Meals Hubs( זענען ָאפן פון מָאנטָאג ביז פרײטָאג פון 7:30 אינדערפרי ביז 11:30 אינדערפרי פַאר קינדער און משּפחות, און 

פון 11:30 אינדערפרי ביז 1:30 נָאכמיטָאג פַאר ערװַאקסענע. מען דַארפט נישט קײן רעגיסטרַאציע, קײן אידענטיפיקַאציע ָאדער 
קײן דָאקומענטן כדי קריגן די מָאלצײטן. ַאלע ערװַאקסענע און קינדער קענען קריגן דרײ מָאלצײטן אױפַאמָאל. עלטערן ָאדער 

אּפוטרוּפוסים קענען קריגן מָאלצײטן פַאר זײערע קינדער. עס זענען נישטָא קײן עסצימערן, דעריבער מוז מען עסן די מָאלצײטן 
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מחוץ מָאלצײט ּפונקטן. עס איז פַארַאן װעגעטַאריש, כשר און חלאל עסנװַארג בײ ַאלע לָאקַאלן. בַאזוכט דעם דעּפַארטמענט 
ַאװ עדיוקעישַאן )Department of Education( װעבסײט װאו איר קענט טרעפן אומזיסטע מָאלצײט לָאקַאלן ָאדער רופט 311. 

איר קענט אױך טעקסטן FOOD צו 877-877. טעקסט COMIDA צו 877-877 פַאר שּפַאניש.
עלטערע מענטשן װָאס זענען 60 יָאר ַאלט ָאדער עלטער װָאס זוכן װאו און װיַאזױ צו קריגן עסנװַארג, ַארײנגערעכנט מעגליכע  	

."Get Food" ָאדער רופן 311 און זָאגן www.nyc.gov/getfood הײם צושטעלונג, דַארפן בַאזוכן
צו אנולירן, טױשן ָאדער ארײנגעבן ַא קלאגע איבער די סערװיס קענט איר רופן 311 און זָאגן "Get Food" ָאדער ארײגעבן  	

on.nyc.gov/seniorfoodhelp פידבעק ָאנלײן דָא׃
אױב איר קענט נישט ַארױסגײן, הָאט קײנעם נישט װָאס זָאל אײך ַאהײמברענגען עסנװַארג, ָאדער קענט נישט נוצן קײן  	

ּפריװַאטע צושטעלונג ָאּפציעס, װעט איר מעגליך זײן בַארעכטיגט דערצו ַאז מען זָאל אײך ַאהײמברענגען מָאלצײטן. בַאזוכט 
דעם NYC COVID-19 הילף מיט עסנװַארג װעבסײט )NYC COVID-19 Food Assistance Resources website( ָאדער רופט 311 

."Get Food" און זָאגט
	  Special Supplemental Nutrition Program( די סּפעציעלע סוּפלעמענטַאל נערונג ּפרָאגרַאם פַאר פרױען, בעיביס און קינדער

WIC ,Infants and Children ,for Women( שטעלט צו אומזיסט געזונט עסנװַארג און ַאנדערע סערװיסעס צו פרױען און 
קינדער מיט נידריגע פַארדינסטן. בַאזוכט ACCESS NYC )פַאר שּפַאניש בַאזוכט ACcess NYC Español( ָאדער רופט HRA'ס 

אינפָאליניע אױף 718-557-1399.

הַאוזינג און נוציקייט
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• ַאלע ארויסווארפן פַארהַאנדלונגען און ארויסווארפן באפעלן װָאס הָאבן נָאכנישט קײן הכרעה זענען דערװײל צוריקגעהאלטן 	
געװָארן פַאר ַאלע, ָאּפגעזען פון אײער אימיגרַאציע סטַאטוס. דָאס הײסט ַאז אײער לענדלער קען אײך אין די צײט נישט 

צװינגען זיך ַארױסצוציען פון אײער הײם צוליב דעם װָאס איר קענט נישט בַאצָאלן רענט. פַאר מער אינפָארמַאציע, בַאזוכט די 
װעבסײט פון דעם מעיָאר'ס ָאפיס צו בַאשיצן טענערס )Mayor's Office to Protect Tenants website( ָאדער דעם NYS ַאטָארני 

דזשענערַאל'ס )NYS Attorney General( בלַאט איבער COVID-19 און הַאוזינג רעכטן.
• פאדינגערס װָאס הָאבן פרַאגעס ָאדער נױטיגן זיך אין ליגעל עצה איבער זײער טענענסי אין פַאל זײ שטײען אױס צרות פון 	

זײערע לענדלערס ָאדער אױב מען דרָאעט זײ ארויסווארפן, קענען קָאנטַאקטירן די סיטי'ס רעזידענשַאל טענער הָאטלײן דורך 
רופן 311. די הָאטלײן שטעלט צו ָאנװײזונגען װיַאזױ צו בַאקומען צוטריט צו סיטי בענעפיטן ָאדער זיך ארײנגעבן פַאר הילף, 

אומזיסטע ליגעל עצה, און ַאנדערע רעסורסן װָאס זענען פַארַאן כדי צו העלפן ַאלע ניו יָארקער – ָאּפגעזען פון זײער זיּפ קָאוד, 
פַארדינסטן ָאדער אימיגרַאציע סטַאטוס – צו ַאדרעסירן טענענסי עינינים במשך דעם COVID-19 קריזיס.

• אױב אײער ַארבעט צייטפלאן איז רעדוצירט געװָארן צוליב דעם קָארָאנַאװירוס און איר קענט נישט בַאצָאלן רענט, קענט איר 	
ַאּפלײען פַאר נויטפאל געלט הילף )Emergency Cash Assistance(. עס גילטן אײניגע אימיגרַאציע בַאגרעניצונגען. בַאזוכט 

ACCESS NYC )פַאר שּפַאניש בַאזוכט Access NYC Español( ָאדער רופט HRA'ס אינפָאליניע אױף 718-557-1399.

• די Homebase ּפרָאגרַאם קען העלפן NYC אײנװאױנער װָאס שטײען אין דרָאענדע געפַאר פון פַארלירן זײער הױז און ַארײנגײן 	
אין די שעלטער סיסטעם. בַאזוכט HRA'ס װעב בלַאט איבער Homebase ָאדער רופט 311.

• אױב איר נוצט ַא NYC הַאוזינג אױפהיטונג און אנטװיקלונג )HPD ,NYC Housing Preservation and Development( סעקשַאן 	
8 װַאוטשער און הָאט שוועריקייטן מיט צָאלן רענט צוליב פַארלוסט פון הכנסה, שיקט ַאן אימעיל צו DTRAI@hpd.nyc.gov צו 

קריגן הילף.
• ניו יָארק סיסי הַאוזינג אױטָאריטעט )NYCHA ,New York City Housing Authority( אײנװאױנער װָאס הָאבן פַארלױרן זײערע 	

פַארדינסטן װעלן מעגליך קװַאליפיצירן פַאר NYCHA'ס רענט אין שװערע צײטן )rent hardship( ּפרָאגרַאם. צו לערנען מער, 
רופט דעם NYCHA קַאסטומער קָאנטַאקט צענטער )Customer Contact Center( אױף 718-707-7771.

• די סיטי שטעלט צו פַארשידענע רעסורסן פאר NYCHA אײנװאױנער, ארײנגערעכנט ּפערזענליכע בַאשיצנדע אױסשטַאטונג 	
און COVID-19 טעסטינג פַאר ַאלע NYCHA אײנװאױנער, װי אױך עסנװַארג און געזונטהײט טשעקס פַאר סיניָארס. פַאר מער 

אינפָארמַאציע בַאזוכט דעם NYCHA װעבסײט.
• ניו יָארק סיטי טוט צײטװײליג אײנָארדענען די פָאלגענדע גרוּפעס פון מענטשן אין הָאטעלן׃ ניו יָארקערס װָאס זענען הײמלָאז; 	

געזונט זארג ַארבעטערס, ָאּפגעזען פון סימּפטָאמען; NYC Health + Hospitals ּפַאציענטן װָאס פַארלָאזן דעם שּפיטָאל און 
דַארפן זיך איזָאלירן; און מענטשן װָאס הָאבן געטעסטעט ּפָאזיטיװ פַאר אדער הָאבן סימּפטָאמען פון COVID-19 און דַארפן 

.nyc.gov/covid19hotel זיך איזָאלירן. פַאר מער אינפָארמַאציע, בַאזוכט
• ConEdison הָאט אײנגעשטימט נישט ָאּפצוהַאקן עלעקטריק סערװיסעס אױב מען קען נישט צָאלן נוציקייטן בילס און ָאּפשַאפן 	

געלט שטרָאפן פַאר בַאצָאלן שּפעט. National Grid הָאט אױך געזָאגט ַאז זײ װעלן נישט ָאּפשליסן גַאז סערװיס כָאטש ביז 
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ענדע ַאּפריל אױב מען קען נישט צָאלן די בילס. קוקט איבער די ConEdison װעבסײט און די National Grid װעבסײט פַאר 
מער אינפָארמַאציע.

• AT&T ,Comcast, און Verizon הָאבן אײנגעשטימט נישט ָאּפצוהַאקן אינטערנעט סערװיסעס במשך 60 טעג אױב איר קענט 	
.COVID-19 נישט צָאלן זײערע בילס צוליב די שטערן ַאלס ַא רעזולטַאט פון

• Comcast טוט ָאנבָאטן צװײ חדשים פון אומזיסטע אינטערנעט )מיט שנעלקײט ביז צו 25 מעגַאביט ּפער סעקונדע( צו נײע 	
קַאסטומערס מיט שװַאכע פַארדינסטן. בַאזוכט די Comcast Internal Essentials website צו לערנען מער.

• AT&T ,Sprint ,T-Mobile ,Metro PCS און Comcast Xfinity שַאפן ַאלע ָאּפ זײערע דַאטַא לימיטן פַאר סעלפָאון אבונענטן 	
פַאר ַאמװײניגסטנס 60 טעג. Verizon לײגט אױטָאמַאטיש צו נָאך 15GB פון 4G LTE דַאטַא צו קָאנסומער און קלײנע 

ביזנעס געטיילן דַאטַא ּפלענער, הָאטסּפָאטס און דזשעטּפעקס. פַארבינדט זיך מיט אײער סעלפָאון פארזארגער פַאר מער 
אינפָארמַאציע.

• ביז מען װעט ַאנדערש מעלדן, זענען יעצט ַאלע Xfinity WiFi עפענטליכע הָאטסּפָאטס ָאפן פַאר יעדן אײנעם אױף דעם 	
xfinitywifi" SSID". עפענטליכע הָאטסּפָאטס קען מען טרעפן אין קלײנע/מיטלמעסיגע געשעפטן און אינדרױסן אין 
קָאמערציעלע זָאנעס. בַאזוכט די Xfinity WiFi װעבסײט צו טרעפן ַא WiFi עפענטליכע הָאטסּפָאט און לערנען מער.

 בילדונג און קינדזארג

311

• לערנען פונדערהײם וועט ָאנגיין דורכאױס די רעשט פונעם 2020-2019 שולע יאר בעת די שולעס בלײבן פַארמַאכט. דָאס 	
 Department of( הײסט ַאז סטודענטן נעמען קלַאסן פונדערהײם נוצנדיג די אינטערנעט. דער דעּפַארטמענט ָאװ עדיוקעישַאן

DOE ,Education( לָאזט נױט־בַאדערפנדע סטודענטן צו בָארגן אינטערנעט־בַאקרעפטיגטע אַײּפעדס. דער סעלולער דַאטַא 
ּפלַאן איז אײנגעשלָאסן. לערנט זיך מער אױף Schools.NYC.gov/Coronavirus ָאדער רופט 311.

• עס זענען פַארַאן עטליכע ָאּפציעס פון אומזעסטע אינטערנעט פַאר K-12 סטודענטן און אוניװערסיטעט סטודענטן׃	

Charter Spectrum שטעלט צו די ערשטע צװײ חדשים פון אינטערנעט מיט שנעלקײטן פון ביז צו 100 מעגַאביט ּפער סעקונדע  	
צו נײע קַאסטומערס פרײ פון ָאּפצָאל. עס איז מעגליך ַאז אינסטַאלירונג ָאּפצָאלן װעלן ָאּפגעשַאפן װערן. רופט -1-844-488

.8395

Suddenlink און Optimum, װָאס זענען בײדע פַארמָאגט דורך Altice USA,טוען ָאנבָאטן 60 טעג פון אומזיסטע אינטערנעט  	
מיט שנעלקײטן פון ביז צו 30 מעגַאביט ּפער סעקונדע צו נײע קַאסטומערס. רופט 1-866-200-9522 פַאר Optimum, און רופט 

1-888-633-0030 פַאר Suddenlink אינטערנעט סערװיס.

Cox טוט ָאנבָאטן דעם ערשטן מָאנַאט פון זײן אינטערנעט ּפרָאגרַאם, Connect2Compete, פרײ פון ָאּפצָאל צו קַאסטומערס  	
װָאס זענען שװַאכע פַארדינער מיט קינדער )K-12 ָאדער אינגער( ביז מײ 12, 2020.

• DOE הָאט לערן פונדערהײם רעסורסן אין ענגליש פַאר סטודענטן אין גרעידס Pre-K ביז 12.	

• NYC ַאדמיניסטרַאציע פַאר קינדער סערװיסעס )ACS ,NYC Administration for Children's Services( הָאט ַא װירטועלע 	
COVID-19 רעסורס װעגװײזער פַאר עלטערן און קינדער, ַארײנגערעכנט חינוך עצות פַאר עלטערן, ַאקטיװיטעטן װָאס מען קען 

טָאן במשך קַארַאנטין, און רעסורסן פַאר די װיכטיגסטע געברױכן.
• ACS ַארבעט אין ּפַארטנערשַאפט מיט קהילה־בַאזירטע ָארגַאניזַאציעס אין דרײ געגנטן כדי צו צושטעלן משּפחה 	

ענריטשמענט צענטערס )FECs ,Family Enrichment Centers( װָאס טוען ָאנבָאטן ַא רײע ַאקטיװיטעטן פַאר אין מיט די 
קהילה. FEC'ס געבן יעצט רעפערַאלס און שטיצע פונדערװײטנס, װי אױך בַאגרעניצטע נויטפאל רעסורסן ּפנים־אל־ּפנים. איר 

קענט בַאזוכן די ACS װעבסײט פַאר מער אינפָארמַאציע.
• די ניו יָארק עפענטליכע ביבליאוטעק )NYPL ,New York Public Library( טוט ָאנבָאטן אומזיסטע ָאנלײן טוטָארינג פַאר 	

סטודענטן. סטודענטן קענען קריגן ָאנלײן הײמַארבעט הילף פון ּפריװַאטע לערערס טעגליך פון 2 נָאכמיטָאג ביז 11 בײנַאכט. 
ּפריװַאטע לערערס לערנען גרונט לימודים אין ענגליש און שּפַאניש, פון פרי עלעמענטערי דורך מיטלשול גרעידס. װידעָא 

אינהאלט און ַאנדערע רעסורסן זענען אױך דָא צו בַאקומען 24 שעה ַא טָאג. משּפחות װעלן דַארפן הָאבן ַא ניו יָארק לײברערי 
קַארטל צו בַאקומען צוטריט צו די סערװיס און קענען זיך ארײנגעבן פַאר ַא קַארטל אױף די ניו יָארק עפנטלעכע ביבליאוטעק 

װעבסײט.
• We Speak NYC שטעלט צו אומזיסטע ָאנלײן רעסורסן צו לערנען ענגליש און טוט ָאנבָאטן אומזיסטע וואכנטליכע ָאנלײן 	

קלַאסן. שרײבט זיך אײן פַאר ַא קלַאס שױן הײנט און איר װעט זיך בַאקענען מיט ַאנדערע מענטשן, געװאױר װערן איבער ניו 
יָארק סיטי סערװיסעס װָאס ַאלע ניו יָארק סיטי אײנװאױנער קענען קריגן, ָאּפגעזען פון זײער אימיגרַאציע סטַאטוס, און רעדן 



6

ענגליש. אױב איר װילט בַאזוכן ַא קלַאס, ביטע קוקט איבער די צייטפלאן פון קלַאסן דָא. יעדער אײנער קען בַאקומען צוטריט 
צו אומזיסטע רעסורסן אױף די We Speak NYC װעבסײט – מען דַארף נישט שַאפן קײן ַאקַאונט. עס זענען אױך פַארַאן 

מַאטעריַאלן פַאר מחנכים, ַארײנגערעכנט לימוד ּפלענער און ביכער.
• 	 )RECs ,Regional Enrichment Centers( די סיטי שטעלט צו אומזיסטע קינד זארג אין רעגיָאנַאלע בארייכערונג צענטערס

פַאר ערשטע רעסּפָאנדערס, געזונט זארג ַארבעטערס, טרענזיט ַארבעטערס און ַאנדערע סיטי ָאנגעשטעלטע, װי אױך 
נויטיקע ַארבעטערס. REC'ס זענען ָאפן פון 7:30 אינדערפרי ביז 6.30 בײנַאכט, מָאנטָאג ביז פרײטָאג, פַאר קינדער אין 

ּפרע־קינדערגָארטן ביז צו גרעיד 12. מען װעט צושטעלן מָאלצײטן פַאר די קינדער. בַאזוכט DOE'ס רעגיָאנַאלע ענריטשמענט 
צענטער װעבסײט ָאדער רופט 311 צו לערנען מער איבער די סערװיסעס און די פולע ליסטע פון ַארבעטערס װָאס זענען 

בַארעכטיגט פַאר אומזיסטע קינד זארג.

שטיצע אין פינַאנציעלע הילף פַאר ַארבעטערס

311

• צי איר זענט ַא געשעפט אײגנטימער ָאדער צי איר זוכט ַארבעט, טוט דער NYC דעּפַארטמענט פון קלײנע ביזנעס סערװיסעס 	
)NYC Department of Small Business Services( ָאנבָאטן שטיצע פַאר ניו יָארקער. בַאזוכט nyc.gov/sbs פַאר די פרישסטע 

.COVID-19 רעסורסן און אינפָארמַאציע איבער
• ַאלס טײל פון דעם קָארָאנַאװירוס הילף, פַארלײכטערונג און עקָאנָאמישע זיכערהײט ַאקט )CARES Act(, שיקט די רעגירונג 	

ַארױס עקָאנָאמישע אימּפעקט צָאלונגען )Economic Impact Payments( צו פילע מענטשן אין די פַאראײניגטע שטַאטן, װָאס 
פַארדינען װײניגער װי ַא געװיסע סומע געלט.

עס איז מעגליך ַאז איר װעט זײן בַארעכטיגט פַאר די עקָאנָאמישע אימּפעקט צָאלונג אױב איר 	
	;זענט ַא בירגער פון די פַאראײניגטע שטַאטן ָאדער יו. עס. רעזידענט אויסלאנדער
	;קענט נישט דערקלערט װערן ַאלס ַאן ָאּפהענגיגער אױף עמיצנ'ס שטײער צוריקגעבונג
	 װָאס איז גילטיג פַאר ארבעט-באשעפטיקונג )SSN ,Social Security number( הָאט ַא סָאשעל סעקיוריטי נומער

)גילטיגע SSN(; און
	.הָאט צוגעּפַאסטע גרָאס פַארדינסטן ביז צו $99,000 פַאר אײן מענטש ָאדער $198,000 פַאר ַא ּפָארפָאלק

אין פַאל פון ַא משּפחה, מוזן בײדע עלטערן הָאבן גילטיגע סָאשעל סעקיוריטי נומערן, און קינדער װעמען זײ דערקלערן ַאלס  	
זײערע ָאּפהענגיגע מוזן אױך הָאבן גילטיגע סָאשעל סעקיוריטי נומערן. )אױסנַאמע׃ אױב ַא מַאן/װײב איז ַא מיטגליד פון די יו. 

.)SSN עס. בַאװָאפנטע קרעפטן סײ װען במשך דעם שטײער יָאר, דַארף נָאר מַאן ָאדער נָאר װײב הָאבן ַא גילטיגע
	 .ACCESS NYC פַאר מער אינפָארמַאציע בַאזוכט

• איר זָאלט װיסן אײערע רעכטן ַאלס ַאן ַארבעטער און ַאז איר הָאט די רעכטן ָאּפגעזען פון אײער אימיגרַאציע סטַאטוס, 	
ַארײנגערעכנט בַאצָאלטע אורלױב פַאר געזונטהײט ָאדער זיכערהײט סיבות )safe and sick leave( אונטער דעם ניו יָאר סיטי 

געזעץ. דער NYC ַארבעטער'ס ביל פון רעכטן גײט ָאן פַאר יעדן אײנעם, ַארײנגערעכנט אימיגרַאנטן ָאן קײן דָאקומענטן.
• עס איז מעגליך ַאז איר װעט זײן בַארעכטיגט פַאר נויטפאל בַאצָאלטע אורלױב אױב איר װערט קרַאנק מיט COVID-19 אונטער 	

דעם ניו יָארק סטעיט געזעץ. עס איז מעגליך ַאז אימיגרַאנטן ָאן קײן דָאקומענטן װעלן אױך זײן בַארעכטיגט. צו לערנען מער, 
בַאזוכט דעם ניו יָארק סטעיט גָאװערנָאר'ס װעבסײט ָאדער רופט דעם סטעיט'ס COVID-19 הָאטלײן אױף 1-888-364-3065.

• ניו יָארקער אימגרַאנטן מיט ַארבעט אױטָאריזַאציע װעלן מעגליך זײן בַארעכטיגט פַאר ַארבעטלָאזיגקײט פארזיכערונג 	
בענעפיטן. ניו יָארק סטעיט שַאפט ָאּפ דעם -7טָאגיגע װַארט ּפעריָאדע. בַאזוכט דעם ניו יָארק סטעיט דעּפַארטמענט פון ַארבעט 

װעבסײט )New York State Department of Labor website( ָאדער רופט 1-888-209-8124. פַאר מער אינפָארמַאציע איבער 
בַארעכטיגקײט און ַאּפליקַאציע ּפרָאצעס, בַאזוכט דעם Access NYC פרַאגעס און ענטפערס איבער ַארבעטלָאזיגקײט בענעפיטן.

• 	 ACCESS ניו יָארקער אימיגרַאנטן און/ָאדער זײערע קינדער זענען מעגליך בַארעכטיגט פַאר געלט הילף אין ניו יָארק. בַאזוכט
NYC )פַאר שּפַאניש, בַאזוכט Access NYC Español( ָאדער רופט HRA'ס אינפָאליניע אױף 718-557-1399.

• אױב איר הָאט פינַאנציעלע שװעריגקײטן מיט צָאלן הײם היפוטעק, איז מעגליך ַאז אײער בַאנק װעט ָאּפשַאפן אײער היפוטעק, 	
צָאלונג פַאר 90 טעג אונטער דעם היפוטעקבַאפרײאונג פָארשריפט )mortgage exemption guidance( פון דעם ניו יָארק סטעיט 

דעּפַארטמענט פון פינַאנציעלע סערװיסעס )New York State Department of Financial Services(. רופט אײער בַאנק װעלכע 
לײעט אײך אױס די היפוטעקצו לערנען מער.

• פעדערַאלע סטודענט הלוואה צָאלונגען זענען אױטָאמַאטיש צוריקגעהאלטן, ָאן קײן אינטרעסט ָאדער געלט שטרָאפן. אײניגע 	
סטודענט הלוואות, ַאזױװי עלטערע פעדערַאלע פעמילי בילדונג הלוואות װָאס זענען נישט פַארמָאגט דורך דעם יו.עס. 

דעּפַארטמענט ַאװ עדיוקעישַאן, ּפערקינס הלוואות )Perkins Loans( פַארמָאגט דורך שולעס און ּפריװַאטע סטודענט הלוואות 
זענען נישט צוריקגעהאלטן. קוקט איבער עצות איבער סטודענט הלוואות חובות במשך COVID-19 פון דעם NYC דעּפַארטמענט 
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 פון קָאנסומער און ַארבעטער בַאשיצונג )NYC Department of Consumer and Worker Protection( און 
.studentaid.gov בַאזוכט

• אױב איר זענט שולדיג דעם ניו יָארק סטעיט סטודענט ָאדער מעדיצינישע הלוואה צָאלונגען, איז מעגליך ַאז איר 	
װעט צײטװײליג בַאשיצט װערן פון דעם ַאז מען זָאל אײנמָאנען דעם חוב. לערנט זיך מער אױף דעם ניו יָארק ַאטָארני 

דזשענערַאל'ס װעבסײט.
• 	 Citi געזונט זארג פארזארגערס, טרענזיט ָאנגעשטעלטע און ערשטע רעסּפָאנדערס קענען קריגן ַאן אומזיסטע 30-טעגיגע

Bike מיטגלידערשאפט דורך זיך אײנשרײבן דורך זײערע ַארבעטגעבער. בַאזוכט דעם װעב בלַאט פון Citi Bike קריטישע 
ארבעטקראפט ּפרָאגרַאם )Citi Bike Critical Workforce program webpage( צו לערנען מער.

זיכערהײט און בַאשיצונג פון דעם ציבור קעגן פלאגן ָאדער 

311

דיסקרימינַאציע
• אין ניו יָארק סיטי איז מען נישט סובל קײן הַאס און דיסקרימינַאציע קעגן קײן מענטש צוליב זײן רַאסע, נַאציָאנַאלן ָאּפשטַאם 	

ָאדער ַאנדערע אײגנשַאפטן. די NYC קָאמיסיע איבער מענטשליכע רעכטן )NYC Commission on Human Rights(, מעיָאר'ס 
ָאפיס פַאר די פַארמײדונג פון הַאס פַארברעכנס )Mayor's Office for the Prevention of Hate Crimes(, און ניו יָארק ּפָאליצײ 
דעּפַארטמענט )NYPD ,New York Police Department( טוען בַאָאבַאכטן און רעַאגירן אױף בַאריכטן פון הַאס און פַאראורטײל 

.COVID-19 ַאלס ַא רעזולטַאט פון מורא און סטיגמע אין שײכות מיט

רופט 311 צו בַאריכטן פלאגן ָאדער דיסקרימינַאציע. 	
	  NYPD .רופט 911 אױב איר זענט דער קרבן פון ַא הַאס פַארברעכן ָאדער ַאן עדות לױט אײער מײנונג פון ַא הַאס פַארברעכן

ָאפיצירן װעלן נישט פרעגן איבער דעם אימיגרַאציע סטַאטוס פון קײנעם װָאס קומט צו זײ פַאר הילף.
בַאזוכט nyc.gov/StopCOVIDHate פַאר אינפָארמַאציע װיַאזױ צו בַאריכטן אינצידענטן פון הַאס און פַאראורטײל אין שײכות מיט  	

COVID-19 און בַאקומען צוטריט צו חיזוק פַאר קרבנות און גייסטיק געזונט חיזוק.

• מען קען רופן NYC משּפחה גערעכטיגקײט צענטערס )NYC Family Justice Centers( צו קריגן הילף פַאר איבערלעבערס פון 	
געוואלד אינדערהײם, ַארײנגערעכנט זָאפָארטיגע זיכערהײט ּפלענער, הילף מיט שעלטער, לעגַאלע הילף, גייסטיק געזונט 

און קַאונסעלינג סערװיסעס, און ַאנדערע לעבנסװיכטיגע רעסורסן. מען קען אײך בעטן צו לָאזן ַא מיטטיילונג און עמיצער װעט 
אײך צוריקרופן װי ַאמשנעלסטן.

איר קענט רופן דעם צענטער נעבן אײך פון מָאנטָאג ביז פרײטָאג, 9 אינדערפרי ביז 5 נָאכמיטָאג. 	
	718-508-1220 משּפחה גערעכטיגקײט צענטער, ברָאנקס, רופט NYC פַאר
	718-250-5113 משּפחה גערעכטיגקײט צענטער, ברוקלין, רופט NYC פַאר
	212-602-2800 משּפחה גערעכטיגקײט צענטער, מַאנהעטן, רופט NYC פַאר
	718-575-4545 משּפחה גערעכטיגקײט צענטער, קװינס, רופט NYC פַאר
	718-697-4300 משּפחה גערעכטיגקײט צענטער, סטעטן אײלענד, רופט NYC פַאר

אין ָאװנטן און אױף װיקענדס, רופט NYC'ס -24שעה'איגע געוואלד אינדערהײם הָאטלײן )Domestic Violence Hotline( אױף  	
.(4673) 800-621-HOPE

סטַאטוס פון אימיגרַאציע פַארהַאנדלונגען און דורכפירן

311

• ActionNYC איז די סיטי'ס איניציַאטיװ װָאס שטעלט צו אומזיסטע, פַארזיכערטע און קָאנפידענציעלע לעגַאלע אימיגרַאציע 	
הילף פַאר ניו יָארקער. דער ּפרָאגרַאם ּפַאסט זיך יעצט צו די אומשטענדן עס זָאל זײן מעגליך צו פירן אימיגרַאציע סקרינינגס 
דורכ'ן טעלעפָאן כדי ָאּפציהיטן סָאשעל דיסטענסינג )זיך הַאלטן כָאטש זעקס פוס פון מענטשן װָאס װאױנען נישט מיט אײך(. 

פַאר סײ װעלכע פרַאגעס ָאדער זָארגן װָאס איר הָאט בנוגע אימיגרַאציע סטַאטוס, רופט 1-800-354-0365 מָאנטאג ביז 
."ActionNYC" פרײטָאג פון 9 אינדערפרי ביז 6 בײנַאכט, ָאדער רופט 311 און זָאגט

• NYC ָאפיס פון ציװילע גערעכטיגקײט )NYC Office of Civil Justice( שטעלט צו אומזיסטע לעגַאלע סערװיסעס צו נױט-	
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בַאדערפנדע ניו יָארקער, ַארײנגערעכנט טענער, אימיגרַאנטן, נידריג־בַאצָאלטע ַארבעטערס און ַאנדערע ניו יָארקער װָאס עס 
דרָאען זײ ציװילע קלָאגעס. בַאזוכט די NYC ָאפיס פון ציװילע גערעכטיגקײט װעבסײט צו לערנען מער.

• ַאלע אימיגרַאציע פארהערן אין געריכט פַאר מענטשן װָאס זענען נישט פַארהַאלטן זענען ָאּפגעלײגט ביז כָאטש מײ 15, 	
2020. פַאר מענטשן װָאס זענען יָא פַארהַאלטן, גײען פארהערן דערװײל ָאן. בלײבט אינפָארמירט איבער דערהיינטיקייט דורך 

 Executive Office for( רופן די הָאטלײן פון דעם עקזעקוטיװ ָאפיס פַאר אימיגרַאציע איבערזיכט ,Justice.gov/EOIR בַאזוכן
EOIR ,Immigration Review(( אױף 1-800-898-7180, און איבערקוקן EOIR'ס פעיסבוק בלַאט

• יו.עס. בירגערשַאפט און אימיגרַאציע סערװיסעס )USCIS ,U.S. Citizenship and Immigration Services( הָאט געקענסלט 	
ַאלע ּפנים־אל־ּפנים סערװיסעס ַארײנגערעכנט אינטערװיוס און נַאטורַאליזַאציע צערעמָאניעס ביז מען װעט ַאנדערש מעלדן. 

בַאזוכט USCIS.gov/Coronavirus )פַאר שּפַאניש בַאזוכט דעם Respuesta de USCIS al Coronavirus 2019 װעב בלַאט( ָאדער 
רופט די USCIS הָאטלײן אױף 1-800-375-5283.

• אימיגרַאציע און קַאסטָאמס אינפָארסירונג )ICE ,Immigration and Customs Enforcement( הָאט געטױשט זײנע ּפָאליסיס 	
ICE.gov/COVID19 ּפַאנדעמיע. פַאר מער אינפָארמַאציע, בַאזוכט COVID-19 ַאלס ַא רעזולטַאט פון די

משּפחה מיטגלידער און פרײנט זענען דערװײל נישט ערלױבט צו בַאזוכן מענטשן װָאס זענען פַארהַאלטן דורך ICE. אדוואקאטן  	
זענען ערלױבט בַאגרעניצטע בַאזוכן פַאר לעגַאלע צװעקן. ICE בעט ָאבער ַאז אדוואקאטן זָאלן װָאס מער זיך טרעפן מיט 

קליענטן דורך װידעָא און פָאדערט ַאז יענע װָאס קומען ּפערזענליך זָאלן הָאבן זײער אײגענע ּפערזענליכע בַאשיצנדע 
אױסשטַאטונג און אױך ַאז מען װעט זײ מעגליך טעסטן אין דעם ַאנשטַאלט. אדוואקאטן דַארפן קָאנטַאקטירן די סּפעציפישע 

ַאנשטַאלטן פַאר ּפרטים און פארהיינטיקייט.
ICE הָאט אנולירט ַאלע ּפערזענליכע טשעק־אינס פַאר מענטשטן װָאס זענען נישט פַארהַאלטן. טעלעפָאנישע טשעק־אינס  	

גײען נָאכַאלץ צו דערהיינטיקן זיך.
	 הָאט געזָאגט ַאז זײ װעלן אײנפירן אײניגע בַאגרעניצונגען איבער װעמען ICE .גײען אױך ָאן ICE ַארעסטן דורך

זײ װעלן ַארעסטירן און ַאז זײ װעלן קײנעם נישט ַארעסטירן אין ָאדער נעבן געזונט זארג פַאסיליטיס חוץ אין 
אױסערגעװענליכע אומשטענדן.

 נָאך רעסורסן

311

• הָאט איר פרַאגעס איבער אימיגרַאציע ָאדער װיַאזױ צו בַאקומען צוטריט צו סיטי סערװיסעס? רופט די MOIA הָאטלײן אױף 	
 AskMOIA@cityhall.nyc.gov 212-788-7654, מָאנטָאג ביז פרײטָאג פון 9 אינדערפרי ביז 5 נָאכמיטָאג, שיקט ַאן אימעיל צו

.)MOIA Neighborhood Organizer( געגנט ָארגַאניזירער MOIA ָאדער פַארבינדט זיך מיט ַא
• ניו יָארקער מיט אומפעיקייטן קענען בַאזוכן דעם COVID-19 װעב בלַאט פון דעם מעיָאר'ס ָאפיס פַאר מענטשן מיט 	

אומפעיקייטן )COVID-19 webpage of the Mayor's Office for People with Disabilities( פַאר אינפָארמַאציע איבער 
צושטעלונג פון עסנװַארג/סוּפלײס, סָאשעל סעקיוריטי/מעדיקעיד בענעפיטן, הײם געזונט זארג סערװיסעס און נָאך רעסורסן.

• מען קען אױספילן צענזוס פָארעמס ָאנלײן ָאדער אױפ'ן טעלעפָאן אױף 844-330-2020. פַאר שּפרַאך שטיצע בַאזוכט דעם 	
2020 צענזוס שּפרַאך שטיצע װעב בלַאט )Census Language Support webpage 2020(. דער צענזוס איז פַארזיכערט, 

ענטפערס זענען גענצליך קָאנפידענציעל און עס זענען נישטָא קײן פרַאגעס איבער בירגערשַאפט ָאדער אימיגרַאציע.


