לעצט פארהייטיקטע נייעס׃ מײ 2020 ,4

ניו יאָ רק סיטי רעסורסן פאַ ר אימיגראַ נט קהילות
במשך ּ COVID-19פאַ נדעמיע
•די ניו יאָ רק סיטי איז איבערגעגעבן צו העלפן ניו יאָ רקער װאָ ס זענען שװער באַ טראָ פן דורך די קאָ ראָ נאַ װירוס 2019
(ּ )COVID-19פאַ נדעמיע .אַ לע ניו יאָ רקער קענען באַ קומען פילע סיטי סערװיסעס אָ ּפגעזען פון אײער אימיגראַ ציע סטאַ טוס און
צי איר קענט צאָ לן ,הגם עס קענען מעגליך גילטן אַ נדערע באַ רעכטיגונג פאָ דערונגען.

די אינפאָ רמאַ ציע איבער סערװיסעס און רעסורסן װאָ ס זענען פאַ ראַ ן טױשט זיך גאַ נץ אָ פט .צו דערהיינטיקן זיך באַ זוכט
 nyc.gov/immigrants/coronavirusאון  ,nyc.gov/coronavirusאון פאָ לגט  @NYCImmigrantsאױף טװיטער (.)Twitter
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 COVID-19אָ נװײזונגען און באַ האַ נדלונג

•פאַ רבלײבן אינדערהײם װאָ ס מער קען פאמעלעכן די פאַ רשּפרײטונג פון  COVID-19אין ניו יאָ רק סיטי .מענטשן װאָ ס האָ בן
נישט קײן סימּפטאָ מען קענען נאָ כאַ לץ פאַ רשּפרײטן דעם װירוס.
•ניו יאָ רקער מוזן טראָ גן ּפנים צודעקן אין עפנטליכע ערטער ,באַ זונדערס װען עס איז נישט מעגליך זיך צו האַ לטן כאָ טש זעקס
פוס פון אַ נדערע .אַ ּפנים צודעק איז אַ שטיקל ּפאַ ּפיר אדער שטאָ ף װאָ ס באַ דעקט אײער נאָ ז און מױל .מען זאָ ל עס טראָ גן
יעדעס מאָ ל מען גײט אַ רױס פון הױז .פאַ ר מער אינפאָ רמאַ ציע װעלכע סאָ רט ּפנים צודעק מען זאָ ל נוצן און װיאַ זױ ,באַ זוכט
.NYC.gov/Coronavirus
•אַ לע נויטיקע סיטי אװ ניו יאָ רק אָ נגעשטעלטע מוזן טראָ גן ּפנים צודעקן װען זײ קאָ נטאַ קטירן בײם אַ רבעטן מיט'ן קהילה .די
סיטי טײלט אױס ּפנים צודעקן צו נויטיקע סיטי אַ רבעטערס.
•שפייזקראמען דאַ רפן פאָ דערן אַ ז קאַ סטומערס זאָ לן טראָ גן ּפנים צודעקן צו באַ שיצן אָ נגעשטעלטע און קאַ סטומערס .עס איז
רעקאָ מענדירט אַ ז געשעפט אײגנטימער זאָ לן ארױסהענגען מעלדונגען צו העלפן דורכפירן דעם פאָ רשריפט.
•אױב איר זענט קראַ נק ,בלײבט אינדערהײם .אױב איר האָ ט אַ הוסט ,שװערטיגקײטן מיט אָ טעמען ,פיבער ,האַ לז װײטאָ ג און
איר שּפירט זיך נישט בעסער נאָ ך  4-3טעג ,רעדט מיט אײער דאָ קטאָ ר.
•נוצט טעלעפאָ ן ,טעקסט ,טעלעמעדיצין (װידעאָ קאָ נפערענץ) ,אָ דער אַ ּפאַ ציענט ּפאָ רטעל צו רעדן מיט אײער דאָ קטאָ ר
אָ נשטאָ ט גײן צום דאָ קטאָ ר .איר און אײער דאָ קטאָ ר װעלן באַ שליסן צי איר דאַ רפט מעדיצינישע זארגען אין שּפיטאָ ל.
•אױב איר דאַ רפט הילף צו טרעפן אַ דאָ קטאָ ר אָ דער קריגן מעדיצינישע זארג ,רופט  .311די סיטי װעט אײך צושטעלן
מעדיצינישע זארגען אָ ּפגעזען פון אײער אימיגראַ ציע סטאַ טוס און צי איר קענט באַ צאָ לן דערפאַ ר צי נײן.
•די סיטי אַ װ ניו יאָ רק באַ שטימט נישט קײן  COVID-19טעסטן דירעקט מיט ּפאַ ציענטן .אױב איר קריגט אַ זאַ רוף ,איז דאָ ס אַ
שװינדל .איר זאָ לט רעדן איבער אײער געזונטהײט אינפאָ רמאַ ציע ,אַ רײנגערעכנט סײ װעלכע טעסטס װאָ ס איר דאַ רפט האָ בן,
נאָ ר מיט אײער געזונט זארג פארזארגער.
•די סיטי'ס אָ נװײזונגען װאָ ס איז זאָ לט טאָ ן בנוגע די ּ COVID-19פאַ נדעמיע װערן גאַ נץ אָ פט פארהיינטיקט .זיך מיטצוהאַ לטן
מיט די לעצטע אינפאָ רמאַ ציע ,באַ זוכט  .NYC.gov/Coronavirusאינפאָ רמאַ ציע איז פאַ ראַ ן אין מער װי  20שּפראַ כן.
oפאַ ר ריעל־צייט טעקסט פארהיינטיקט איבער  COVID-19אין ענגליש ,טעקסט  COVIDצו .692-692

oפאַ ר ריעל־צייט פארהיינטיקטן אין שּפאַ ניש ,טעקסט  COVIDESPצו .692-692

oדי ריעל־צייט פארהיינטיקטן קען מען אױך טרעפן אין ענגליש ,שּפאַ ניש און כינעזיש אױף טװיטער .פאָ לגט
 @NNYCSpanish ,@NotifyNYCאון .@NNYCChinese

•ניו יאָ רקער װאָ ס האָ בן סימּפטאָ מען אָ דער האָ בן געטעסטעט ּפאָ זיטיװ פאַ ר  ,COVID-19זענען געװען אין קאָ נטאַ קט מיט עמיצן
װאָ ס האָ ט מעגליך  ,COVID-19אָ דער זענען אַ צינד אין קאַ ראַ נטין קענען פארהיינטיקטן די סיטי איבער זײער סטאַ טוס .באַ זוכט
דעם  NYC COVID-19ענגעידזשמענט ּפאָ רטעל ( )NYC COVID-19 Engagement Portalפאַ ר מער אינפאָ רמאַ ציע.

[]Yiddish
קאמישאנער

מייאָ ר

1
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 COVID-19און אימיגראַ ציע זאָ רג
•קריגן זארג ,װערן באַ האַ נדלט אָ דער געטעסטעט פאַ ר  COVID-19װעט אײך נישט מאַ כן קײן " עפנטלעכע לאדונג" און נישט
שאטן אײערע שאנסן זיך ארײנצוגעבן פאר א גרין קארטל .קריגן װאױלטעטיגע אָ דער רעדוצירטע מעדיצינישע זארג װעט
נישט שאטן אײערע שאנסן זיך ארײנצוגעבן פאר א גרין קארטל .עס איז נישטאָ קײן "עפנטלעכע לאדונג" טעסט װען גרין
קאַ רטל געניסער אנווענדן פאַ ר בירגערשאַ פט .זוכט זארג אָ ן קײן מורא.
•פילע אימיגראַ נטן זענען נישט אַ פעקטירט דורך דעם " עפנטלעכע לאדונג " טעסט.
•און נישט אַ לע עפנטלעכע סערװיסעסּ ,פראָ גראַ מען און בענעפיטן װערן באַ טראַ כט אַ לס " עפנטלעכע בענעפיטן" אונטער דעם
"עפנטלעכע לאדונג" טעסט .צום בײשּפיל ,זענען די פאָ לגנדע סערװיסעס און ּפראָ גראַ מען נישט באַ טראַ כט אַ לס "עפנטלעכע
בענעפיטן" ,אַ פילו פאַ ר אימיגראַ נטן װאָ ס דאַ רפן אױסשטײן דעם "עפנטלעכע לאדונג" טעסט:
oגעזונט זארג סערװיסעס און רוב געזונט פארזיכערונג חוץ נאָ ן־נויטפאל מעדיקעיד ()Medicaid

oהגם מעדיקעיד איז יאָ אײנגעשלאָ סן ,זענען די פאָ לגענדע מעדיקעיד בענעפיטן נישט אײנגעשלאָ סן׃
נויטפאל מעדיקעיד

סערװיסעס באַ צאָ לט דורך מעדיקעיד אָ בער צוגעשטעלט אונטער דעם יחידים מיט בילדונג אומפעיקייט אַ קט
(.)IDEA ,Individuals with Disabilities Education Act
שולע־באַ זירטע סערװיסעס אָ דער בענעפיטן באַ צאָ לט דורך מעדיקעיד
מעדיקעיד בענעפיטן װאָ ס עס קריגן קינדער אינגער פון  21יאָ ר אַ לט
מעדיקעיד בענעפיטן װאָ ס עס קריגט אַ פרױ אין שוואנגער אויף  60 +טעג
oפילע סאָ רטן הילף מיט די קאָ סטן פון עסנװאַ רג אַ זױװי די סּפעציעלע סוּפלעמענטאַ ל נערונג ּפראָ רגאַ ם פאַ ר פרױען ,בעיביס און
קינדער ( ,)WIC ,Infants and Children ,Special Supplemental Nutrition Program for Womenשפייז ּפענטריס ,כאַ ּפ און גײ
( )Grab and Goמאָ לצײטן אין שולעס ,און נאָ ך (חוץ  ;SNAPזעט "עסנװאַ רג" חלק אונטן)
oאברעטלאזיקייט בענעפיטן
•די ּפריװאַ טקײט פון אַ לע געזונט זארג ּפאַ ציענטן אָ ּפגעזען פון זײער אימיגראַ ציע סטאַ טוס איז גאָ ר שטאַ רק באַ שיצט .אונטער
דעם פעדעראַ לן געזעץ טײלן זיך שּפיטעלער און קליניקס נישט מיט קײן ּפאַ ציענט אינפאָ רמאַ ציע אָ ן דעם ּפאַ ציענט'ס
דערלויבעניש ,אױסער װען דער געזעץ פאָ דערט אַ ז זײ מוזן עס טאָ ן.
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•אױב איר האָ ט פראַ געס איבער אימיגראַ ציע סטאַ טוס און עפנטלעכע בענעפיטן ,רופט די אומזיסטע ,דערלויבעניש ActionNYC
האָ טלײן אױף  ,1-800-354-0365מאָ נטאָ ג ביז פרײטאָ ג פון  9אינדערפרי ביז  6בײנאַ כט ,אָ דער רופט  311און זאָ גט "Public
 "Chargeצו באַ קומען צוטריט צו צײטליכע און קראַ נטע אינפאָ רמאַ ציע און פאַ רבינדונגען צו לעגאַ לע הילף

געזונט זארג און װאױלזײן
•ניו יאָ רק סיטי געזונט  +שּפיטעלער ( )NYC Health + Hospitalsשטעלט צו זארג פאַ ר אַ לע ניו יאָ רקער ,אָ ּפגעזען װאָ ס אײער
אימיגראַ ציע סטאַ טוס איז NYC Health + Hospitals .װעט אײך העלפן אַ פילו איר האָ ט נישט קײן פארזיכערונג און קענט נישט
באַ צאָ לן פאַ ר געזונט זארג .דאָ ס גײט אָ ן פאַ ר אַ לע סאָ רטן געזונט זארג סערװיסעס ,אַ רײנגערעכנט נויטפאל זארג ,באַ זוכן
בײם דאָ קטאָ ר ,מעדיצינען ,לאַ נג־טערמיניגע זארג און ליגן אין שּפיטאָ ל .באַ זוכט ,NYCHealthandHospitals.org/immigrant
אָ דער רופט  )844-692-4692( 844-NYC-4NYCאָ דער .311
• NYC Careאיז אַ ּפראָ גראַ ם װאָ ס גאַ ראַ נטירט ביליגע און אומזיסטע סערװיסעס אָ נגעבאָ טן דורך NYC Health + Hospitals

צו ניו יאָ רקער װאָ ס קװאַ ליפיצירן נישט אָ דער קענען זיך נישט ערלױבן קײן געזונט פארזיכערונג .כדי אָ ּפצוהיטן סאָ שעל
דיסטאַ נסינג (זיך האַ לטן כאָ טש זעקס פוס פון מענטשן װאָ ס װאױנען נישט מיט אײך) ,װעלן  NYC Careאָ נגעשטעלטע
אַ ראָ ּפנעמען אײער קאָ נטאַ קט אינפאָ רמאַ ציע און אײך צוריקרופן בנוגע זיך אײנשרײבן װען באַ געגענישן ּפנים־אל־ּפנים װעלן
זײן װידער ערלױבט .באַ זוכט  ,NYCCare.nycאָ דער רופט  (1-646-692-2273) 1-646-NYC-Careאָ דער .311

•אין ניו יאָ רק סיטי געפינען זיך פילע קהילה געזונט צענטערס װאָ ס שטעלן צו מעדיצינישע זארג פאַ ר רעדוצירטע ּפרײזן,
געװאָ נדן לױט אײערע פאַ רדינסטן (דאָ ס הײסט  .)sliding-fee basisדי זארג איז פאַ ר יעדן אײנעם ,אָ ּפגעזען פון אײער
אימיגראַ ציע סטאַ טוס .באַ זוכט  FindaHealthCenter.HRSA.govאָ דער די  NYCליסטע פון ביליגע ביז אומזיסטע זארג אָ ּפציעס
צו טרעפן אַ לאָ קאַ ל נעבן אײך.
2

•אױב איר פילט זיך אומרואיג ,אָ נגעצױגן אָ דער איר פילט אַ ז איר ברעכט זיך ממש אונטער ,פאַ רבינדט זיך מיט טרענירטע
קאַ ונסעלאָ רס בײ  ,NYC Wellדי סיטי'ס אומזיסטע ,קאָ נפידענציעלע הילפליניע אין  200+שּפראַ כן .רופט 888-NYC-WELL
( ,)888-692-9355טעקסט  WELLצו  ,65173אָ דער שמועסט אָ נלײן אױף .NYC.gov/NYCWell
•רופט די ניו יאָ רק סטעיט'ס  COVID-19עמאָ ציאָ נעלע שטיצע הילפליניע ( )COVID-19 Emotional Support Helplineאױף
 844-863-9314צו רעדן מיט סּפעציעל־טרענירטע װאָ לאָ נטירן־ּפראָ פעסיאָ נאַ לן .זײ שטײען גרײט אײך אױסצוהערן ,שטיצן און
אָ נבאָ טן רעפעראַ לס פון  8אינדערפרי ביז  10בײנאַ כט ,זיבן טעג אַ װאָ ך.

געזונט פארזיכערונג
•עס זענען פאַ ראַ ן פילע ביליגע ביז אומזיסטע פארזיכערונג ּפלענער פאַ ר אימיגראַ נטן ,אַ רײנגערעכנט קינדער װאָ ס האָ בן נישט
קײן דאָ קומענטן און פרױען אין שוואנגער .מען קען זיך אײנשרײבן פאַ ר מעדיקעיד ,Child Health Plus ,און Essential Plan
דאָ ס גאַ נצע יאָ ר .באַ זוכט  New York State of Healthאָ דער רופט .311
•צוליב די ּ COVID-19פאַ נדעמיע ,װעט מען דערװײל נישט קענען ּפערזענליך קומען זיך אײנצושרײבן פאַ ר געזונט פארזיכערונג
ביז מען װעט אַ נדערש מעלדן .איר קענט רופן פאַ ר מער אינפאָ רמאַ ציע אָ דער צו באַ שטימען אַ טעלעפאָ נישע צונויפטרעפן זיך
אײנצושרײבן .הילף איז פאַ ראַ ן פאַ ר אַ לע אָ ּפגעזען פון אימיגראַ ציע סטאַ טוס און אין פילע שּפראַ כן .באַ זוכט 'NYCס אָ פיס פון
געזונט פארזיכערונג סערװיסעס ( )NYC's Office of Health Insurance Servicesצו באַ שטימען אַ ן צונויפטרעף  ,אָ דער רופט
311
 .311איר קענט אױך טעקסטן  CoveredNYCצו  .877-877טעקסט  SeguroNYCצו  877-877פאַ ר שּפאַ ניש.
•קהילה געזונטהײט אדוואקאטן ( )CHA ,Community Health Advocatesהעלפט ניו יאָ רקער זיך נישט צו פארּפלאָ נטערן אין
די קאָ מּפליצירטע געזונט זארג סיסטעם דורך צושטעלן אינדיװידועלע הילף און לערנען צו קהילות דורכאױך ניו יאָ רק סטעיט.
 CHAשטעלט צו הילף װיאַ זױ צו נוצן געזונט פארזיכערונג ,באשליסן מיט מעדיצינישע בילס און חובות ,און באַ קעמפן דעקונג
אָ ּפזאָ גונגען און באַ רעכטיגונג הכרעות .די הילף איז פאַ ראַ ן אין מער װי  170שּפראַ כן .רופט די האָ טלײן אױף (614- )888
 ,5400מאָ נטאָ ג ביז פרײטאָ ג פון  9אינדערפרי ביז  4נאָ כמיטאָ ג.

עסנװאַ רג
•סוּפלעמענטאַ ל נערונג הילף ּפראָ גראַ ם ( ,)SNAP ,Supplemental Nutrition Assistance Programאָ דער עסן שטעמפלען,
העלפט שװאַ כע פאַ רדינער צו קױפן עסנװאַ רג .עס גילטן אײניגע אימיגראַ ציע באַ גרעניצונגען .מען קען זיך ארײנגעבן אָ דער
באַ נײען אָ נלײן דורך  ,ACCESS HRAדי סיטי'ס אָ נלײן ּפאָ רטעל װאָ ס ערלױבט אײך אונווענדן און פאַ רװאַ לטן אײער עפנטלעכע
בענעפיטן פאל .פאַ ר מער אינפאָ רמאַ ציע רופט 'HRAס אינפאָ ליניע אױף .718-557-1399
 SNAPoגעניסער אין  NYCקענען קױפן פון שפייזקראם אָ נלײן אױף  ,Shoprite ,Amazonאָ דער  .Walmartמאַ כט זיכער צו
באַ שטעטיגן אַ ז אַ ן אָ נלײן קראם קען אײך אַ הײמברענגען װאָ ס איר האָ ט געקױפט.
oאױב האָ ט איר פראַ געס איבער אימיגראַ ציע און עפנטלעכע בענעפיטן אַ זױװי  ,SNAPרופט די אומזיסטע ,קאָ נפידענציעלע
 ActionNYCהאָ טלײן אױף  ,1-800-354-0365מאָ נטאָ ג ביז פרײטאָ ג פון  9אינדערפרי ביז  6בײנאַ כט ,אָ דער רופט  311און
זאָ גט " "Public Chargeצו באַ קומען צוטריט צו אינפאָ רמאַ ציע און פאַ רבינדונגען צו לעגאַ לע הילף.
•די סערװיסעס געליסטעט אונטן װערן צוגעשטעלט צו אַ לע ניו יאָ רקער אָ ּפגעזען פון אײער אימיגראַ ציע סטאַ טוס .אימיגראַ נטן
אָ ן קײן דאָ קומענטן קענען אױך קריגן די סערװיסעס ,און דאָ ס טאָ ן װעט אײך נישט מאַ כן קײן "עפנטלעכע לאדונג" און נישט
שאַ טן אײערע שאַ נסן זיך ארײנצוגעבן פאַ ר אַ גרין קאַ רטל.
oניו יאָ רק סיטי'ס פוד ּפענטריס שטעלן צו שפייזקראם ,און קהילה קיכן שטעלן צו הײסע מאָ לצײטן .עס איז נישטאָ קײן גרענעץ
אױף פאַ רדינסטן .טרעפט לאָ קאַ לן נעבן אײך און זײערע אַ רבעט שטונדן נוצנדיג  FoodHelpNYCאָ דער רופט .311
oאַ לע ניו יאָ רק אײנװאױנער קענען קריגן דרײ מאָ לצײטן אַ טאָ ג בײ מאָ לצײט ּפונקטן איבער די גאַ נצע שטאָ ט .מאָ לצײט ּפונקטן
( )Meals Hubsזענען אָ פן פון מאָ נטאָ ג ביז פרײטאָ ג פון  7:30אינדערפרי ביז  11:30אינדערפרי פאַ ר קינדער און משּפחות ,און
פון  11:30אינדערפרי ביז  1:30נאָ כמיטאָ ג פאַ ר ערװאַ קסענע .מען דאַ רפט נישט קײן רעגיסטראַ ציע ,קײן אידענטיפיקאַ ציע אָ דער
קײן דאָ קומענטן כדי קריגן די מאָ לצײטן .אַ לע ערװאַ קסענע און קינדער קענען קריגן דרײ מאָ לצײטן אױפאַ מאָ ל .עלטערן אָ דער
אּפוטרוּפוסים קענען קריגן מאָ לצײטן פאַ ר זײערע קינדער .עס זענען נישטאָ קײן עסצימערן ,דעריבער מוז מען עסן די מאָ לצײטן
3

מחוץ מאָ לצײט ּפונקטן .עס איז פאַ ראַ ן װעגעטאַ ריש ,כשר און חלאל עסנװאַ רג בײ אַ לע לאָ קאַ לן .באַ זוכט דעם דעּפאַ רטמענט
אַ װ עדיוקעישאַ ן ( )Department of Educationװעבסײט װאו איר קענט טרעפן אומזיסטע מאָ לצײט לאָ קאַ לן אָ דער רופט .311
איר קענט אױך טעקסטן  FOODצו  .877-877טעקסט  COMIDAצו  877-877פאַ ר שּפאַ ניש.
oעלטערע מענטשן װאָ ס זענען  60יאָ ר אַ לט אָ דער עלטער װאָ ס זוכן װאו און װיאַ זױ צו קריגן עסנװאַ רג ,אַ רײנגערעכנט מעגליכע
הײם צושטעלונג ,דאַ רפן באַ זוכן  www.nyc.gov/getfoodאָ דער רופן  311און זאָ גן "."Get Food
311

oצו אנולירן ,טױשן אָ דער ארײנגעבן אַ קלאגע איבער די סערװיס קענט איר רופן  311און זאָ גן " "Get Foodאָ דער ארײגעבן
פידבעק אָ נלײן דאָ ׃ on.nyc.gov/seniorfoodhelp
oאױב איר קענט נישט אַ רױסגײן ,האָ ט קײנעם נישט װאָ ס זאָ ל אײך אַ הײמברענגען עסנװאַ רג ,אָ דער קענט נישט נוצן קײן
ּפריװאַ טע צושטעלונג אָ ּפציעס ,װעט איר מעגליך זײן באַ רעכטיגט דערצו אַ ז מען זאָ ל אײך אַ הײמברענגען מאָ לצײטן .באַ זוכט
דעם  NYC COVID-19הילף מיט עסנװאַ רג װעבסײט ( )NYC COVID-19 Food Assistance Resources websiteאָ דער רופט 311
און זאָ גט "."Get Food
oדי סּפעציעלע סוּפלעמענטאַ ל נערונג ּפראָ גראַ ם פאַ ר פרױען ,בעיביס און קינדער (Special Supplemental Nutrition Program
 )WIC ,Infants and Children ,for Womenשטעלט צו אומזיסט געזונט עסנװאַ רג און אַ נדערע סערװיסעס צו פרױען און
קינדער מיט נידריגע פאַ רדינסטן .באַ זוכט ( ACCESS NYCפאַ ר שּפאַ ניש באַ זוכט  )ACcess NYC Españolאָ דער רופט 'HRAס
אינפאָ ליניע אױף .718-557-1399

האַ וזינג און נוציקייט
•אַ לע ארויסווארפן פאַ רהאַ נדלונגען און ארויסווארפן באפעלן װאָ ס האָ בן נאָ כנישט קײן הכרעה זענען דערװײל צוריקגעהאלטן
געװאָ רן פאַ ר אַ לע ,אָ ּפגעזען פון אײער אימיגראַ ציע סטאַ טוס .דאָ ס הײסט אַ ז אײער לענדלער קען אײך אין די צײט נישט
צװינגען זיך אַ רױסצוציען פון אײער הײם צוליב דעם װאָ ס איר קענט נישט באַ צאָ לן רענט .פאַ ר מער אינפאָ רמאַ ציע ,באַ זוכט די
װעבסײט פון דעם מעיאָ ר'ס אָ פיס צו באַ שיצן טענערס ( )Mayor's Office to Protect Tenants websiteאָ דער דעם  NYSאַ טאָ רני
דזשענעראַ ל'ס ( )NYS Attorney Generalבלאַ ט איבער  COVID-19און האַ וזינג רעכטן.
•פאדינגערס װאָ ס האָ בן פראַ געס אָ דער נױטיגן זיך אין ליגעל עצה איבער זײער טענענסי אין פאַ ל זײ שטײען אױס צרות פון
זײערע לענדלערס אָ דער אױב מען דראָ עט זײ ארויסווארפן ,קענען קאָ נטאַ קטירן די סיטי'ס רעזידענשאַ ל טענער האָ טלײן דורך
רופן  .311די האָ טלײן שטעלט צו אָ נװײזונגען װיאַ זױ צו באַ קומען צוטריט צו סיטי בענעפיטן אָ דער זיך ארײנגעבן פאַ ר הילף,
אומזיסטע ליגעל עצה ,און אַ נדערע רעסורסן װאָ ס זענען פאַ ראַ ן כדי צו העלפן אַ לע ניו יאָ רקער – אָ ּפגעזען פון זײער זיּפ קאָ וד,
פאַ רדינסטן אָ דער אימיגראַ ציע סטאַ טוס – צו אַ דרעסירן טענענסי עינינים במשך דעם  COVID-19קריזיס.
•אױב אײער אַ רבעט צייטפלאן איז רעדוצירט געװאָ רן צוליב דעם קאָ ראָ נאַ װירוס און איר קענט נישט באַ צאָ לן רענט ,קענט איר
אַ ּפלײען פאַ ר נויטפאל געלט הילף ( .)Emergency Cash Assistanceעס גילטן אײניגע אימיגראַ ציע באַ גרעניצונגען .באַ זוכט
( ACCESS NYCפאַ ר שּפאַ ניש באַ זוכט  )Access NYC Españolאָ דער רופט 'HRAס אינפאָ ליניע אױף .718-557-1399
•די ּ Homebaseפראָ גראַ ם קען העלפן  NYCאײנװאױנער װאָ ס שטײען אין דראָ ענדע געפאַ ר פון פאַ רלירן זײער הױז און אַ רײנגײן
אין די שעלטער סיסטעם .באַ זוכט 'HRAס װעב בלאַ ט איבער  Homebaseאָ דער רופט .311
•אױב איר נוצט אַ  NYCהאַ וזינג אױפהיטונג און אנטװיקלונג ( )HPD ,NYC Housing Preservation and Developmentסעקשאַ ן
 8װאַ וטשער און האָ ט שוועריקייטן מיט צאָ לן רענט צוליב פאַ רלוסט פון הכנסה ,שיקט אַ ן אימעיל צו  DTRAI@hpd.nyc.govצו
קריגן הילף.
•ניו יאָ רק סיסי האַ וזינג אױטאָ ריטעט ( )NYCHA ,New York City Housing Authorityאײנװאױנער װאָ ס האָ בן פאַ רלױרן זײערע
פאַ רדינסטן װעלן מעגליך קװאַ ליפיצירן פאַ ר 'NYCHAס רענט אין שװערע צײטן (ּ )rent hardshipפראָ גראַ ם .צו לערנען מער,
רופט דעם  NYCHAקאַ סטומער קאָ נטאַ קט צענטער ( )Customer Contact Centerאױף .718-707-7771
•די סיטי שטעלט צו פאַ רשידענע רעסורסן פאר  NYCHAאײנװאױנער ,ארײנגערעכנט ּפערזענליכע באַ שיצנדע אױסשטאַ טונג
און  COVID-19טעסטינג פאַ ר אַ לע  NYCHAאײנװאױנער ,װי אױך עסנװאַ רג און געזונטהײט טשעקס פאַ ר סיניאָ רס .פאַ ר מער
אינפאָ רמאַ ציע באַ זוכט דעם  NYCHAװעבסײט.
•ניו יאָ רק סיטי טוט צײטװײליג אײנאָ רדענען די פאָ לגענדע גרוּפעס פון מענטשן אין האָ טעלן׃ ניו יאָ רקערס װאָ ס זענען הײמלאָ ז;
געזונט זארג אַ רבעטערס ,אָ ּפגעזען פון סימּפטאָ מען; ּ NYC Health + Hospitalsפאַ ציענטן װאָ ס פאַ רלאָ זן דעם שּפיטאָ ל און
דאַ רפן זיך איזאָ לירן; און מענטשן װאָ ס האָ בן געטעסטעט ּפאָ זיטיװ פאַ ר אדער האָ בן סימּפטאָ מען פון  COVID-19און דאַ רפן
זיך איזאָ לירן .פאַ ר מער אינפאָ רמאַ ציע ,באַ זוכט .nyc.gov/covid19hotel
• ConEdisonהאָ ט אײנגעשטימט נישט אָ ּפצוהאַ קן עלעקטריק סערװיסעס אױב מען קען נישט צאָ לן נוציקייטן בילס און אָ ּפשאַ פן
געלט שטראָ פן פאַ ר באַ צאָ לן שּפעט National Grid .האָ ט אױך געזאָ גט אַ ז זײ װעלן נישט אָ ּפשליסן גאַ ז סערװיס כאָ טש ביז
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ענדע אַ ּפריל אױב מען קען נישט צאָ לן די בילס .קוקט איבער די  ConEdisonװעבסײט און די  National Gridװעבסײט פאַ ר
311
מער אינפאָ רמאַ ציע.
• ,AT&T ,Comcastאון  Verizonהאָ בן אײנגעשטימט נישט אָ ּפצוהאַ קן אינטערנעט סערװיסעס במשך  60טעג אױב איר קענט
נישט צאָ לן זײערע בילס צוליב די שטערן אַ לס אַ רעזולטאַ ט פון .COVID-19
• Comcastטוט אָ נבאָ טן צװײ חדשים פון אומזיסטע אינטערנעט (מיט שנעלקײט ביז צו  25מעגאַ ביט ּפער סעקונדע) צו נײע
קאַ סטומערס מיט שװאַ כע פאַ רדינסטן .באַ זוכט די  Comcast Internal Essentials websiteצו לערנען מער.
• AT&T ,Sprint ,T-Mobile ,Metro PCSאון  Comcast Xfinityשאַ פן אַ לע אָ ּפ זײערע דאַ טאַ לימיטן פאַ ר סעלפאָ ון אבונענטן
פאַ ר אַ מװײניגסטנס  60טעג Verizon .לײגט אױטאָ מאַ טיש צו נאָ ך  15GBפון  4G LTEדאַ טאַ צו קאָ נסומער און קלײנע
ביזנעס געטיילן דאַ טאַ ּפלענער ,האָ טסּפאָ טס און דזשעטּפעקס .פאַ רבינדט זיך מיט אײער סעלפאָ ון פארזארגער פאַ ר מער
אינפאָ רמאַ ציע.
•ביז מען װעט אַ נדערש מעלדן ,זענען יעצט אַ לע  Xfinity WiFiעפענטליכע האָ טסּפאָ טס אָ פן פאַ ר יעדן אײנעם אױף דעם
 ."xfinitywifi" SSIDעפענטליכע האָ טסּפאָ טס קען מען טרעפן אין קלײנע/מיטלמעסיגע געשעפטן און אינדרױסן אין
קאָ מערציעלע זאָ נעס .באַ זוכט די  Xfinity WiFiװעבסײט צו טרעפן אַ  WiFiעפענטליכע האָ טסּפאָ ט און לערנען מער.

בילדונג און קינדזארג
•לערנען פונדערהײם וועט אָ נגיין דורכאױס די רעשט פונעם  2020-2019שולע יאר בעת די שולעס בלײבן פאַ רמאַ כט .דאָ ס
הײסט אַ ז סטודענטן נעמען קלאַ סן פונדערהײם נוצנדיג די אינטערנעט .דער דעּפאַ רטמענט אָ װ עדיוקעישאַ ן (Department of
 )DOE ,Educationלאָ זט נױט־באַ דערפנדע סטודענטן צו באָ רגן אינטערנעט־באַ קרעפטיגטע אײַ ּפעדס .דער סעלולער דאַ טאַ
ּפלאַ ן איז אײנגעשלאָ סן .לערנט זיך מער אױף  Schools.NYC.gov/Coronavirusאָ דער רופט .311
•עס זענען פאַ ראַ ן עטליכע אָ ּפציעס פון אומזעסטע אינטערנעט פאַ ר  K-12סטודענטן און אוניװערסיטעט סטודענטן׃
 Charter Spectrumoשטעלט צו די ערשטע צװײ חדשים פון אינטערנעט מיט שנעלקײטן פון ביז צו  100מעגאַ ביט ּפער סעקונדע
צו נײע קאַ סטומערס פרײ פון אָ ּפצאָ ל .עס איז מעגליך אַ ז אינסטאַ לירונג אָ ּפצאָ לן װעלן אָ ּפגעשאַ פן װערן .רופט 1-844-488-
.8395
 Suddenlinkoאון  ,Optimumװאָ ס זענען בײדע פאַ רמאָ גט דורך ,Altice USAטוען אָ נבאָ טן  60טעג פון אומזיסטע אינטערנעט
מיט שנעלקײטן פון ביז צו  30מעגאַ ביט ּפער סעקונדע צו נײע קאַ סטומערס .רופט  1-866-200-9522פאַ ר  ,Optimumאון רופט
 1-888-633-0030פאַ ר  Suddenlinkאינטערנעט סערװיס.
 Coxoטוט אָ נבאָ טן דעם ערשטן מאָ נאַ ט פון זײן אינטערנעט ּפראָ גראַ ם ,Connect2Compete ,פרײ פון אָ ּפצאָ ל צו קאַ סטומערס
װאָ ס זענען שװאַ כע פאַ רדינער מיט קינדער ( K-12אָ דער אינגער) ביז מײ .2020 ,12
• DOEהאָ ט לערן פונדערהײם רעסורסן אין ענגליש פאַ ר סטודענטן אין גרעידס  Pre-Kביז .12
• NYCאַַ דמיניסטראַ ציע פאַ ר קינדער סערװיסעס ( )ACS ,NYC Administration for Children's Servicesהאָ ט אַ װירטועלע
 COVID-19רעסורס װעגװײזער פאַ ר עלטערן און קינדער ,אַ רײנגערעכנט חינוך עצות פאַ ר עלטערן ,אַ קטיװיטעטן װאָ ס מען קען
טאָ ן במשך קאַ ראַ נטין ,און רעסורסן פאַ ר די װיכטיגסטע געברױכן.
• ACSאַ רבעט אין ּפאַ רטנערשאַ פט מיט קהילה־באַ זירטע אָ רגאַ ניזאַ ציעס אין דרײ געגנטן כדי צו צושטעלן משּפחה
ענריטשמענט צענטערס ( )FECs ,Family Enrichment Centersװאָ ס טוען אָ נבאָ טן אַ רײע אַ קטיװיטעטן פאַ ר אין מיט די
קהילה'FEC .ס געבן יעצט רעפעראַ לס און שטיצע פונדערװײטנס ,װי אױך באַ גרעניצטע נויטפאל רעסורסן ּפנים־אל־ּפנים .איר
קענט באַ זוכן די  ACSװעבסײט פאַ ר מער אינפאָ רמאַ ציע.
•די ניו יאָ רק עפענטליכע ביבליאוטעק ( )NYPL ,New York Public Libraryטוט אָ נבאָ טן אומזיסטע אָ נלײן טוטאָ רינג פאַ ר
סטודענטן .סטודענטן קענען קריגן אָ נלײן הײמאַ רבעט הילף פון ּפריװאַ טע לערערס טעגליך פון  2נאָ כמיטאָ ג ביז  11בײנאַ כט.
ּפריװאַ טע לערערס לערנען גרונט לימודים אין ענגליש און שּפאַ ניש ,פון פרי עלעמענטערי דורך מיטלשול גרעידס .װידעאָ
אינהאלט און אַ נדערע רעסורסן זענען אױך דאָ צו באַ קומען  24שעה אַ טאָ ג .משּפחות װעלן דאַ רפן האָ בן אַ ניו יאָ רק לײברערי
קאַ רטל צו באַ קומען צוטריט צו די סערװיס און קענען זיך ארײנגעבן פאַ ר אַ קאַ רטל אױף די ניו יאָ רק עפנטלעכע ביבליאוטעק
װעבסײט.
• We Speak NYCשטעלט צו אומזיסטע אָ נלײן רעסורסן צו לערנען ענגליש און טוט אָ נבאָ טן אומזיסטע וואכנטליכע אָ נלײן
קלאַ סן .שרײבט זיך אײן פאַ ר אַ קלאַ ס שױן הײנט און איר װעט זיך באַ קענען מיט אַ נדערע מענטשן ,געװאױר װערן איבער ניו
יאָ רק סיטי סערװיסעס װאָ ס אַ לע ניו יאָ רק סיטי אײנװאױנער קענען קריגן ,אָ ּפגעזען פון זײער אימיגראַ ציע סטאַ טוס ,און רעדן
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ענגליש .אױב איר װילט באַ זוכן אַ קלאַ ס ,ביטע קוקט איבער די צייטפלאן פון קלאַ סן דאָ  .יעדער אײנער קען באַ קומען צוטריט
צו אומזיסטע רעסורסן אױף די  We Speak NYCװעבסײט – מען דאַ רף נישט שאַ פן קײן אַ קאַ ונט .עס זענען אױך פאַ ראַ ן
מאַ טעריאַ לן פאַ ר מחנכים ,אַ רײנגערעכנט לימוד ּפלענער און ביכער.
•די סיטי שטעלט צו אומזיסטע קינד זארג אין רעגיאָ נאַ לע בארייכערונג צענטערס ()RECs ,Regional Enrichment Centers
פאַ ר ערשטע רעסּפאָ נדערס ,געזונט זארג אַ רבעטערס ,טרענזיט אַ רבעטערס און אַ נדערע סיטי אָ נגעשטעלטע ,װי אױך
נויטיקע אַ רבעטערס'REC .ס זענען אָ פן פון  7:30אינדערפרי ביז  6.30בײנאַ כט ,מאָ נטאָ ג ביז פרײטאָ ג ,פאַ ר קינדער אין
ּפרע־קינדערגאָ רטן ביז צו גרעיד  .12מען װעט צושטעלן מאָ לצײטן פאַ ר די קינדער .באַ זוכט 'DOEס רעגיאָ נאַ לע ענריטשמענט
צענטער װעבסײט אָ דער רופט  311צו לערנען מער איבער די סערװיסעס און די פולע ליסטע פון אַ רבעטערס װאָ ס זענען
באַ רעכטיגט פאַ ר אומזיסטע קינד זארג.

שטיצע אין פינאַ נציעלע הילף פאַ ר אַ רבעטערס
•צי איר זענט אַ געשעפט אײגנטימער אָ דער צי איר זוכט אַ רבעט ,טוט דער  NYCדעּפאַ רטמענט פון קלײנע ביזנעס סערװיסעס
( )NYC Department of Small Business Servicesאָ נבאָ טן שטיצע פאַ ר ניו יאָ רקער .באַ זוכט  nyc.gov/sbsפאַ ר די פרישסטע
רעסורסן און אינפאָ רמאַ ציע איבער .COVID-19
•אַ לס טײל פון דעם קאָ ראָ נאַ װירוס הילף ,פאַ רלײכטערונג און עקאָ נאָ מישע זיכערהײט אַ קט ( ,)CARES Actשיקט די רעגירונג
אַ רױס עקאָ נאָ מישע אימּפעקט צאָ לונגען ( )Economic Impact Paymentsצו פילע מענטשן אין די פאַ ראײניגטע שטאַ טן ,װאָ ס
פאַ רדינען װײניגער װי אַ געװיסע סומע געלט.
oעס איז מעגליך אַ ז איר װעט זײן באַ רעכטיגט פאַ ר די עקאָ נאָ מישע אימּפעקט צאָ לונג אױב איר
זענט אַ בירגער פון די פאַ ראײניגטע שטאַ טן אָ דער יו .עס .רעזידענט אויסלאנדער;

קענט נישט דערקלערט װערן אַ לס אַ ן אָ ּפהענגיגער אױף עמיצנ'ס שטײער צוריקגעבונג;
האָ ט אַ סאָ שעל סעקיוריטי נומער ( )SSN ,Social Security numberװאָ ס איז גילטיג פאַ ר ארבעט-באשעפטיקונג
(גילטיגע  ;)SSNאון
האָ ט צוגעּפאַ סטע גראָ ס פאַ רדינסטן ביז צו  $99,000פאַ ר אײן מענטש אָ דער  $198,000פאַ ר אַ ּפאָ רפאָ לק.
oאין פאַ ל פון אַ משּפחה ,מוזן בײדע עלטערן האָ בן גילטיגע סאָ שעל סעקיוריטי נומערן ,און קינדער װעמען זײ דערקלערן אַ לס
זײערע אָ ּפהענגיגע מוזן אױך האָ בן גילטיגע סאָ שעל סעקיוריטי נומערן( .אױסנאַ מע׃ אױב אַ מאַ ן/װײב איז אַ מיטגליד פון די יו.
עס .באַ װאָ פנטע קרעפטן סײ װען במשך דעם שטײער יאָ ר ,דאַ רף נאָ ר מאַ ן אָ דער נאָ ר װײב האָ בן אַ גילטיגע .)SSN
oפאַ ר מער אינפאָ רמאַ ציע באַ זוכט .ACCESS NYC
•איר זאָ לט װיסן אײערע רעכטן אַ לס אַ ן אַ רבעטער און אַ ז איר האָ ט די רעכטן אָ ּפגעזען פון אײער אימיגראַ ציע סטאַ טוס,
אַ רײנגערעכנט באַ צאָ לטע אורלױב פאַ ר געזונטהײט אָ דער זיכערהײט סיבות ( )safe and sick leaveאונטער דעם ניו יאָ ר סיטי
געזעץ .דער  NYCאַ רבעטער'ס ביל פון רעכטן גײט אָ ן פאַ ר יעדן אײנעם ,אַ רײנגערעכנט אימיגראַ נטן אָ ן קײן דאָ קומענטן.
•עס איז מעגליך אַ ז איר װעט זײן באַ רעכטיגט פאַ ר נויטפאל באַ צאָ לטע אורלױב אױב איר װערט קראַ נק מיט  COVID-19אונטער
דעם ניו יאָ רק סטעיט געזעץ .עס איז מעגליך אַ ז אימיגראַ נטן אָ ן קײן דאָ קומענטן װעלן אױך זײן באַ רעכטיגט .צו לערנען מער,
באַ זוכט דעם ניו יאָ רק סטעיט גאָ װערנאָ ר'ס װעבסײט אָ דער רופט דעם סטעיט'ס  COVID-19האָ טלײן אױף .1-888-364-3065
•ניו יאָ רקער אימגראַ נטן מיט אַ רבעט אױטאָ ריזאַ ציע װעלן מעגליך זײן באַ רעכטיגט פאַ ר אַ רבעטלאָ זיגקײט פארזיכערונג
בענעפיטן .ניו יאָ רק סטעיט שאַ פט אָ ּפ דעם 7-טאָ גיגע װאַ רט ּפעריאָ דע .באַ זוכט דעם ניו יאָ רק סטעיט דעּפאַ רטמענט פון אַ רבעט
װעבסײט ( )New York State Department of Labor websiteאָ דער רופט  .1-888-209-8124פאַ ר מער אינפאָ רמאַ ציע איבער
באַ רעכטיגקײט און אַ ּפליקאַ ציע ּפראָ צעס ,באַ זוכט דעם  Access NYCפראַ געס און ענטפערס איבער אַ רבעטלאָ זיגקײט בענעפיטן.
•ניו יאָ רקער אימיגראַ נטן און/אָ דער זײערע קינדער זענען מעגליך באַ רעכטיגט פאַ ר געלט הילף אין ניו יאָ רק .באַ זוכט ACCESS
( NYCפאַ ר שּפאַ ניש ,באַ זוכט  )Access NYC Españolאָ דער רופט 'HRAס אינפאָ ליניע אױף .718-557-1399

•אױב איר האָ ט פינאַ נציעלע שװעריגקײטן מיט צאָ לן הײם היפוטעק ,איז מעגליך אַ ז אײער באַ נק װעט אָ ּפשאַ פן אײער היפוטעק,
צאָ לונג פאַ ר  90טעג אונטער דעם היפוטעקבאַ פרײאונג פאָ רשריפט ( )mortgage exemption guidanceפון דעם ניו יאָ רק סטעיט
דעּפאַ רטמענט פון פינאַ נציעלע סערװיסעס ( .)New York State Department of Financial Servicesרופט אײער באַ נק װעלכע
לײעט אײך אױס די היפוטעקצו לערנען מער.
•פעדעראַ לע סטודענט הלוואה צאָ לונגען זענען אױטאָ מאַ טיש צוריקגעהאלטן ,אָ ן קײן אינטרעסט אָ דער געלט שטראָ פן .אײניגע
סטודענט הלוואות ,אַ זױװי עלטערע פעדעראַ לע פעמילי בילדונג הלוואות װאָ ס זענען נישט פאַ רמאָ גט דורך דעם יו.עס.
דעּפאַ רטמענט אַ װ עדיוקעישאַ ןּ ,פערקינס הלוואות ( )Perkins Loansפאַ רמאָ גט דורך שולעס און ּפריװאַ טע סטודענט הלוואות
זענען נישט צוריקגעהאלטן .קוקט איבער עצות איבער סטודענט הלוואות חובות במשך  COVID-19פון דעם  NYCדעּפאַ רטמענט
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פון קאָ נסומער און אַ רבעטער באַ שיצונג ( )NYC Department of Consumer and Worker Protectionאון
באַ זוכט .studentaid.gov
•אױב איר זענט שולדיג דעם ניו יאָ רק סטעיט סטודענט אָ דער מעדיצינישע הלוואה צאָ לונגען ,איז מעגליך אַ ז איר
װעט צײטװײליג באַ שיצט װערן פון דעם אַ ז מען זאָ ל אײנמאָ נען דעם חוב .לערנט זיך מער אױף דעם ניו יאָ רק אַ טאָ רני
דזשענעראַ ל'ס װעבסײט.
•געזונט זארג פארזארגערס ,טרענזיט אָ נגעשטעלטע און ערשטע רעסּפאָ נדערס קענען קריגן אַ ן אומזיסטע -30טעגיגע Citi
 Bikeמיטגלידערשאפט דורך זיך אײנשרײבן דורך זײערע אַ רבעטגעבער .באַ זוכט דעם װעב בלאַ ט פון  Citi Bikeקריטישע
ארבעטקראפט ּפראָ גראַ ם ( )Citi Bike Critical Workforce program webpageצו לערנען מער.
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זיכערהײט און באַ שיצונג פון דעם ציבור קעגן פלאגן אָ דער
דיסקרימינאַ ציע

•אין ניו יאָ רק סיטי איז מען נישט סובל קײן האַ ס און דיסקרימינאַ ציע קעגן קײן מענטש צוליב זײן ראַ סע ,נאַ ציאָ נאַ לן אָ ּפשטאַ ם
אָ דער אַ נדערע אײגנשאַ פטן .די  NYCקאָ מיסיע איבער מענטשליכע רעכטן ( ,)NYC Commission on Human Rightsמעיאָ ר'ס
אָ פיס פאַ ר די פאַ רמײדונג פון האַ ס פאַ רברעכנס ( ,)Mayor's Office for the Prevention of Hate Crimesאון ניו יאָ רק ּפאָ ליצײ
דעּפאַ רטמענט ( )NYPD ,New York Police Departmentטוען באַ אָ באַ כטן און רעאַ גירן אױף באַ ריכטן פון האַ ס און פאַ ראורטײל
אַ לס אַ רעזולטאַ ט פון מורא און סטיגמע אין שײכות מיט .COVID-19
oרופט  311צו באַ ריכטן פלאגן אָ דער דיסקרימינאַ ציע.

oרופט  911אױב איר זענט דער קרבן פון אַ האַ ס פאַ רברעכן אָ דער אַ ן עדות לױט אײער מײנונג פון אַ האַ ס פאַ רברעכןNYPD .

אָ פיצירן װעלן נישט פרעגן איבער דעם אימיגראַ ציע סטאַ טוס פון קײנעם װאָ ס קומט צו זײ פאַ ר הילף.

oבאַ זוכט  nyc.gov/StopCOVIDHateפאַ ר אינפאָ רמאַ ציע װיאַ זױ צו באַ ריכטן אינצידענטן פון האַ ס און פאַ ראורטײל אין שײכות מיט
 COVID-19און באַ קומען צוטריט צו חיזוק פאַ ר קרבנות און גייסטיק געזונט חיזוק.
•מען קען רופן  NYCמשּפחה גערעכטיגקײט צענטערס ( )NYC Family Justice Centersצו קריגן הילף פאַ ר איבערלעבערס פון
געוואלד אינדערהײם ,אַ רײנגערעכנט זאָ פאָ רטיגע זיכערהײט ּפלענער ,הילף מיט שעלטער ,לעגאַ לע הילף ,גייסטיק געזונט
און קאַ ונסעלינג סערװיסעס ,און אַ נדערע לעבנסװיכטיגע רעסורסן .מען קען אײך בעטן צו לאָ זן אַ מיטטיילונג און עמיצער װעט
אײך צוריקרופן װי אַ משנעלסטן.
oאיר קענט רופן דעם צענטער נעבן אײך פון מאָ נטאָ ג ביז פרײטאָ ג 9 ,אינדערפרי ביז  5נאָ כמיטאָ ג.
פאַ ר  NYCמשּפחה גערעכטיגקײט צענטער ,בראָ נקס ,רופט 718-508-1220
פאַ ר  NYCמשּפחה גערעכטיגקײט צענטער ,ברוקלין ,רופט 718-250-5113
פאַ ר  NYCמשּפחה גערעכטיגקײט צענטער ,מאַ נהעטן ,רופט 212-602-2800
פאַ ר  NYCמשּפחה גערעכטיגקײט צענטער ,קװינס ,רופט 718-575-4545
פאַ ר  NYCמשּפחה גערעכטיגקײט צענטער ,סטעטן אײלענד ,רופט 718-697-4300

oאין אָ װנטן און אױף װיקענדס ,רופט 'NYCס 24-שעה'איגע געוואלד אינדערהײם האָ טלײן ( )Domestic Violence Hotlineאױף
.)4673( 800-621-HOPE

סטאַ טוס פון אימיגראַ ציע פאַ רהאַ נדלונגען און דורכפירן
• ActionNYCאיז די סיטי'ס איניציאַ טיװ װאָ ס שטעלט צו אומזיסטע ,פאַ רזיכערטע און קאָ נפידענציעלע לעגאַ לע אימיגראַ ציע
הילף פאַ ר ניו יאָ רקער .דער ּפראָ גראַ ם ּפאַ סט זיך יעצט צו די אומשטענדן עס זאָ ל זײן מעגליך צו פירן אימיגראַ ציע סקרינינגס
דורכ'ן טעלעפאָ ן כדי אָ ּפציהיטן סאָ שעל דיסטענסינג (זיך האַ לטן כאָ טש זעקס פוס פון מענטשן װאָ ס װאױנען נישט מיט אײך).
פאַ ר סײ װעלכע פראַ געס אָ דער זאָ רגן װאָ ס איר האָ ט בנוגע אימיגראַ ציע סטאַ טוס ,רופט  1-800-354-0365מאָ נטאג ביז
פרײטאָ ג פון  9אינדערפרי ביז  6בײנאַ כט ,אָ דער רופט  311און זאָ גט "."ActionNYC
• NYCאָ פיס פון ציװילע גערעכטיגקײט ( )NYC Office of Civil Justiceשטעלט צו אומזיסטע לעגאַ לע סערװיסעס צו נױט-
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באַ דערפנדע ניו יאָ רקער ,אַ רײנגערעכנט טענער ,אימיגראַ נטן ,נידריג־באַ צאָ לטע אַ רבעטערס און אַ נדערע ניו יאָ רקער װאָ ס עס
דראָ ען זײ ציװילע קלאָ געס .באַ זוכט די  NYCאָ פיס פון ציװילע גערעכטיגקײט װעבסײט צו לערנען מער.
•אַ לע אימיגראַ ציע פארהערן אין געריכט פאַ ר מענטשן װאָ ס זענען נישט פאַ רהאַ לטן זענען אָ ּפגעלײגט ביז כאָ טש מײ ,15
 .2020פאַ ר מענטשן װאָ ס זענען יאָ פאַ רהאַ לטן ,גײען פארהערן דערװײל אָ ן .בלײבט אינפאָ רמירט איבער דערהיינטיקייט דורך
באַ זוכן  ,Justice.gov/EOIRרופן די האָ טלײן פון דעם עקזעקוטיװ אָ פיס פאַ ר אימיגראַ ציע איבערזיכט (Executive Office for
 ))EOIR ,Immigration Reviewאױף  ,1-800-898-7180און איבערקוקן 'EOIRס פעיסבוק בלאַ ט
•יו.עס .בירגערשאַ פט און אימיגראַ ציע סערװיסעס ( )USCIS ,U.S. Citizenship and Immigration Servicesהאָ ט געקענסלט
אַ לע ּפנים־אל־ּפנים סערװיסעס אַ רײנגערעכנט אינטערװיוס און נאַ טוראַ ליזאַ ציע צערעמאָ ניעס ביז מען װעט אַ נדערש מעלדן.
באַ זוכט ( USCIS.gov/Coronavirusפאַ ר שּפאַ ניש באַ זוכט דעם  Respuesta de USCIS al Coronavirus 2019װעב בלאַ ט) אָ דער
רופט די  USCISהאָ טלײן אױף .1-800-375-5283
•אימיגראַ ציע און קאַ סטאָ מס אינפאָ רסירונג ( )ICE ,Immigration and Customs Enforcementהאָ ט געטױשט זײנע ּפאָ ליסיס
אַ לס אַ רעזולטאַ ט פון די ּ COVID-19פאַ נדעמיע .פאַ ר מער אינפאָ רמאַ ציע ,באַ זוכט ICE.gov/COVID19
oמשּפחה מיטגלידער און פרײנט זענען דערװײל נישט ערלױבט צו באַ זוכן מענטשן װאָ ס זענען פאַ רהאַ לטן דורך  .ICEאדוואקאטן
זענען ערלױבט באַ גרעניצטע באַ זוכן פאַ ר לעגאַ לע צװעקן ICE .בעט אָ בער אַ ז אדוואקאטן זאָ לן װאָ ס מער זיך טרעפן מיט
קליענטן דורך װידעאָ און פאָ דערט אַ ז יענע װאָ ס קומען ּפערזענליך זאָ לן האָ בן זײער אײגענע ּפערזענליכע באַ שיצנדע
אױסשטאַ טונג און אױך אַ ז מען װעט זײ מעגליך טעסטן אין דעם אַ נשטאַ לט .אדוואקאטן דאַ רפן קאָ נטאַ קטירן די סּפעציפישע
אַ נשטאַ לטן פאַ ר ּפרטים און פארהיינטיקייט.
 ICEoהאָ ט אנולירט אַ לע ּפערזענליכע טשעק־אינס פאַ ר מענטשטן װאָ ס זענען נישט פאַ רהאַ לטן .טעלעפאָ נישע טשעק־אינס
גײען נאָ כאַ לץ צו דערהיינטיקן זיך.
אַ רעסטן דורך  ICEגײען אױך אָ ן ICE .האָ ט געזאָ גט אַ ז זײ װעלן אײנפירן אײניגע באַ גרעניצונגען איבער װעמען
זײ װעלן אַ רעסטירן און אַ ז זײ װעלן קײנעם נישט אַ רעסטירן אין אָ דער נעבן געזונט זארג פאַ סיליטיס חוץ אין
אױסערגעװענליכע אומשטענדן.

נאָ ך רעסורסן
•האָ ט איר פראַ געס איבער אימיגראַ ציע אָ דער װיאַ זױ צו באַ קומען צוטריט צו סיטי סערװיסעס? רופט די  MOIAהאָ טלײן אױף
 ,212-788-7654מאָ נטאָ ג ביז פרײטאָ ג פון  9אינדערפרי ביז  5נאָ כמיטאָ ג ,שיקט אַ ן אימעיל צו AskMOIA@cityhall.nyc.gov
אָ דער פאַ רבינדט זיך מיט אַ  MOIAגעגנט אָ רגאַ ניזירער (.)MOIA Neighborhood Organizer
•ניו יאָ רקער מיט אומפעיקייטן קענען באַ זוכן דעם  COVID-19װעב בלאַ ט פון דעם מעיאָ ר'ס אָ פיס פאַ ר מענטשן מיט
אומפעיקייטן ( )COVID-19 webpage of the Mayor's Office for People with Disabilitiesפאַ ר אינפאָ רמאַ ציע איבער
צושטעלונג פון עסנװאַ רג/סוּפלײס ,סאָ שעל סעקיוריטי/מעדיקעיד בענעפיטן ,הײם געזונט זארג סערװיסעס און נאָ ך רעסורסן.
•מען קען אױספילן צענזוס פאָ רעמס אָ נלײן אָ דער אױפ'ן טעלעפאָ ן אױף  .844-330-2020פאַ ר שּפראַ ך שטיצע באַ זוכט דעם
 2020צענזוס שּפראַ ך שטיצע װעב בלאַ ט ( .)Census Language Support webpage 2020דער צענזוס איז פאַ רזיכערט,
ענטפערס זענען גענצליך קאָ נפידענציעל און עס זענען נישטאָ קײן פראַ געס איבער בירגערשאַ פט אָ דער אימיגראַ ציע.

8

