Um Guia de Recursos para
Nova-iorquinos Imigrantes

Todos os nova-iorquinos podem buscar assistência e apoio sem medo

ASSISTÊNCIA JURÍDICA SOBRE IMIGRAÇÃO

Ligue para a ActionNYC 800-354-0365 de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, para obter assistência jurídica
sobre imigração de forma segura e gratuita. Somente receba ajuda de um advogado licenciado de confiança ou de
um representante credenciado.

APOIO A FAMÍLIAS DE IMIGRANTES
Assistência Médica

• O recebimento de vacina, atendimento, testes ou tratamento

para a COVID‑19 não afetará seu status imigratório. Encontre
um local de teste gratuito perto de você em nyc.gov/covidtest
ou ligue para 212-COVID19 (212-268-4319).

• Inscreva-se em planos de seguro saúde, inclusive em planos
gratuitos, em nyc.gov/getcoverednyc ou ligue para 311. Se
você não se qualificar para o seguro de saúde, a NYC Care
garantirá atendimento de baixo custo ou gratuito. Seu status
imigratório não é importante. Ligue para 646-NYC-Care
(646-692-2273) ou visite nyccare.nyc.

• Está se sentindo estressado ou ansioso? Fale com um

psicólogo da NYC Well para obter ajuda confidencial e para ter
acesso a recursos relacionados à saúde mental e dependência
química. Visite nyc.gov/nycwell, ligue para 888-NYC-Well
(888-692-9355) ou envie uma mensagem com o texto WELL
para 65173.

Educação

• Todas as crianças de 4 anos de Nova York estão qualificadas

para o Pre-K e podem frequentar escola pública até
completarem 21 anos. Em alguns bairros, o “3-K” talvez seja
também disponível para crianças de 3 anos. Para realizar a
matrícula, visite schools.nyc.gov/enrollment ou ligue para 311.

• Aprenda inglês gratuitamente com a We Speak NYC. Alunos de

inglês intermediário podem visitar wespeaknyc.cityofnewyork.us
para se matricular em aulas de conversação on-line.

Alimentação Emergencial

• Locais em toda a Cidade de Nova York oferecem refeições

vegetarianas, halal e kosher gratuitamente. Há opções de
entrega disponíveis para nova-iorquinos qualificados. Saiba
mais em nyc.gov/getfood ou ligue para 311 e diga “Get Food”.

MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA DAS COMUNIDADES
Segurança Pública

• De acordo com a lei, o NYPD não pode perguntar qual é o status

imigratório de vítimas ou testemunhas de crimes nem de outras
pessoas que pedem ajuda. Toda pessoa que tiver sido vítima de
um crime ou tiver testemunhado um crime deve ligar para 911.

Proteção contra Discriminação

• Discriminação, retaliação e assédio contra qualquer pessoa

por questão de etnia, religião ou status imigratório não são
tolerados na Cidade de Nova York. Para fazer uma denúncia
de assédio ou discriminação, ligue para a Comissão de Direitos
Humanos da Cidade de Nova York em 212-416-0197.

VOCÊ TEM DIREITOS

Conheça seus Direitos com a ICE
(Fiscalização de Imigração)

• A cidade não conduz fiscalização de imigração. Você tem

direitos caso seja abordado por autoridades federais de
fiscalização de imigração. Visite nyc.gov/knowyourrights
ou ligue para a ActionNYC em 800-354-0365 para obter
assistência jurídica sobre imigração de forma segura e gratuita.

Direitos de Locatários

IDNYC

• O IDNYC é um cartão de identificação com foto gratuito

emitido pelo governo para todos os residentes de Nova York
de 10 anos de idade ou mais e oferece acesso a uma grande
variedade de serviços e descontos. As informações dos
solicitantes do IDNYC são confidenciais. Seu status imigratório
não é importante. Faça a renovação on-line ou marque um
horário para se inscrever em nyc.gov/idnyc ou ligue para 311.

Proteções contra Violência Doméstica

• A cidade está à disposição para ajudá-lo se você estiver

sofrendo abuso. Visite nyc.gov/nychope ou ligue para a Linha
Direta de Violência Doméstica de Nova York em 800-621-HOPE.

Direitos dos Trabalhadores

• Você tem direito à licença médica remunerada segundo a

legislação da Cidade de Nova York. Seu status imigratório não
é importante. Os imigrantes de Nova York que possuem visto
de trabalho podem se qualificar para receber benefícios de
seguro-desemprego. Visite nyc.gov/workers para encontrar
recursos ou ligue para 212-436-0381.

Linha Direta Ask MOIA

• Se você paga aluguel residencial e precisa de ajuda com questões • Você pode encontrar ajuda disponível em seu idioma em caso
relacionadas a despejo ou problemas com o proprietário do
imóvel que você aluga, visite nyc.gov/tenantprotection ou ligue
para 311 e diga “tenant helpline” para obter assistência jurídica
gratuita. Acesse nyc.gov/housing para obter assistência adicional
sobre moradia.

de dúvidas sobre imigração ou sobre como acessar os serviços
da cidade. Ligue para a linha direta do Gabinete de Assuntos
Imigratórios do Prefeito (MOIA) em 212-788-7654 de segunda a
sexta-feira, das 9 às 17 horas, ou envie um e-mail para
askmoia@cityhall.nyc.gov.
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