א ריסאורס וועגווייזער פאר
ניו יארק אימיגראנטן

אלע ניו יארקער קענען זוכן קעיר און שטיצע אן קיין שרעק

אימיגראציע לעגאלע הילף

רופט  ActionNYCאויף  ,800-354-0365פון מאנטאג ביז פרייטאג ,פון  9AMביז  6PMפאר אומזיסטע ,פארזיכערטע אימיגראציע
לעגאלע הילף .באקומט הילף פון א פארלעסליכע ,לייסענסד אדוואקאט אדער אן אפיציעלע פארשטייער.

שטיצן אימיגראנט פאמיליעס
העלט קעיר

•באקומען וואקסינאציע ,קעיר ,טעסטינג ,אדער באהאנדלונג פאר
 COVID-19וועט נישט אפעקטירן אייער אימיגראציע סטאטוס .טרעפט
אן אומזיסטע טעסטינג סייט נעבן אייך אויף nyc.gov/covidtest
אדער רופט 19COVID212-(.)212-268-4319
•שרייבט אייך איין אין העלט אינשורענס פלענס ,אריינגערעכנט אומזיסטע
פלענס ביי  nyc.gov/getcoverednycאדער רופט  .311אויב איר
זענט נישט קוואליפיצירט פאר העלט אינשורענס ,גאראנטירט NYC
 Careסערוויסעס פאר ביליג אדער אומזיסט .אימיגראציע סטאטוס
מאכט נישט אויס .רופט646-NYC-Care (646-692-2273) 
אדער באזוכט.nyccare.nyc
•פילט איר אונטער דרוק אדער באזארגט? רעדט צו א NYC Well
קאונסעלאר פאר געהיימע שטיצע און צו ווערן פארבינדן מיט גייסטישע
געזונטהייט קעיר און סובסטענץ באנוץ הילפסמיטלען .באזוכט
,)888-692-9355( 8
 ,nyc.gov/nycwellרופט  88-NYC-Well
אדער טעקסט  WELLצו .65173

האלטן אונזער געמיינדע פארזיכערט
פובליק זיכערהייט

•לויטן געזעץ ,קען נישט די  NYPDפרעגן וועגן די אימיגראציע סטאטוס פון
פארברעכן וויקטימס ,עדות ,אדער אנדערע מענטשן וואס בעטן הילף.
סיי ווער עס איז באטראפן געווארן דורך א פארברעכן אדער האט
צוגעזען א פארברעכן זאל רופן .911

באשיצונג קעגן דיסקרימינאציע

•דיסקרימינאציע ,נקמה ,און סעקירונג אנטקעגן איינעם אויפן באזיס פון
זייער ראסע ,רעליגיע ,אדער אימיגראציע סטאטוס ווערט נישט טאלערירט
אין ניו יארק סיטי .צו באריכטן סעקירונג אדער דיסקרימינאציע ,רופט די
 NYCקאמיסיע אויף מענטשליכע רעכטן אויף .212-416-0197

ערציאונג

•אלע  NYCקינדער אין עלטער פון  4זענען בארעכטיגט פאר
 Pre-Kאון קענען גיין אין פובליק שולע ביז זיי ווערן  .21אין געוויסע
געגנטער איז "K "3-אויך אוועילעבל פאר קינדער וואס זענען  3יאר
אלט .זיך איינצושרייבן ,באזוכט schools.nyc.gov/enrollment
אדער רופט .311
•לערנט ענגליש אומזיסט מיט  .We Speak NYCמיטלגארטיגע ענגליש
שפראך לערנערס קענען באזוכן wespeaknyc.cityofnewyork.us
זיך איינצושרייבן אין אנליין געשפרעך קלאסן.

עמערדזשענסי עסנווארג

•עס זענען פארהאן אומזיסטע וועדזשעטעריען ,האלאל ,און כשר'ע
מאלצייטן ביי לאקאציעס דורכאויס  .NYCדעליווערי אפציעס זענען
אוועילעבל פאר בארעכטיגטע ניו יארקער .ווערט געוואר מער ביי
 nyc.gov/getfoodאדער רופט  311און זאגט "".Get Food

IDNYC

• IDNYCאיז אן אומזיסטע רעגירונג-ארויסגעגעבענע ID
קארטל פאר אלע  NYCרעזידענטן פון  10יאר אלט און העכער וואס
ערמעגליכט צוטריט צו א ברייטע אויסוואל פון סערוויסעס און דיסקאונטס.
 IDNYCאפליקאנטנס' אינפארמאציע איז געהיים .אימיגראציע סטאטוס
מאכט נישט אויס .באנייט אנליין אדער באשטעלט אן אפוינטמענט זיך
איינצושרייבן אויף  nyc.gov/idnycאדער רופט .311

באשיצונג קעגן דאמעסטישע געוואלדטאטן

•די סיטי איז דא צו העלפן אויב איר גייט אריבער אביוז .איר קענט באזוכן
 nyc.gov/nychopeאדער רופט 'NYCס דאמעסטישע געוואלדטאטן
האטליין אויף .800-621-HOPE

איר האט רעכטן
ווייסט אייערע רעכטן מיט ( ICEאימיגראציע ענפארסמענט)

•די סיטי פירט נישט דורך קיין אימיגראציע ענפארסמענט .אויב איר
ווערט אפירגענומען דורך פעדעראלע אימיגראציע ענפארסמענט,
האט איר רעכטן .באזוכט  nyc.gov/knowyourrightsאדער רופט
 ActionNYCאויף  800-354-0365פאר אומזיסטע און פארזיכערטע
אימיגראציע לעגאלע הילף.

טענענט רעכטן

•אויב זענט איר א רעזידענשל רענטער און דארפט הילף מיט סיי וועלכע
פראבלעמען וואס האבן צו טון מיט עוויקשאן אדער אייער לענדלארד,
באזוכט  nyc.gov.tenantprotectionאדער רופט  311און זאגט
 "tenant helpline"פאר אומזיסטע לעגאלע הילף .פאר נאך האוזינג
שטיצונג גייט צו .nyc.gov/housing
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ארבעטערס' רעכטן

•איר האט א רעכט צו באקומען באצאלטע קראנקהייט אפוועזנהייט
צייט אונטער ניו יארק סיטי געזעץ .אימיגראציע סטאטוס מאכט נישט
אויס .אימיגראנט ניו יארקער מיט ארבעט בארעכטיגונגען קענען
מעגליך קוואליפיצירן פאר אנעמפלוימענט אינשורענס בענעפיטן.
באזוכט  nyc.gov/workersפאר הילפסמיטלען אדער רופט
.212-436-0381

 Ask MOIAהאטליין

•אויב האט איר פראגעס וועגן אימיגראציע אדער וויאזוי צוצוקומען צו
סיטי סערוויסעס ,איז דא צו באקומען הילף אין אייער שפראך .רופט
ס )(MOIAהאטליין אויף
די מעיאר'ס אפיס פון אימיגראנט אפעיר 
 212-788-7654פון מאנטאג ביז פרייטאג 9AM ,ביז  ,5PMאדער
אימעיל'ט .askmoia@cityhall.nyc.gov

