
Zasoby dla  
nowojorczyków pochodzenia 
ukraińskiego

Pomoc prawna dla imigrantów:
•	 Obywatele USA, którzy chcą wyjechać z Ukrainy, 

mogą dzwonić pod następujące numery 
Departamentu Stanu (Department of State):

	� 1-833-741-2777 (w USA)

	� 1-606-260-4379 (poza USA)

•	 Osoby poszukujące wsparcia dla członków rodziny 
będących obywatelami USA lub mających prawo 
stałego pobytu mogą wypełnić ten formularz 
wniosku o pomoc: 
cacms.state.gov/s/crisis-intake

•	 W tym portalu Agencji Stanów Zjednoczonych ds. 
Rozwoju Międzynarodowego (United States Agency 
for International Development, USAID) można 
znaleźć przydatne i aktualne informacje o bieżącej 
sytuacji oraz organizacjach niosących pomoc:  
cidi.org/disaster-responses/ukraine-crisis

•	 Jeżeli chodzi o pozostałe osoby, przypadki 
uchodźców w innych krajach są zwykle rozpatrywane 
przez władze lokalne w pierwszej kolejności.

•	 W witrynie internetowej Wysokiego Komisarza 
Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców 
(United Nations Refugee Agency, UNHCR) można 
znaleźć informacje o zasobach dostępnych 
w poszczególnych krajach: help.unhcr.org.

•	 Nowojorczycy mogą uzyskać bezpłatną i bezpieczną 
pomoc prawną dla imigrantów. Jeżeli Ty lub Twoi 
bliscy macie obawy natury imigracyjnej, możecie 
zadzwonić na infolinię ActionNYC pod numer 
800-354-0365 lub pod numer 311 i powiedzieć 
„ActionNYC” — od poniedziałku do piątku 
w godzinach 9:00–18:00.

•	 Więcej informacji można znaleźć pod adresem  
nyc.gov/UkraineResources

Usługi miejskie:
•	 Skorzystaj z opieki bez obaw. Wiele usług miejskich 

jest dostępnych bez względu na status imigracyjny.

•	 Krótkie i przejrzyste zestawienie usług miejskich 
dostępnych dla wszystkich nowojorczyków jest 
dostępne tutaj: www1.nyc.gov/site/immigrants/help/
city-services.page

•	 Jeżeli odczuwasz lęk, stres lub depresję, jest 
dostępna pomoc. Możesz porozmawiać z doradcą 
NYC Well, który zapewni Ci poufne wsparcie. Za 
pośrednictwem NYC Well możesz też uzyskać 
pomoc w zakresie zdrowia psychicznego w swoim 
języku. Zadzwoń pod numer 888-NYC-WELL, wyślij 
SMS o treści WELL na numer 65173 lub odwiedź 
stronę nyc.gov/nycwell.

•	 Jeżeli masz pytania dotyczące korzystania 
z usług Miasta, dostępna jest pomoc w Twoim 
języku. Zadzwoń na infolinię Biura Burmistrza 
ds. Imigrantów (Mayor’s Office of Immigrant Affairs, 
MOIA) pod numer 212-788-7654 od poniedziałku do 
piątku w godzinach 9:00–17:00 lub wyślij e-mail na 
adres askmoia@cityhall.nyc.gov.

Informacje konsularne:
•	 Konsulat Generalny Ukrainy (Consulate General of 

Ukraine) w Nowym Jorku

Adres:  
240 E 49th St, New York, NY 10017

Telefon:  
(212) 371-6965

Miasto Nowy Jork 
uważnie obserwuje 
sytuację i solidarnie 
wspiera Ukraińców 
w Nowym Jorku oraz 
na całym świecie.
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