
Ресурси для  
мешканців Нью-Йорку 
українського походження
Юридична допомога з 
імміграційних питань:
•	 Окремі громадяни США, які хочуть виїхати 

з України, можуть зателефонувати до 
Держдепартаменту (Department of State), 
скориставшись одним із наступних номерів:

	� 1-833-741-2777  
(для тих, хто знаходиться в США)

	� 1-606-260-4379  
(для тих, хто знаходиться в інших країнах)

•	 Особи, родичі яких є громадянами або 
легальними постійними мешканцями США 
та потребують допомоги, можуть заповнити 
цю форму запиту про допомогу: 
cacms.state.gov/s/crisis-intake

•	 На порталі Агентства США з міжнародного 
розвитку (United States Agency for International 
Development, USAID) є корисна актуальна 
інформація щодо поточної ситуації та 
організацій, які надають гуманітарну допомогу:  
cidi.org/disaster-responses/ukraine-crisis

•	 Інформація щодо інших категорій людей: 
справами біженців в інших країнах, як правило, 
в першу чергу займаються місцеві органи влади.

•	 На вебсайті Агенції ООН у справах біженців 
(United Nations Refugee Agency, UNHCR) 
є інформація про ресурси в конкретних 
країнах: help.unhcr.org.

•	 Ви можете безпечним чином отримати 
безкоштовну юридичну допомогу з імміграційних 
питань. Якщо у вас чи у ваших близьких є 
питання про імміграцію, зателефонуйте на номер 
гарячої лінії ActionNYC 800-354-0365 або на 
номер 311 і скажіть «ActionNYC». Гаряча лінія 
працює з 9:00 до 18:00 з понеділка по п'ятницю.

•	 Подробиці див. на сайті  
nyc.gov/UkraineResources

Муніципальні послуги:
•	 Не бійтеся звертатися по необхідну допомогу. 

Багато муніципальних послуг доступні 
незалежного від вашого імміграційного статусу.

•	 Швидко й легко дізнатися про муніципальні 
послуги, доступні всім мешканцям Нью-
Йорка, можна тут: www1.nyc.gov/site/
immigrants/help/city-services.page

•	 Якщо ви відчуваєте тривогу, стрес або 
депресію, зверніться по допомогу. Поговоріть 
з консультантом NYC Well, щоб отримати 
конфіденційну допомогу. NYC Well також може 
зв'язати вас з тими, хто надає психологічну 
допомогу вашою мовою. Зателефонуйте на 
номер 888-NYC-WELL, відправте повідомлення 
з текстом «WELL» на номер 65173 або 
відвідайте сайт nyc.gov/nycwell.

•	 Якщо ви маєте запитання про доступ до 
муніципальних послуг, ви можете отримати 
консультацію вашою мовою. Зателефонуйте 
на гарячу лінію Міської адміністрації з питань 
іммігрантів (Mayor’s Office of Immigrant Affairs, 
MOIA) за номером 212-788-7654 з 9:00 до 
17:00 з понеділка по п'ятницю або напишіть на 
адресу askmoia@cityhall.nyc.gov.

Контактні дані консульства:
•	 Генеральне консульство України  

(Consulate General of Ukraine) в Нью-Йорку

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

Телефон:  
(212) 371-6965

Адміністрація та мешканці 
Нью-Йорка уважно 
стежать за ситуацією.  
Ми висловлюємо 
солідарність і підтримку 
українцям у Нью-Йорку 
та в усьому світі.
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