
IDNYC
• IDNYC jest miejskim dowodem tożsamości dostępnym dla 

wszystkich nowojorczyków. IDNYC nie gromadzi informacji
o statusie imigracyjnym, a my zachowujemy poufność 
informacji dotyczących statusu imigracyjnego. Miasto
będzie chronić informacje IDNYC w pełnym zakresie
obowiązujących przepisów.

Edukacja
• Dzieci w wieku 4 lat lub kończące 4 lata mają prawo chodzić 

do przedszkola. Wszyscy mieszkańcy mają prawo uczęszczać 
do szkoły publicznej od 5 roku życia do momentu ukończenia 
szkoły lub do końca roku szkolnego, kiedy skończą 21 lat. 
Dostępne są zajęcia dla osób uczących się języka 
angielskiego.

Opieka zdrowotna
• Wszyscy mają dostęp do taniej opieki zdrowotnej w nienaglących 

i nagłych przypadkach w publicznych szpitalach i klinikach oraz 
w innych dostępnych cenowo klinikach.

• NYC Well jest bezpłatną, poufną opieką w zakresie zdrowia
psychicznego, dostępną w ponad 200 językach, o każdej 
porze dnia. Zadzwoń pod numer 1-888-NYC-Well, wyślij
WELL na numer 65173 lub wejdź na stronę nyc.gov/nycwell

Opieka nad dziećmi
• Rodziny o niskich dochodach z dziećmi w wieku 6 

tygodni – 12 lat mogą skorzystać z bezpłatnej lub taniej 
opieki nad dziećmi.

Pomoc żywnościowa i schronienie w nagłych przypadkach
• NYC zapewnia darmowe jedzenie dla ludzi w potrzebie 

w różnych lokalizacjach.
• Program Homebase może pomóc mieszkańcom uniknąć 

zamieszkania w schroniskach dla bezdomnych.

  Mayor’s Office of  
Immigrant Affairs

Przesłanie burmistrza de Blasio 
oraz mówcy Mark'a-Viverito
do nowojorczyków – imigrantów

„W tych niepewnych czasach musimy przypomnieć sobie kim jesteśmy jako miasto i być wierni naszym wartościom. Ciężka praca, 
szacunek i jedność w czasach przeciwności definiują nas jako nowojorczyków i to się nie zmieni, bez względu na to, kto jest 
prezydentem. Nasze zaangażowanie w ochronę naszych społeczności imigrantów jest silniejsze niż kiedykolwiek. Jak zawsze, 
Nowy Jork jest gotów bronić i chronić swoich braci i sióstr imigrantów. My nigdy nie odwrócimy się do was plecami.”
Przewodnik ten służy jako szybka i łatwa mapa oferowanych przez miasto usług obecnie dostępnych dla 
wszystkich nowojorczyków.

Materiały dla imigrantów w Nowym Jorku
Nowy Jork wspiera wszystkich swoich mieszkańców. Większość usług oferowanych przez miasto, takich jak chodzenie szkoły lub 
korzystanie z systemu opieki zdrowotnej, dostępna jest dla wszystkich, w tym nielegalnych imigrantów. Pracownicy miejscy nie będą 
pytać o status imigracyjny, chyba że jest to niezbędne do wykonania obowiązków służbowych. Muszą oni zachować poufność 
informacji dotyczących statusu imigracyjnego. 

Bezpieczeństwo publiczne
• Miasto nie egzekwuje prawa imigracyjnego. NYPD 

(Departament Policji Nowego Jorku) nie pyta o status 
imigracyjny ofiar przestępstw, świadków lub innych osób, 
które proszą o pomoc.

• Każdy, kto stał się ofiarą przestępstwa na tle nienawiści, 
czy też nie jest pewny, powinien skontaktować się z NYPD. 
Aby skontaktować się bezpośrednio z NYPD Hate Crimes 
Task Force (Grupa zadaniowa do spraw przestępstw na tle 
nienawiści), zadzwoń pod numer (646) 610-5267.

Pomoc prawna w sprawach imigracyjnych
• Darmowa, bezpieczna pomoc prawna w zakresie imigracji

dostępna jest za pośrednictwem ActionNYC. Zadzwoń na
infolinię ActionNYC 1-800-354-0365 w godzinach pracy od 
poniedziałku do piątku.

• Uważaj na nielicencjonowanych usługodawców w zakresie
imigracji, którzy wykorzystują swoich klientów. Korzystaj tylko
z pomocy zaufanego, licencjonowanego adwokata lub 
upoważnionego przedstawiciela. Jeśli masz pytania
dotyczące tego tematu, zadzwoń na infolinię New Americans 
(Gorąca linia dla nowych Amerykanów) 1-800-566-7636 
w godz. 9 - 20 od poniedziałku do piątku.

Ochrona przed dyskryminacją
• Nowojorczycy mają również prawo do wolności od bezprawnej 

dyskryminacji, odwetu i molestowania w miejscu pracy 
i zamieszkania oraz w miejscach publicznych.

• Aby złożyć skargę lub uzyskać więcej informacji, zadzwoń 
pod numer 311 lub do Nowojorskiej Komisji Praw Człowieka 
(718) 722-3131.

Masz pytania lub wątpliwości?
Zadzwoń pod numer 311, aby uzyskać więcej informacji na temat tych materiałów, lub zadzwoń bezpośrednio do 
Urzędu do spraw imigrantów w czasie godzin pracy pod numer (212) 788-7654. Dostępne jest tłumaczenie ustne.
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https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
LHuang
Underline


