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ZNAJ SWOJE PRAWA I DOSTĘPNE ZASOBY
DLA IMIGRANTÓW, UCHODŹCÓW I OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O AZYL

ZNAJ SWOJE PRAWA
Niezależnie od statusu imigracyjnego, Konstytucja Stanów Zjednoczonych zapewnia Ci podstawowe
prawa, w tym prawo do sprawiedliwego procesu i jednakowego poziomu ochrony prawnej. Jako
imigrantowi, uchodźcy lub osobie ubiegającej się o azyl, przysługują Ci określone prawa do ochrony
federalnej i świadczeń zgodnych z Twoim statusem imigracyjnym obowiązującym na terytorium Stanów
Zjednoczonych.
W przypadku kontaktu z urzędnikiem imigracyjnym lub funkcjonariuszen organów ścigania możesz
poinformować go o przysługujących Ci prawach:
• do zachowania milczenia i nie odpowiadania na pytania.
• do niezwłocznego skontaktowania się z prawnikiem w przypadku aresztowania.
• do odmowy podpisania jakiegokolwiek dokumentu bez uzyskania porady prawnika.
Zgodnie z ustawą Illinois TRUST Act (5 ILCS 805) bez posiadania nakazu sądowego lokalne organy
ścigania nie mogą współpracować z federalnymi agentami imigracyjnymi w celu aresztowania osób.
Więcej informacji na temat możliwości ochrony możesz uzyskać, kontaktując się z National Immigrant
Justice Center pod adresem: www.immigrantjustice.org, telefonicznie pod numerem 312-660-1370.
Ewentualnie wyślij wiadomość e-mail na adres nijcild@heartlandalliance.org. Możesz również
skontaktować się z organizacją Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights na stronie internetowej www.icirr.org, lub telefonicznie, dzwoniąc na infolinię wsparcia dla rodzinpod numerem 1-855HELP-MY-FAMILY (1-855-435-7693).

PAMIĘTAJ - złe doradztwo imigracyjne może zaszkodzić. Tylko licencjonowany prawnik i
akredytowani przedstawiciele Departamentu Sprawiedliwości (DOJ) mogą udzielać porad
prawnych dotyczących kwestii imigracyjnych. Notariusze nie są upoważnieni ani nie posiadają
odpowiednich kompetencji do udzielania porad prawnych w sprawach imigracyjnych.

MOŻLIWOŚCI W KWESTIACH SOCJALNYCH I EKONOMICZNYCH
Stan Illinois dzięki współpracy z władzami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi zapewnia wiele
możliwości w kwestiach społecznych i ekonomicznych dla imigrantów, uchodźców i osób ubiegających
się o azyl, w tym:
• wsparcie w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb żywnościowych, schronienia, opieki medycznej
• możliwości edukacyjne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych
• możliwości zatrudnienia i rozwoju działalności gospodarczej
• zaangażowanie w działania obywatelskie i perspektywy związane z naturalizacją
Twoje prawa do korzystania z usług federalnych i stanowych oraz możliwości wymienione powyżej mogą
zostać określone na podstawie posiadanego statusu imigracyjnego.

Możesz skontaktować się bezpośrednio z agencjami państwowymi w celu uzyskania dodatkowych
informacji lub z jedną z agencji finansowanych przez Departament ds. Usług Społecznych stanu Illinois,
aby pomóc imigrantom, uchodźcom lub osobom ubiegającym się o azyl. Agencje te zatrudniają
pracowników władających Twoim językiem. Możesz znaleźć listę agencji obsługujących imigrantów
na stronie internetowej Departamentu ds. Usług Społecznych stanu Illinois:
www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=117419

INFORMACJE NA TEMAT ŚWIADCZEŃ I MOŻLIWOŚCI OFEROWANYCH
PRZEZ PAŃSTWO
Departament ds. Osób w Podeszłym Wieku
• Aby otrzymać pomoc dla osób w podeszłym wieku, odwiedź stronę www2.illinois.gov/aging,
zadzwoń na infolinię dla seniorów pod numer (800) 252-8966 lub wyślij wiadomość e-mail na
aging.ilsenior@illinois.gov.

Departament ds. Usług dla Dzieci i Rodzin
• Aby skontaktować się z Biurem Opiekuna Departamentu ds. Usług dla Dzieci i Rodzin w celu u
zyskania pomocy w sprawach dotyczących opieki, zadzwoń pod numer (312) 814-8600. Aby
<2>zgłosić nadużycie lub zaniedbanie wobec dzieci, zadzwoń pod numer 800-25-ABUSE
(800-252-2873).

Departament ds. Bezpieczeństwa Zatrudnienia
• Aby otrzymać pomoc w znalezieniu pracy, odwiedź www.ides.illinois.gov/Pages/
EventsandWorkshops i zapoznaj się z wydarzeniami oraz szkoleniami związanymi z zatrudnianiem.
Możesz również szukać dostępnych ofert pracy pod adresem www.IllinoisJobLink.com.

Departament ds. Usług Społecznych
• Aby pomóc Tobie i Twojej rodzinie w zaspokojeniu podstawowych potrzeb, takich jak zapewnienie
żywności, środków finansowych i pomocy medycznej. Szczegółowe informacje możesz znaleźć na
stronie www.abe.illinois.gov lub uzyskać telefonicznie od centrum obsługi klientów ubiegających
się o przyznanie świadczeń (ABE), dzwoniąc pod numer (800) 843-6154.
• Aby dowiedzieć się więcej na temat możliwości uzyskania pomocy w oparciu o posiadany status
imigracyjny odwiedź stronę www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=16628.

Departament ds. Zdrowia Publicznego
• Aby skontaktować się z Centrum ds. Usług Zdrowotnych da Mniejszości w sprawach dotyczących
zdrowia lub problemów zdrowotnych, zadzwoń pod numer 217-785-4311, wyślij wiadomość e-mail
na adres dph.cmhs.info@illinois.gov lub odwiedź stronę internetową
www.dph.illinois.gov/topics-services/life-stages-populations/minority-health.
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