
GÖÇMEN NEW YORKLULAR İÇİN KAYNAKLAR

Mayor's Office of  
Immigrant Affairs

Belediye Başkanı’nın 
Göçmen İşleri Bürosu

Göçmenlik Konusunda Hukuki Yardım
Göçmenlik konusunda ücretsiz ve güvenli hukuki yardım için Pazartesi - Cuma, 09.00 - 18.00. 
saatleri arasında 800‑354‑0365 numaralı telefonu arayın.

NYC Kimlik Kartı
IDNYC’ye başvurun, 10 yaş ve üstü tüm NYC sakinleri için ücretsiz belediye kimlik kartı. 
Çevrimiçi yenileyin veya kaydolmak için randevu almak üzere 311 numaralı telefonu arayın 
veya nyc.gov/idnyc adresini ziyaret edin.

İngilizce Dersleri
İstediğiniz zaman, istediğiniz yerde ücretsiz İngilizce dersleri alın. Daha fazla bilgi için 
wespeaknyc.cityofnewyork.us adresini ziyaret edin.

Sağlık Hizmetleri
NYC Sağlık + Hastaneler (H+H) H+H acil servis hizmetleri, temel sağlık hizmetleri, genel sağlık 
kontrolleri, aşılama ve daha fazlasını sağlayabilir. Size en yakın merkeze yönlendirilmek üzere 
718‑387‑6407 numaralı telefonu arayın. NYC Care programı dahil, sağlık sigortası planlarına 
kaydolmak için 646‑NYC‑CARE (646‑692‑2273) numaralı telefonu arayın veya nyccare.nyc 
adresini ziyaret edin.

Zihinsel Sağlık
Zihinsel sağlık hizmetleri ve madde bağımlılığı kaynakları hakkında gizli destek ve bağlantılar 
için 888‑692‑9355 veya 988 numaralı telefonu arayın, 65173’e WELL mesajı gönderin veya 
mentalhealthforall.nyc.gov adresini ziyaret edin.

Acil Durumlar
Acil bir durumda, 911’i arayın. Acil durum, derhal polis, itfaiye veya ambulans desteği gerektiren 
herhangi bir durumdur. Yasa gereği, New York City Emniyet Müdürlüğü suç mağdurlarının, 
tanıkların veya yardım isteyen diğer insanların göçmenlik durumu hakkında soru soramaz.

Halk Eğitimi
4‑21 yaş arası tüm NYC çocukları devlet okullarına gidebilir. Kaydolmak için, schools.nyc.gov/fwc 
adresini ziyaret edin veya 311 numaralı telefonu arayın.

Genel Şehir Kaynakları ve Bilgi
Şehir kaynaklarına erişime mi ihtiyacınız var veya bir sorunu mu bildirmek istiyorsunuz? 
311 numaralı telefonu arayın veya portal.311.nyc.gov adresini ziyaret edin.

NYC Göçmen İşleri Yardım Hattı
Pazartesi - Cuma 09.00 - 17.00 arasında 212‑788‑7654 numaralı yardım hattımızı arayın veya 
askmoia@cityhall.nyc.gov adresinden bize e-posta gönderin.

Turkish | Türkçe

GÖÇMENLİK DURUMUNUZ NE OLURSA OLSUN, 
NEW YORK CITY YARDIM ETMEYE HAZIR.
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GÖÇMENLİK DURUMUNUZ NE OLURSA OLSUN, 
HAKLARINIZ VAR.

Göçmenlik Sahtekarlığından  
Sakının

Göçmenlik konusunda hukuki 
danışmanlığa ihtiyacınız varsa, yalnızca 
lisanslı bir avukata veya ruhsatlı bir 
temsilciye başvurun. Ruhsatlı ve 
onaylanmış sunucuların bir listesini 
nyc.gov/immigrants adresinde 
bulabilirsiniz.

Göçmenlik Yaptırımları ile 
İlgili Haklar

NYC göçmenlik yaptırımları uygulamaz. 
Bir federal göçmenlik kolluk kuvveti 
size yaklaştığı takdirde haklarınız 
bulunmaktadır. nyc.gov/knowyourrights 
adresini ziyaret edin veya 800‑354‑0365 
numaralı ücretsiz göçmenlik hukuki 
yardım hattımızı arayın.

İşçi Hakları

New York City yasaları 
kapsamında, ücretli hastalık 
izni, asgari ücret, fazla 
mesai ücreti ve daha fazla 
hakka sahipsiniz. Kaynaklar 
için nyc.gov/workers 
adresini ziyaret edin veya 
212‑436‑0381 numaralı 
telefonu arayın.

Ayrımcılığı Bildirin

NYC İnsan Hakları Yasası 
kapsamında taciz ve 
ayrımcılık yasa dışıdır. Bir 
ayrımcılık olayını bildirmek 
için, lütfen 212‑416‑0197 
numaralı telefonu arayın.

Aile İçi Şiddete 
Karşı Koruma

Size kötü davranılıyorsa 
NYC yardım etmeye hazır. 
nyc.gov/nychope adresini 
ziyaret edebilir veya 
800‑621‑HOPE numaralı NYC 
Aile İçi Şiddet Yardım Hattı’nı 
arayabilirsiniz.

Kiracı Hakları

Evden çıkarılma veya ev 
sahibiniz ile ilgili sorunlar 
nedeniyle yardıma mı 
ihtiyacınız var? Ücretsiz 
hukuki yardım için 
nyc.gov/tenantprotection 
adresini ziyaret edin veya 311 
numaralı telefonu arayarak 
“tenant helpline” deyin.

Barınma Hakkı

Evsizseniz barınma isteme 
hakkına sahipsiniz. Atanmış 
DHS alma merkezini ziyaret 
ederek barınma hizmetlerine 
erişebilirsiniz. 311 numaralı 
telefonu arayarak daha fazla 
bilgi alın.

Tüketicilerin Korunması

Bir işletme ile sorun mu 
yaşıyorsunuz? Bir tüketici 
olarak haklarınız var. 
nyc.gov/consumers adresini 
ziyaret ederek veya 311 
numaralı telefonu arayarak 
şikayette bulunun.
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