
 
 

   

פינאנצירטע פראגראמען וועלכע שטעלן צו פאר עלטערן וואס האבן אינוואליד קינדער מיט אינפארמאציע, רעסורסן, און סטראטעגיעס צו -) צענטערס זענען פעדעראלעPTIעלטערן טרענירונג און אינפארמאציע (
   לאקאציע לעבן אייך פאר הילף.  PTIקאנטאקט דער   רעכטן, ווי אויך דאס רעכט צו אביעקטיווע הירינגס און אפעלאציעס און די סטעיט טענות פראצעס.העלפן פארשטיין די געהעריגע יורידישע פראצעדורעלע 

 באמערקונגען אימעיל טעלעפאן אדרעס  וועבזייטל ארגאניזאציע 
INCLUDEnyc   (English) www.INCLUDEnyc.org 

(Spanish) www.INCLUYEnyc.org 
116 E. 16th St, 5th fl.   
New York, NY 10003 

212-677-4660 
212-677-4668(Spanish) 

info@includenyc.org 
 
 

באדינט קווינס, ברוקלין, בראנקס און   •
 מאנהעטן 

Sinergia, Inc. www.sinergiaNY.org 2082 Lexington Ave.,   
3rd Fl. 

New York, NY 10035 

866-867-9665 information@sinergiany.org 
 

 

Advocates for 
Children of New 

York 

www.advocatesforchildren.org 
 

St. th151 W. 30  
5Fl. th 

New York, NY 10001 

866-427-6033 
Education Helpline   

Mon to Thurs, 10AM - 4PM 

info@advocatesforchildren.org 
 

 סערווירט אלע פינף באראס  •
 

רעפרעזענטירן ביי אן אביעקטיווע הירינג.  יעדע ארגאניזאציע האט די אפציע אנצונעמען אדער אפזאגן אלע בקשות פאר  ארגאניזאציעס קען מען מעגליך באקומען אייך צו  -לעגאלע סערוויסעס און אקטיווע שטיצ
 אירע סערוויסעס. 

 באמערקונגען אימעיל טעלעפאן אויפנעם  אדרעס  וועבזייטל  ארגאניזאציע 
The Legal Aid 

Society 
-https://legalaidnyc.org/get

rights/-student-help/school 
2090 Adam Clayton 

fl rdPowell Jr. Blvd., 3 
New York, NY 10027 

888-663-6880 
Access to Benefits helpline 

סערווירט מאנהעטן, ברוקלין, קווינס און   • 
  בראנקס;

  נאר פרעגן אן עצה אין סטעטן איילאנד •
-אומזיסט פאר עלטערן מיט נידעריגע •

 כנסות ה
מ'קען נישט קומען אן קיין באשטעלונג  •

 פראטאקאלן  - שיצ 19-צוליב די קאוויד 
Legal Services – 

NYC:  
Bronx, Brooklyn, 
Queens & Staten 

Island 

www.legalservicesnyc.org 
 

Legal  -Access to Education 
Services NYC 

40 Worth St. 
Suite 606 

New York, NY 

917-661-4500 
City-wide Legal Assistance 

Hotline 

 באראס סערווירט אלע פינף  • 

New York Lawyers 
for the Public 

Interest 

help-www.nylpi.org/get 151 W. 30th St., 11th 
Fl. 

New York, NY 10001 

212- 244-4664   
212-244-3692 )TTY) 

3PM --Mon to Fri, 10AM  

 סערווירט אלע פינף באראס  • 
 מ'קען נישט קומען אן קיין באשטעלונג  •

New York Legal 
Assistance Group  

 www.nylag.org Fl. th100 Pearl Street, 19 
New York, NY 10004 212-613-5000   seu@nylag.org •   ספעציעלע בילדונג ארייננעם איז

 2023פארשלאסן ביז יאנואר 
Advocates for 

Children of New 
York 

www.advocatesforchildren.org/
get_help 

St. th151 W. 30  
5Fl. th 

New York, NY 10001 

866-427-6033 
Education Helpline   

Mon to Thurs, 10AM – 
4PM 

info@advocatesforchildren.org 
 

 סערווירט אלע פינף באראס  •
-אומזיסט פאר עלטערן מיט נידעריגע •

 כנסות ה
 מ'קען נישט קומען אן קיין באשטעלונג •
פריוואטע אדוואקאט רעקאמענדאציעס צו   •

 באקומען 
Mobilization for 

Justice 
www.mobilizationforjustice.org 

 
100 William St, 6th Fl. 

New York, NY 10038 
3786-417-212 

 –Mon and Thurs, 9AM 
5PM 

info@mfjlegal.org 
 
 

 סערווירט אלע פינף באראס  •
-אומזיסט פאר עלטערן מיט נידעריגע •

 כנסות ה
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