
Udhëzues me informacione 
për Imigrantët në Nju Jork 
Të gjithë banorët në Nju Jork mund të kërkojnë  
përkujdesje dhe mbështetje pa u frikësuar

NDIHMA JURIDIKE E IMIGRACIONIT
Telefononi ActionNYC në 800-354-0365, ndërmjet së hënës dhe së premtes, nga ora 09:00 deri në orën 18:00 për 
ndihmë falas e të sigurt juridike për imigracion. Merrni ndihmë vetëm nga një avokat i besueshëm, i licencuar apo  
nga një përfaqësues i akredituar.

MBËSHTETJA PËR FAMILJET IMIGRUESE
Kujdesi shëndetësor
• Vaksinimi, kujdesi, testimi ose trajtimi për COVID-19 nuk do 

të ndikojë në statusin tuaj të imigracionit. Gjeni një qendër 
testimi falas pranë jush në nyc.gov/covidtest ose telefononi 
212-COVID19 (212-268-4319).

• Regjistrohuni në planet e sigurimeve shëndetësore, përfshirë 
edhe planet falas në nyc.gov/getcoverednyc ose telefononi 
311. Nëse nuk kualifikoheni për sigurim shëndetësor, NYC 
Care garanton shërbime me kosto të ulët ose falas. Statusi 
i imigracionit nuk ka rëndësi. Telefononi 646-NYC-Care 
(646-692-2273) ose vizitoni faqen nyccare.nyc.

• Ndiheni të stresuar apo të shqetësuar? Flisni me një këshilltar 
të NYC Well për mbështetje konfidenciale dhe për t'u lidhur 
me kujdesin e shëndetit mendor dhe për informacione mbi 
përdorimin e substancave. Vizitoni nyc.gov/nycwell, telefononi 
888-NYC-Well (888-692-9355), ose dërgoni tekst WELL në 
numrin 65173. 

Shkollimi
• Të gjithë fëmijët në NYC të moshës 4 vjeç kanë të 

drejtë për Pre-K dhe mund të ndjekin shkollën publike 
deri në moshën 21 vjeç. Në disa lagje mund të ketë edhe 
"3-K” për fëmijët e moshës 3 vjeç. Për t'u regjistruar, 
vizitoni schools.nyc.gov/enrollment ose telefononi 311.

• Mësoni anglisht falas me We Speak NYC. Nxënësit e 
nivelit të mesëm të gjuhës angleze mund të vizitojnë 
wespeaknyc.cityofnewyork.us për t'u regjistruar për  
kurse me biseda në internet.

Ushqimi emergjent
• Në disa vende nëpër NYC ka në dispozicion shujta falas 

vegjetariane, hallall dhe kosher. Ekzistojnë edhe mundësit 
për dërgesa të ushqimeve, për banorët me këtë të drejtë 
në Nju Jork. Mësoni më shumë në nyc.gov/getfood ose 
telefononi 311 dhe thoni “Get Food”.

SIGURIA E KOMUNITETEVE TONA
Siguria publike
• Sipas ligjit, NYPD nuk mund t’i pyesë për statusin e imigracionit 

viktimat e krimit, dëshmitarët ose personat e tjerë që kërkojnë 
ndihmë. Kushdo që ka qenë viktimë e një krimi ose ka qenë 
dëshmitar i një krimi, duhet të telefonojë 911.

Mbrojtjet kundër diskriminimit
• Diskriminimi, hakmarrja dhe ngacmimi i kujtdo në bazë 

të racës, fesë ose statusit të imigracionit nuk tolerohet 
në Qytetin e Nju Jorkut. Për të raportuar ngacmimin ose 
diskriminimin, telefononi Komisionin për të Drejtat e Njeriut 
të NYC në 212-416-0197.

IDNYC
• IDNYC është kartë identiteti me fotografi që e 

lëshon qeveria falas për të gjithë banorët e NYC të 
moshës 10 vjeç e lart dhe ofron qasje në një listë të gjatë 
shërbimesh dhe zbritjesh. Të dhënat e aplikantëve për 
IDNYC janë konfidenciale. Statusi i imigracionit nuk ka 
rëndësi. Ripërtëritni ose caktoni një termin në internet për 
t'u regjistruar në nyc.gov/idnyc ose telefononi 311.

Mbrojtjet kundër dhunës në familje
• Qyteti është këtu për t'ju ndihmuar nëse vuani nga abuzimi. 

Ju mund të vizitoni nyc.gov/nychope ose telefononi Linjën 
Telefonike të Dhunës në Familje të NYC 800-621-HOPE.

JU KENI TË DREJTA
Njihni të drejtat tuaja me ICE (Organet e Imigracionit)
• Qyteti nuk realizon punën e organeve të imigracionit. Nëse 

ju drejtohet zyrtari federal i imigracionit, ju keni të drejta. 
Vizitoni nyc.gov/knowyourrights ose telefononi ActionNYC 
në 800-354-0365 për ndihmë ligjore falas e të sigurt lidhur 
me imigracionin.

Të drejtat e qiramarrësit
• Nëse jeni qiramarrës privat dhe keni nevojë për ndihmë për 

ndonjë çështje që lidhet me dëbimin ose pronarin, vizitoni 
nyc.gov/tenantprotection ose telefononi 311 dhe thoni “tenant 
helpline” për ndihmë juridike falas. Për mbështetje shtesë për 
banim, vizitoni nyc.gov/housing.

Të drejtat e punëtorëve
• Ju keni të drejtë në pushim mjekësor me pagesë sipas ligjit 

të Qytetit të Nju Jorkut. Statusi i imigracionit nuk ka rëndësi. 
Emigrantët nga Nju Jorku me autorizim për punë mund të 
kualifikohen për beneficionet për sigurimin e të papunëve. 
Vizitoni nyc.gov/workers për informata ose telefononi 
212-436-0381.

Linja e veçantë Ask MOIA
• Nëse keni pyetje në lidhje me imigracionin ose si të 

përdorni shërbimet e qytetit, ofrohet ndihma në gjuhën tuaj. 
Telefononi në linjën e veçantë telefonike të Zyrës për Çështje 
të Imigrantëve të Kryetarit të Qytetit (MOIA) 212-788-7654 
ndërmjet së hënës dhe së premtes, nga ora 09:00 deri në 
17:00, ose me email askmoia@cityhall.nyc.gov.
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