
Nienawiść lub dyskryminacja 
ze względu na pochodzenie 
rasowe, pochodzenie 
narodowe lub inne cechy nie  
są w Nowym Jorku tolerowane.

Jeżeli Ty lub jakakolwiek znana Ci osoba byłeś/-aś nękany/-a 
fizycznie lub padłeś/-aś ofiarą napaści ze względu na swoją 
tożsamość – w tym pochodzenie rasowe, pochodzenie etniczne 
lub wyznanie – zadzwoń pod numer 911.
Funkcjonariusze NYPD nie będą pytać o status imigracyjny 
żadnej osoby szukającej pomocy i dostępna jest także pomoc 
językowa. Funkcjonariusze mogą również pomóc połączyć ofiary 
przestępstw z dostępnymi dla nich usługami wsparcia.
Możesz również skontaktować się z Crime Victim Advocate 

(rzecznikiem działającym na rzecz ofiar przestępstw), aby poradzić 
sobie z emocjonalnymi, fizycznymi i finansowymi następstwami 
przestępstwa, a także sprawdzić inne opcje. Zadzwoń na infolinię 
All Crimes Hotline dostępną pod numerem 1-866-689-HELP (4357) 
TDD: 866-604-5350.

Jeżeli Ty lub jakakolwiek znana Ci osoba byłeś/-aś nękany/-a lub 
dyskryminowany/-a przez firmę, pracodawcę lub osobę, od której 
wynajmujesz mieszkanie, ze względu na swoją tożsamość — zadzwoń pod  
numer 311 i powiedz „human rights” („prawa człowieka”). 
 
Zgodnie z NYC Human Rights Law (nowojorska ustawa w sprawie praw człowieka), jesteś chroniony/-a przed dyskryminacją ze względu na 
swoje pochodzenie rasowe, pochodzenie narodowe, wiek, status imigracyjny, niepełnosprawność, a także inne kategorie objęte ochroną, 
w ramach spraw mieszkaniowych, w pracy lub w miejscach publicznych. Nowojorska Komisja Praw Człowieka jest odpowiedzialna za 
egzekwowanie tego prawa. Sprawcy mogą zostać zobowiązani do zapłacenia kary lub wypłaty odszkodowania na rzecz ofiar.

Czy potrzebujesz pomocy w załatwieniu spraw imigracyjnych? 
 
Wszyscy Nowojorczycy, niezależnie od ich statusu imigracyjnego, mogą zadzwonić na infolinię ActionNYC, aby otrzymać bezpłatną, 
bezpieczną pomoc prawną w kwestiach imigracyjnych. Zadzwoń na infolinię ActionNYC dostępną pod numerem 1-800-354-0365 
lub wybierz numer 311 i powiedz „ActionNYC”.

Czy szukasz wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego?
NYC Well może zapewnić Ci wsparcie w zakresie Twoich potrzeb 
psychicznych. Przeszkoleni doradcy mogą zapewnić poufne wsparcie  
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w ponad 200 językach. 
Zadzwoń pod numer 888-NYC-WELL, wyślij wiadomość 
o treści „WELL” pod numer 65173 lub czatuj online na stronie 
nyc.gov/nycwell.
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