צי דאַרפֿט איר אימיגראַציע הילף?
דער ביוראָ פֿאַר נײַע אַמעריקאַנער ) (ONAשטעלט צו בחינמדיקע באַדינונגען פֿאַר אלע אימיגראַנטן אין שטאַט ניו יאָרק.

קהילה-באַזירטע באַדינונגען
'ONAס גאַנצשטאַטישער נעץ פֿון קהילה-באַזירטע געלעגנהײט צענטערס שטעלט צו בחינמדיקע און בסודיקע באַדינונגען ,אַרײַנגערעכנט
נאַטוראַליזירונג שטיץ ,בירגערשאַפֿט-עקזאַמען צוגרייטונג ,יורידישע קאָנסולטאַציעס און קהילה-קרײַזן.
אימיגראַנט קהילה נאַוויגאַטאָרן איז אַ פֿאָלק-נעץ פֿון מענטשן ,וואָס העלפֿן פֿאַרבינדן די מערסטנס ניצרכים מיט אימיגראַציע-פֿאַרבונדענע
באַדינונגען און אינפֿאָרמאַציע .די גאָלדענע טיר ) (Golden Doorפּראָגראַם דערלאַנגט גײַסטיקע געזונט שטיץ גרופּעס פֿאַר אימיגראַנטע
משפּחות אַריבער דעם שטאַט און פֿאַרבינדעט צו אַנדערע בחינמדיקע רעסורסן .די ראַמירעז דז'וּן איניציאטיווע בויט דעם קאַ פּאַציטעט פֿון
דעם 'ONAס נעץ צו פֿאַרבינדן נײַע אַמעריקאַנער מיט גײַסטיקע  /אַנטװיקל־ מום און זייערע משפּחות צו רעסורסן ,אינפֿאָרמאַציע און
באַדינונגען אין שטאַט ניו יאָרק.

ענגלישע שפּראַך לערנען
געלעגנהײַט צענטערס  -ענגליש פֿאַר רעדערס פֿון אַנדערע שפּראַכן ) (ESOLשטעלט צו בחינמדיקע ענגליש שפּראַך אױסשולונג מיט אַ
אַרבעט קאָמפּאָנענט.

אַרבעטסלײַט אַנטוויקלונג
די נײַע אַמעריקאַנער קענען פּראָגראַמירן איניציאטיוו שטעלט צו בחינמדיקע גרונטיקע דיגיטאַלע עבֿרידיקײט אױסשולונג פֿאַר קנאַ פּ־
פֿאַרדינענדיק נײַע אַמעריקאַנער ווי אויך מער אַוואַנסירטע פּראָגראַמװאַרג פּראָגראַמירונג אױסשולונג.
די פּראָפֿעסיאָנעלע װעגן פֿאַר הויך-קװאַליפֿיצירטע אימאַגראַנטן פּראָגראַם פֿאַרבינדעט הויך-קװאַליפֿיצירטע אימיגראַנטע אַרבעט זוכערס
מיט אָרטיקע  ONAאַרבעט טרענירערס ,ווי אויך צו שטיץ פֿון אַ גאַנצשטאַטישן פֿיר-אַגענטור ,אַז זײ זאָאָל באַקומען די אױסשולונג און
צערטיפֿיקאַציע נייטיק צו װערן געשטעלט אין אַ באַשעפֿטיקונג ,וואָס פּאַסט צו צו זייערע פריערדיקע קװאַליפֿיקאַציעס און פּראַקטיק.

יורידישע באַדינונגען
 ONAאַדװאָקאַטן געװײנטלעך האַלטן יורידישע באַראַטונג טעג אין יעדער  ONAגעלעגנהײַט צענטער און קענען צושטעלן שטיץ פֿאַר
נאַטוראַליזירונג און אַנדערע יורידישע באַדינונגען .דער פֿרײַהײט-שוץ פּראָיעקט ) (LDP, Liberty Defense Projectאיז אַ
גאַנצשטאַטישער נעץ פֿון יורידישע באַדינונגען צושטעלערס ,וואָס העלפֿט אַרויס אימאַגראַנטן ,נישט געקוקט אויף זײער אימיגראַציע סטאַטוס,
אַרײַנגערעכנט די ,װאָס שטײען פֿאַר דעפּאָרטאַציע ,מיט בחינמדיקע יורידישע באַדינונגען און דירעקטער פֿאָרטרעטונג ONA .אַדװאָקאַטן און
 LDPפּאַרטנערס אויך שטעלן צו געזעץ-פֿאַרבונדענע קרײַזן ,אַרײַנגערעכנט וויסט-אײַערע-רעכטן אױסשולונגען.

כּדי צו צוטריטן סײַ די באַדינונגען ,רופֿט די שטאַט ניו יאָרק נײַע אַמעריקאַנער גװאַלדליניע:
1-800-566-7636
מאנטיק צו פרייטאג 9:00 ,אין דער פֿרי  8:00 -בײַ נאַכט ,אַחוץ יום-טובֿים .אַלע רופֿ-אינפֿאָרמאַציע איז בסודיק.
הילף איז צוטריטלעך אויף איבער  200שפראַכן.
כּדי צו געפֿינען  ONAבאַדינונגען לעבן איר ,באַזוכטhttps://dos.ny.gov/office-new-americans :
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