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Czy jesteś imigrantem potrzebującym pomocy? 
Biuro stanu Nowy Jork ds. Nowych Amerykanów (Office for New Americans – ONA) może Ci jej udzielić! ONA 

świadczy bezpłatne usługi dla wszystkich imigrantów. 

Zaangażowanie obywatelskie i społeczne 
Opportunity Centers – Civics – to ogólnostanowa sieć działających na szczeblu lokalnym usługodawców oferujących 
bezpłatne, oparte na zasadzie poufności usługi, w tym pomoc w naturalizacji, przygotowanie do egzaminu z wiedzy 
obywatelskiej, konsultacje prawne i warsztaty dla społeczności. Immigrant Community Navigators to oddolna sieć 
osób, które ułatwiają dostęp osób najbardziej potrzebujących do usług i informacji związanych z imigracją. Instytucja 
North Country Immigrant Resource Coordinator zapewnia wsparcie, kierując imigrantów, w tym dla osób na granicy 
kanadyjskiej, do odpowiednich usług i źródeł pomocy w regionie North Country.  

Nauka języka angielskiego 
Ośrodki Opportunity Centers – English for Speakers of Other Languages (ESOL) zapewniają bezpłatne kursy 
języka angielskiego z elementami zorientowanymi na funkcjonowanie na rynku pracy.  Cell-Ed jest bezpłatnym i 
opartym na zasadzie poufności programem do nauki języka angielskiego na wszystkich poziomach znajomości języka, 
dostępnym dla każdego rodzaju telefonu komórkowego.  

Zdrowie i komfort życia 
Program Golden Door oferuje grupy wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego dla nowych Amerykanów w całym 
stanie, kierując ich do innych bezpłatnych źródeł pomocy. Ramirez June Initiative buduje potencjał sieci ONA w 
zakresie umożliwiania imigrantom z niepełnosprawnościami intelektualnymi i rozwojowych oraz ich rodzinom 
korzystanie z zasobów, informacji i usług.  

Usługi prawne 
Doradcy prawni świadczą imigrantom bezpłatne usługi prawne, zapewniają im bezpośrednią reprezentację, 
organizują regularne dni konsultacji prawnych w ośrodkach ONA Opportunity Centers, a także prowadzą warsztaty i 
szkolenia związane z prawem, w tym sesje poświęcone prawom obywatelskim zatytułowane Know Your Rights. 
Inicjatywa Liberty Defense Project wspiera program prawny ONA poprzez model powszechnej reprezentacji, którego 
założeniem jest obsługa każdego imigranta, niezależnie od jego statusu imigracyjnego, w tym osób zatrzymanych lub 
zagrożonych deportacją.  

Rozwój zasobów ludzkich 
Inicjatywa pod hasłem New Americans Can Code zapewnia imigrantom bezpłatne podstawowe szkolenie w zakresie 
umiejętności komputerowych, jak również bardziej zaawansowany trening w zakresie programowania.  Program o 
nazwie Professional Pathways umożliwia kontakt między wysoko wykwalifikowanymi imigrantami poszukującymi 
pracy i lokalnymi doradcami zawodowymi ONA. Zapewnia również wsparcie ze strony ogólnostanowej agencji (Lead 
Agency), którego celem jest odbycie przez uczestnika szkoleń i uzyskanie certyfikatów niezbędnych do znalezienia 
zatrudnienia odpowiadającego jego umiejętnościom i doświadczeniu.  

Aby uzyskać dostęp do którejkolwiek z tych usług, skontaktuj się telefonicznie z 
infolinią New York State New Americans: 

1-800-566-7636 
Od poniedziałku do piątku w godz. 9-20, z wyjątkiem świąt. Wszystkie rozmowy są poufne. Pomoc dostępna jest w 

ponad 200 językach. 

Aby zlokalizować usługi świadczone przez ONA najbliżej 
Twojego miejsca zamieszkania, odwiedź stronę internetową  
https://dos.ny.gov/office-new-americans 
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