Recursos para Imigrantes da Filadélfia
A City of Philadelphia oferece apoio a todos os seus residentes. A maioria dos serviços da cidade está
disponível para todos, independentemente da cidadania ou do status de imigração. Os funcionários públicos
municipais não perguntam sobre o status das pessoas que eles atendem.

IDs Municipais
As IDs Municipais são uma forma de identificação que pode
ser utilizada por todos os residentes da Filadélfia. Para obter
uma ID, é necessário apresentar um comprovante de
identidade e residência na Filadélfia. A City of Philadelphia
não fará perguntas sobre seu status de imigração ou de
cidadania quando você receber uma ID. A City of Philadelphia
também protegerá as informações da ID Municipal na medida
máxima da lei. O programa de ID Municipal será lançado no
segundo trimestre de 2019.
Ensino e creche
Crianças de 3 ou 4 anos são qualificadas para o PHL Pre-K.
Saiba mais em phlprek.org. Todos os residentes têm o direito
de frequentar escola pública a partir dos 5 anos de idade até a
formatura ou até o fim do ano letivo no qual completarão 21
anos. As aulas estão disponíveis para alunos de inglês.
Acesse philasd.org/studentplacement para obter ajuda com a
matrícula.
Segurança pública
A City of Philadelphia não realiza fiscalização de aplicação da
lei de imigração federal. A Polícia da Filadélfia não faz
perguntas sobre o status de imigração ou de cidadania das
pessoas que encontra, nem de vítimas e testemunhas de
crimes. Toda pessoa que acredita ter sido vítima de um crime
de ódio deve entrar em contato com o Departamento de
Polícia da Filadélfia. Encontre seu distrito policial local em:
www.phillypolice.com/districts/
Cidadania
Tornar-se um cidadão norte-americano oferece muitos
benefícios, por exemplo, maior acesso a viagens, acesso a
empregos públicos e direito de voto. Saiba mais sobre como
se tornar um cidadão em nosso site: https://bit.ly/2GANapL
Language Access
O Office of Immigrant Affairs (Secretaria de Assuntos de
Imigração) administra o Language Access Philly, programa de
acesso linguístico da City of Philadelphia que oferece serviços
gratuitos de interpretação para pessoas com capacidade
limitada para ler, falar, escrever ou entender inglês. Para
receber ajuda ou informações de qualquer órgão da Cidade,
ligue para 3-1-1 e diga ao operador o idioma de que você
precisa. Visite www.phila.gov/programs/language-accessphilly para obter mais informações

Ajuda para imigração
A ajuda gratuita e segura para imigração está disponível por
meio de um de nossos muitos parceiros. Cuidado com
fornecedores de serviços de imigração, que não têm licença
para esse tipo de trabalho, que se aproveitam dos clientes.
Aceite ajuda somente de um advogado de confiança e que
tenha licença para advogar ou de um representante
credenciado.
Proteção contra discriminação
Os cidadãos da Filadélfia têm o direito de não sofrer
discriminação, retaliação e assédio ilícito no local de trabalho,
em casa e em locais públicos.
Para apresentar uma reclamação de violação de emprego,
propriedade ou instalações públicas, entre em contato com a
Philadelphia Commission on Human Relations (PCHR,
Comissão de Relações Humanas da Filadélfia) pelo e-mail
pchr@phila.gov ou ligue para a linha direta anônima no
telefone 215-686-2856.
Assistência de saúde
Os serviços de saúde de baixo custo de emergência e não
emergência estão disponíveis para todos nos hospitais
públicos e nos centros de saúde da cidade.
A Division of Behavioral Health da Filadélfia oferece serviços
de saúde mental para adultos e crianças que precisam de
serviços médicos, sociais e educacionais. Esta rede de
serviços inclui 11 centros comunitários de saúde mental, mais
de 30 centros de especialização em saúde comportamental e
cinco centros de resposta a crises.
Famílias de baixa renda com crianças de 0 a 13 anos de
idade podem receber assistência gratuita ou de baixo custo
para as crianças: https://bit.ly/2V9uG2L
Inglês como segunda língua
Uma variedade de aulas de ESL (English as a Second
Language, inglês como segunda língua) gratuitas ou de baixo
custo está disponível para os residentes da Filadélfia. Use
este mapa interativo para encontrar um local perto de você:
https://bit.ly/2sqvbvD
Contato
Dúvidas ou preocupações? Entre em contato com o Office of
Immigrant Affairs
pelo telefone 215-686-0876 ou pelo e-mail OIA@phila.gov
Siga-nos no Facebook e no Twitter @PhillyOIA

