
Recursos de Cidadania 
 
 
 
Assistência Judiciária 
 
Triagens de Cidadania e Clínicas da New 
Americans Campaign 
Os parceiros da New Americans Campaign 
(NAC) realizam eventos gratuitos para ajudar os 
residentes permanentes legalizados, que incluem 
clínicas e triagens de cidadania. Para obter mais 
informações sobre triagens e clínicas futuras, 
entre em contato com a NAC pelo e-mail 
nacphiladelphia@gmail.com 
 
Esperanza Immigration Legal Services 
A Esperanza presta serviços jurídicos diretos 
para cidadãos de baixa renda dos EUA e para 
pessoas nascidas no exterior e respectivas 
famílias que necessitam de assistência com 
assuntos de imigração. 
4261 North 5th Street 
Philadelphia, PA 19140 
(215) 324-0746, ext. 298 
 
HIAS Pennsylvania 
A HIAS Pennsylvania presta serviços jurídicos 
de imigração e de reassentamento de refugiados 
para imigrantes e refugiados na Pensilvânia.  
2100 Arch Street, 3rd Floor 
Philadelphia, PA 19103 
(215) 832-0900 
 
Nationalities Services Center 
O Nationalities Services Center (NSC) oferece 
representação jurídica para pessoas de baixa 
renda sobre assuntos das leis de imigração. 
Telefone para obter detalhes sobre as consultas. 
1216 Arch St., 4th Fl. 
Philadelphia, PA 19107 
(215) 893-8400 
 
 
 

 
 
Educação sobre Cidadania 
 
Philadelphia Citizenship Action Network 
A Philadelphia Citizenship Action Network 
(PCAN) oferece aulas de cidadania 
GRATUITAS. 
 
Aula no Centro da Cidade - Inscrição: 5 de 
março, às 9h30. Você deve participar dessa 
sessão e trazer o Cartão de Residente 
Permanente (Green Card) para se inscrever na 
aula. Avaliação de inglês: 12 de março, das 9h30 
ao meio-dia. Horário das Aulas: terças e quintas-
feiras, das 9h30 ao meio-dia. Aulas ministradas 
de 14 de março a 23 de maio.  
Onde: 100 S. Broad St, 10th floor, Filadélfia, PA 
19110. Ligue para 215-832-0912 para obter mais 
informações. 
 
Community Learning Center 
O Centro Comunitário de Aprendizagem oferece 
aulas de cidadania gratuitas. 
229 N. 63rd St. 
Philadelphia, PA 19139 
(215) 426-7940 
 
Esperanza Legal Services 
Aulas de Cidadania Gratuitas 
4261 North 5th Street 
Philadelphia, PA 19140 
(215) 324-0746, ext. 298 
 
HIAS Pennsylvania 
O programa de Cidadania da HIAS 
Pennsylvania oferece informações sobre 
naturalização e serviços jurídicos para cidadãos 
de baixa renda, de terceira idade e portadores de 
deficiência em toda a cidade. 
2100 Arch Street, 3rd Floor 
Philadelphia, PA 19103 
(215) 832-0900 
 

 
Nationalities Services Center 
O Nationalities Services Center (NSC) ministra 
aulas de preparação para cidadania. O preço das 
aulas é de US$ 200 para uma sessão de dez 
semanas, com duas aulas semanais de 2,5 horas 
de duração. 
1216 Arch St., 4th Fl. 
Philadelphia, PA 19107 
(215) 893-8400 
 
Welcoming Center for New Pennsylvanians 
O Welcoming Center for New Pennsylvanians 
(Centro de boas-vindas a novos cidadãos da 
Pensilvânia) oferece treinamento de participação 
cívica, informações e sessões de triagem de 
naturalização, ajuda para preencher os 
formulários de naturalização, aulas de cidadania, 
aulas de inglês como segunda língua e 
encaminhamentos para serviços jurídicos por 
meio do programa Citizenship in Action 
(Cidadania em Ação). 
1617 JFK Blvd., Suite 555 
Philadelphia, PA 19103 
(215) 557-2626 
 
Fraude nos Serviços de Imigração: Fraude de 
Notário 
 
Somente um advogado licenciado ou um 
representante credenciado está autorizado e 
qualificado a ajudá-lo com seu caso de 
imigração. Se você acredita que foi vítima de 
fraude nos serviços de imigração, ligue para 
Philly 311 no telefone 3-1-1 ou (215) 686-8686. 
 
Contato 
 
Para obter ajuda com a navegação por esses 
recursos, entre em contato com o Office of 
Immigrant Affairs pelo e-mail OIA@phila.gov 
ou pelo telefone (215) 686-4412.  
 
Siga-nos no Facebook e no Twitter @PhillyOIA 


