
ID Kota 

ID Kota adalah bentuk identifikasi yang dapat digunakan 

oleh semua penduduk Philadelphia. Untuk mendapatkan 

ID, Anda harus menunjukkan bukti identitas dan tempat 

tinggal Anda di Philadelphia. Saat memperoleh ID, Kota 

tidak akan menanyakan status imigrasi atau 

kewarganegaraan. Kota juga akan melindungi informasi ID 

Kota sejauh yang diizinkan oleh hukum. Program ID Kota 

akan diluncurkan pada Musim Semi 2019.  

 

Pendidikan dan pengasuhan anak  

Anak-anak usia 3 atau 4 tahun memenuhi syarat untuk 

PAUD PHL. Pelajari lebih lanjut di phlprek.org. Semua 

penduduk memiliki hak untuk bersekolah di sekolah negeri 

dari usia 5 tahun hingga lulus atau hingga akhir tahun 

sekolah saat mereka berusia 21 tahun. Kelas tersedia 

untuk peserta didik yang memahami bahasa Inggris. Untuk 

mendapatkan bantuan pendaftaran, kunjungi 

philasd.org/studentplacement. 

 

Keselamatan publik  

Kota Philadelphia tidak melakukan penindakan imigrasi 

federal. Kepolisian Philadelphia tidak menanyakan status 

imigrasi atau kewarganegaraan kepada orang-orang yang 

mereka temui termasuk korban dan saksi kejahatan. Siapa 

pun yang berpikir bahwa mereka mungkin menjadi korban 

tindak pidana kebencian harus menghubungi Departemen 

Kepolisian Philadelphia. Anda dapat menemukan distrik 

kepolisian setempat di: www.phillypolice.com/districts/ 

 

Kewarganegaraan 

Menjadi warga negara Amerika memberikan banyak 

manfaat, termasuk peningkatan akses untuk bepergian, 

akses ke pekerjaan pemerintah, dan hak untuk memilih. 

Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang menjadi warga 

negara di situs web kami: https://bit.ly/2GANapL  

  

Akses Bahasa 

Kantor Urusan Imigran mengelola Language Access Philly, 

program akses bahasa pemerintah Kota yang 

menyediakan layanan penerjemahan lisan gratis bagi 

individu yang memiliki kemampuan terbatas untuk 

membaca, berbicara, menulis, atau memahami bahasa 

Inggris. Untuk menerima bantuan atau informasi dari 

lembaga pemerintah Kota mana saja, tekan 3-1-1 dan beri 

tahu operator bahasa yang Anda butuhkan. Untuk 

mendapatkan informasi lebih lanjut, kunjungi 

www.phila.gov/programs/language-access-philly 

 

Bantuan imigrasi  

Bantuan imigrasi gratis dan aman tersedia melalui salah 

satu dari banyak mitra kami. Waspadalah terhadap 

penyedia layanan imigrasi tidak berlisensi yang 

memanfaatkan pelanggan mereka. Hanya dapatkan 

bantuan dari pengacara tepercaya, berlisensi, atau 

terakreditasi. 

 

Perlindungan dari diskriminasi  

Penduduk Philadelphia memiliki hak untuk bebas dari 

diskriminasi, pembalasan, dan pelecehan yang melanggar 

hukum di tempat kerja, perumahan, dan tempat-tempat 

umum. 

Untuk mengajukan pengaduan tentang pelanggaran 

hubungan kerja, properti, atau akomodasi publik, hubungi 

Komisi Hubungan Manusia Philadelphia (Philadelphia 

Commission on Human Relations - PCHR) di 

pchr@phila.gov atau hubungi hotline anonim di 215-686-

2856. 

 

Perawatan kesehatan  

Perawatan kesehatan darurat dan non-darurat berbiaya 

rendah tersedia untuk semua warga di rumah sakit umum 

dan pusat kesehatan kota.  

Divisi Kesehatan Perilaku Philadelphia menyediakan 

layanan kesehatan mental bagi orang dewasa dan anak-

anak yang membutuhkan layanan medis, sosial, dan 

pendidikan. Jaringan layanan ini mencakup 11 pusat 

kesehatan mental masyarakat, 30+ lembaga kesehatan 

perilaku khusus, dan 5 pusat respons krisis. 

Keluarga berpenghasilan rendah dengan anak-anak 

berusia 0 hingga 13 tahun dapat memperoleh layanan 

perawatan anak gratis atau berbiaya rendah: 

https://bit.ly/2V9uG2L 

 

Bahasa Inggris sebagai Bahasa Kedua (ESL) 

Banyak kelas ESL tersedia secara gratis atau dengan 

biaya rendah untuk penduduk Philadelphia. Gunakan peta 

interaktif ini untuk menemukan penyedia layanan di dekat 

Anda: https://bit.ly/2sqvbvD  

 

Hubungi Kami 

Apakah Anda memiliki pertanyaan/masalah? Hubungi 

Kantor  

Urusan Imigran di 215-686-0876 atau OIA@phila.gov 

 

Ikuti kami di Facebook dan Twitter @PhillyOIA 
 

 

 

Sumber Daya untuk Imigran Philadelphia 

Kota Philadelphia mendukung semua penduduknya. Sebagian besar layanan kota tersedia 

untuk semua orang tanpa memandang status kewarganegaraan atau imigrasi. Pegawai Kota 

tidak menanyakan status orang yang mereka jumpai. 
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