
Resurse pentru cetățenie  
 
 
Asistență legală 
 
Centre medicale şi screening-uri pentru 
cetățenie Campania Noii Americani 
Partenerii Campaniei Noii Americani găzduiesc 
evenimente, în mod gratuit, pentru a asista 
rezidenții legali permanenți, inclusiv screening-uri 
pentru cetățenie şi centre medicale. Pentru mai 
multe informații despre screening-urile şi centrele 
medicale ce urmează să fie înființate, contactați 
NAC la adresa nacphiladelphia@gmail.com. 
 
Esperanza Servicii legale pentru imigranți  
Esperanza oferă servicii legale directe pentru 
cetățenii U.S. cu venituri reduse şi indivizii născuți 
în străinătate şi familiile acestora care au nevoie de 
asistență privind aspectele legate de imigrare. 
4261 North 5th Street 
Philadelphia, PA 19140 
(215) 324-0746, ext. 298 
 
HIAS Pennsylvania 
HIAS Pennsylvania oferă servicii de relocalizare 
pentru imigranții legali şi refugiați în 
Pennsylvania.  
2100 Arch Street, 3rd Floor 
Philadelphia, PA 19103 
(215) 832-0900 
 
Centrul pentru servicii furnizate 
naționalităților 
Centrul pentru servicii furnizate naționalităților 
(NSC) oferă reprezentare legală persoanelor cu 
venituri reduse, în tot ceea ce se referă legile de 
imigrare. Vă rugăm să ne contactați telefonic 
pentru informații suplimentare despre consultări. 
1216 Arch St., 4th Fl. Philadelphia, PA 19107 
(215) 893-8400 
 
 

 
 
 
Educație pentru cetățenie 
 
Rețeaua de acțiune pentru cetățenie 
Philadelphia 
Rețeaua de acțiune pentru cetățenie Philadelphia 
(PCAN) oferă cursuri GRATUITE de cetățenie. 
 
Curs în centrul orașului – Înscriere: 5 martie, 9:30 
am. Trebuie să participați la această sesiune şi să 
aveți la dumneavoastră cardul de rezident 
permanent (cartea verde) pentru a fi înscris la acest 
curs. Evaluare la limba engleză: 12 martie, 9:30 
am-12:00 pm. Programul cursului: Marțea şi joia, 
între 9:30 am-12:00 pm. Cursurile se desfășoare în 
perioada 14 martie şi 23 mai. Locația: 100 S. 
Broad St, 10th Floor, Philadelphia, PA 19110. 
Apelați la 215-832-0912 pentru informații 
suplimentare. 
 
Centrul de învățare al comunității 
Centrul de învățare al comunității oferă cursuri 
gratuite de cetățenie. 
229 N. 63rd St. 
Philadelphia, PA 19139 
(215) 426-7940 
 
Esperanza Servicii legale 
Cursuri gratuite de cetățenie 
4261 North 5th Street 
Philadelphia, PA 19140 
(215) 324-0746, ext. 298 
 
HIAS Pennsylvania 
Programul de cetățenie HIAS Pennsylvania oferă 
educație pentru naturalizare şi servicii legale 
persoanelor cu venituri reduse, persoanelor în 
vârstă şi celor cu dizabilități din tot orașul. 
2100 Arch Street, 3rd Floor. Philadelphia, PA 
19103 
(215) 832-0900 
 

Centrul pentru servicii furnizate 
naționalităților 
Centrul pentru servicii furnizate naționalităților 
(NSC) oferă cursuri de pregătire pentru cetățenie. 
Cursurile costă 200$ pentru o sesiune de 10 
săptămâni, cu întâlniri de două ori pe săptămână, 
timp de 2.5 ore pentru fiecare curs în parte. 
1216 Arch St., 4th Fl. 
Philadelphia, PA 19107 
(215) 893-8400 
 
Centrul de primire pentru noii rezidenți ai 
Pennsylvaniei 
Centrul de primire pentru noii rezidenți ai 
Pennsylvaniei oferă cursuri de formare pentru 
participarea civică, sesiuni de informare şi 
screening-uri de naturalizare, ajută la completarea 
aplicațiilor de naturalizare, susține cursuri de 
cetățenie, cursuri de limbă engleză ca a doua limbă 
străină şi trimiteri către servicii legale prin 
intermediul programului de Acțiune pentru 
cetățenie. 
1617 JFK Blvd., Suite 555 
Philadelphia, PA 19103 
(215) 557-2626 
 
Servicii frauduloase de imigrare Frauda 
notarială 
 
Doar un avocat licențiat sau un reprezentant 
acreditat este autorizat şi calificat să vă asiste de-a 
lungul unui caz de imigrare. Dacă considerați că 
ați fost victima unor servicii de imigrare 
frauduloase, sunați la Philly 311, tastând 3-1-1 sau 
la (215) 686-8686. 
 
Contactați-ne 
 
Pentru a obține ajutor în navigarea printre aceste 
resurse, contactați Oficiul în probleme de imigrare 
la OIA@phila.gov sau la (215) 686-4412.  
 
Urmăriți-ne pe Facebook şi Twitter @PhillyOIA 


