
Матеріали по темі 

громадянства  

 

Юридична допомога 
 

New Americans Campaign Citizenship 

Screenings & Clinics 

Партнери компанії " New American Campaign 

"(NAC) проводять безкоштовні заходи для 

допомоги особам, які мають постійне місце 

проживання, в тому числі перевірки 

політичної благонадійності та консультації з 

питань громадянства. Для отримання 

додаткової інформації про майбутні 

перевірки та консультації, зв'яжіться з NAS 

за адресою nacphiladelphia@gmail.com. 
 

Esperanza Immigration Legal Services 

Esperanza надає прямі юридичні послуги 

малозабезпеченим громадянам США та 

іноземцям та їх сім'ям, які потребують 

допомоги з імміграційних питань. 

4261 North 5th Street 

Philadelphia, PA 19140 

(215) 324-0746, ext. 298 
 

HIAS Pennsylvania 

HIAS Pennsylvania надає імміграційні 

юридичні послуги та послуги з розселення 

біженців для іммігрантів і біженців в 

Пенсільванії.  

2100 Arch Street, 3rd Floor  

Philadelphia, PA 19103 

(215) 832-0900 
 

Nationalities Services Center 

Nationalities Services Center (NSC) забезпечує 

юридичний супровід малозабезпечених 

громадян у питаннях імміграційного 

законодавства. Для отримання більш 

детальної інформації про консультації 

телефонуйте. 

1216 Arch St., 4th Fl. Philadelphia, PA 19107 

(215) 893-8400 

 

 

Виховання громадянської позиції 
 

Philadelphia Citizenship Action Network 

The Philadelphia Citizenship Action Network 

(PSN) пропонує безкоштовні заняття з питань 

громадянства. 
 

Центр City Class - Реєстрація: 5 березня, о 9: 

30. Ви повинні відвідати це заняття і 

принести свою карту резидента (Green card), 

щоб бути зарахованим до класу. Тест з 

англійської мови: 12 березня, з 9:30 ранку до 

12:00 дня. Розклад занять: По вівторках і 

четвергах, з 9:30 ранку до 12:00 дня. Заняття 

проводяться з 14 березня по 23 травня. Де: 

100 S. Broad St, 10th Floor, Philadelphia, PA 

19110. Телефонуйте 215-832-0912 для 

отримання додаткової інформації. 
 

Community Learning Center 

Community Learning Center пропонує 

безкоштовні заняття з питань громадянства. 

229 N. 63rd St. 

Philadelphia, PA 19139 

(215) 426-7940 
 

Esperanza Legal Services 

 Безкоштовні заняття з питань громадянства. 

4261 North 5th Street 

Philadelphia, PA 19140 

(215) 324-0746, ext. 298 
 

HIAS Pennsylvania 

Програма "Hias Pennsylvania Citizenship" 

надає освітні та юридичні послуги з питань 

натуралізації громадянам з низьким рівнем 

доходу, літнім людям та інвалідам у всьому 

місті. 

2100 Arch Street, 3rd Floor 

Philadelphia, PA 19103 

(215) 832-0900 

Nationalities Services Center 

Nationalities Services Center (NSC) проводить 

заняття з підготовки до отримання 

громадянства. Вартість занять становить 

$200 за 10-тижневу програму, заняття 

проводяться два рази на тиждень по 2,5 

години за заняття. 

1216 Arch St., 4th Fl. 

Philadelphia, PA 19107 

(215) 893-8400 
 

The Welcoming Center for New 

Pennsylvanians 

Welcoming Center for New Pennsylvanians 

пропонує заняття з формування 

громадянської активності, інформацію та 

скринінгові сесії з натуралізації, допомогу в 

заповненні заяв на натуралізацію, заняття з 

громадянства, заняття з англійської як другої 

мови, а також рекомендації з юридичних 

послуг в рамках програми "громадянство в 

дії". 

1617 JFK Blvd., Suite 555 

Philadelphia, PA 19103 

(215) 557-2626 
 

Шахрайство у сфері імміграційних послуг: 

Шахрайство нотаріусів 
 

Тільки ліцензований адвокат або 

акредитований представник уповноважений і 

кваліфікований допомагати вам у вашій 

імміграційній справі. Якщо ви вважаєте, що 

стали жертвою шахрайства при наданні 

імміграційних послуг, зателефонуйте до 

Philly 311, набравши 3-1-1 або (215) 686-

8686. 
 

Контакт 
 

За допомогою в навігації по цих ресурсах 

звертайтеся в Office of Immigrant Affairs за 

адресою OIA@phila.gov або (215) 686-4412. 

Підпишіться на нас у Facebook та Twitter 

@PhillyOIA 


