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PLAN PRZYGOTOWANIA RODZINY
Przygotowanie rodziny do procesu imigracyjnego
Jeżeli martwi cię, co stanie się z twoimi dziećmi jeżeli zostaniesz zatrzymany lub deportowany
powinieneś zacząć plan przygotowania rodziny. Mamy nadzieje, że nigdy nie będziesz musiał go użyć,
ale posiadanie takiego planu może zredukować stres nieoczekiwanych wydarzeń. Należy pamiętać, ze
jeśli twoje dzieci urodziły się w Stanach Zjednoczonych, są one obywatelami Stanów Zjednoczonych.
W tym dokumencie załączone są również informacje na temat gdzie możesz znaleźć dobrą prawną
pomoc imigracyjną i wiele innych przydatnych informacji.

Co możesz zrobić dzisiaj
Już dzisiaj możesz podjąć kroki do przygotowania planu rodzinnego.
Do tych ważnych działań adwokat nie jest ci potrzebny.
- Zidentyfikuj zaufaną dorosłą osobę, która będzie mogła zaopiekować się twoimi dziećmi kiedy
ty nie będziesz w stanie tego zrobić. Porozmawiaj z ta osoba jak najszybciej o
twoich wymogach.
- Wypełnij formę Rezerwowego Opiekuna. Ta forma daje prawo podejmowania oficjalnych
decyzji osobie, która będzie opiekowała się twoimi dziećmi.
- Wypełnij plan opieki nad dzieckiem, zawierający numery telefonu wymagane w nagłych
wypadkach i inne ważne informacje. Trzymaj je razem z innymi ważnymi dokumentami.
Ten pakiet zawiera przykłady do powyższych dokumentów.

Co jeszcze możesz zrobić
Prawo imigracyjne jest skomplikowane, więc możesz skorzystać z pomocy licencjonowanego
adwokata.
Adwokat może pomoc ci w wielu aspektach, w tym:
- Ewaluacja twojego statusu imigracyjnego, ocena czy kwalifikujesz się do otrzymania
zielonej karty, wizy lub pozwolenia na prace.
- Wyznaczenie pełnomocnictwa, które daje wyznaczonej przez ciebie osobie prawo do
twoich finansów.
- Reprezentowanie ciebie w procedurach deportacyjnych; oraz
- Pomoc w identyfikacji przymiotów prawnych, które mogą pomoc twojej rodzinie,
np. różne typy opieki lub aplikacja o przyznanie Specjalnego Statusu Nieletniego
imigranta.
Ten pakiet zawiera wskazówki jak znaleźć i zatrudnić adwokata, oraz w jaki sposób unikać oszustwa w
serwisach imigracyjnych (osób podających się za adwokatów).

Zbiór ważnych dokumentów
Wszystkie ważne dokumenty lub ich kopie przechowuj w teczce w bezpiecznym miejscu. Powiedz
swoim dzieciom, członkom rodziny oraz wyznaczonym opiekunom gdzie znajdują się te dokumenty w
razie wypadku.
Załączone formy w tym dokumencie
 Ważne informacje o dziecku
 Numery telefonów oraz ważne informacje kontaktowe
 Dodatkowe pomocne informacje na temat (wpisz imię dziecka)
 Wyznaczenie opiekuna
Inne ważne dokumenty
 Informacje medyczne dziecka, włączając ubezpieczenie zdrowotne, lista leków oraz informacje i
kontakt z doktorem.
 Paszporty
 Akty urodzenia
 Akty ślubu (w stosownych przypadkach)
 Zakazy kontaktu z określonymi osobami (w stosownych przypadkach)
 A-Numer: Numer rejestracji Cudzoziemców (widoczny na dokumentach imigracyjnych, pozwoleniu
na prace, zielonej karcie, wizie lub na każdym dokumencie wydanym przez USCIS lub ICE)
 Kopia twojego Prawa Jazdy i/lub innego dokumentu identyfikacyjnego
 Numer Social Security lub numer ITIN
 Rejestr urodzeń (dla dzieci urodzonych w U.S.A. zarejestrowanych w kraju ojczystym rodzica) (w
stosownych przypadkach)
 Wszelkie inne dokumenty, do których będziesz potrzebował szybkiego dostępu.

Plan opieki nad dzieckiem
Zdecyduj kto może opiekować się twoimi dziećmi gdy ty nie możesz
Porozmawiaj z osobą, która chciałbyś, aby opiekowała się twoimi dziećmi, upewnij się, że ta osoba
wie ze będzie na liście kontaktów w nagłych wypadkach. Zapamiętaj jej numer telefonu i upewnij się,
że twoje dzieci zapamiętają go również.
Upewnij się, że twoje dzieci wiedzą kto może odebrać je ze szkoły, kto nie może odbierać ich ze
szkoły i kto będzie się nimi opiekował.
Szkoła może wypuścić dziecko do osób dorosłych wyznaczonych przez ciebie. Upewnij się, że
wszystkie szkoły, instytucje pozaszkolne, instytucje rekreacyjne, transportowe i inne mają listę
nazwisk osób, które mogą i osób które nie mogą odbierać twoich dzieci. Jeżeli masz zakaz zbliżania
się do kogokolwiek, upewnij się ze szkoła ma kopie tego zakazu.
Upewnij się, że osoby które mogą odbierać i opiekować się twoimi dziećmi wiedzą gdzie je znaleźć.
Daj tym osobom kopię tygodniowego planu zajęć dziecka, szczególnie kiedy zmienia się z dnia na
dzień.

Rozmawiaj z dziećmi o twoich planach
Upewnij swoje dzieci, że w sytuacji kiedy nie będziesz się w stanie nimi opiekować ktoś inny się nimi
zajmie, nawet na krótki czas. Poinformuj je, kto będzie pełnił nad nimi pieczę do twojego powrotu.
Powiedz twojemu dziecku gdzie może znaleźć kopie tego planu.

Załóż teczkę z ważnymi dokumentami
Użyj teczki, okładek lub dużej koperty na uporządkowanie twoich dokumentów. Wszystkie informacje
zgromadzone w twoim planie są pomocne tylko gdy są łatwo dostępne. Trzymaj teczkę w
bezpiecznym i jednocześnie dostępnym miejscu. Poinformuj swoja rodzinę i wyznaczonego opiekuna
gdzie mogą ja znaleźć.

Zrób listę wszelkich instrukcji zdrowotnych twojego dziecka
Upewnij się, że spiszesz wszystkie choroby i alergie, które ma twoje dziecko, wszelkie leki które
dziecko zażywa oraz informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego i lekarza. Trzymaj kopie tych
informacji w teczce z ważnymi dokumentami.
Daj kopie dla szkoły twojego dziecka oraz dorosłego wyznaczonego opiekuna twojego dziecka.
Powiadom swoje dziecko, gdzie może znaleźć te informacje, gdy ciebie nie ma w pobliżu.

Plan opieki nad dzieckiem

Podpisz formę rezerwowego opiekuna
Forma rezerwowego opiekuna jest formalnym sposobem przekazania prawa do opieki nad twoim
dzieckiem zaufanej osobie pod twoją nieobecność. Daje to tej osobie kompetencje, których
nieformalna umowa nie przyzwala. W przypadku, gdy np. twój sąsiad zgadza się na opiekowanie się
twoim dzieckiem, ale nie jest rezerwowym opiekunem, nie będzie w stanie podejmować w sprawie
edukacji lub opieki zdrowotnej twojego dziecka.
Wyznaczony rezerwowy opiekun wykonuje obowiązki do momentu, gdy ty możesz ponownie zająć
się swoim dzieckiem lub na jeden rok, którekolwiek trwa krócej. Opieka trwa przez rok od momentu,
gdy zostaje wprowadzona w życie, a nie od momentu podpisania form. Możesz przerwać opiekę w
każdej chwili. Formy mogą być wypełnione gdziekolwiek. NIE muszą być zatwierdzone przez
notariusza, ale muszą być podpisane przez dwóch świadków. Dostarcz wypełnioną kopię formy
wyznaczającej rezerwowego opiekuna do szkoły swojego dziecka oraz służby zdrowia. Zatrzymaj
kopie dla siebie i daj oryginał wyznaczonemu opiekunowi.

Upewnij się, że wszystkie twoje dzieci mają paszporty
Jeśli twoje dziecko urodziło się w Stanach Zjednoczonych, odwiedź stronę www.travel.state.gov po
więcej informacji na temat uzyskania paszportu U.S.A.
Jeśli twoje dziecko urodziło się w twoim ojczystym kraju skontaktuj się z ambasadą lub konsulatem
po więcej informacji o otrzymaniu paszportu.
Możesz również zarejestrować urodzenie swojego dziecka z rządem twojego kraju (np. poprzez
konsulat twojego kraju) jeżeli twoje dziecko urodziło się w stanach zjednoczonych.
Może to udzielić twemu dziecku korzyści, takich jak obywatelstwo twojego ojczystego kraju.

Powiedz swojej rodzinie i zaufanym jak sprawdzić, czy jesteś
przetrzymywany przez ICE
ICE nie ma ośrodków przetrzymywania w Connecticut. Każdy aresztowany przez ICE w Connecticut
będzie wstępnie przetrzymywany w Massachusetts. Ośrodki znajdują się w miastach:
North Dartmouth, Boston, Plymouth oraz Greenfield w stanie Massachusetts. Aczkolwiek
przetrzymywani mogą być przeniesieni do innego stanu w dowolnym czasie.
Członkowie rodzin mogą użyć lokatora przetrzymywanych przez ICE aby znaleźć ich członków
rodziny:
https://locator.ice.gov/odls.homePage.do.
Upewnij się, ze twoja rodzina i osoby zaufane posiadają kopie twojego A-numeru (twój numer
rejestracji uchodźców widoczny na twoich dokumentach imigracyjnych), jeśli taki posiadasz.

Ważne informacje o dziecku

Imię dziecka
Data urodzenia
Telefon komórkowy dziecka (jeśli ma)
Szkoła / przedszkole / opiekunka
Adres szkoły / przedszkola / opiekunki

Telefon szkoły / przedszkola / opiekunki
Imię nauczyciela
Numer sali lekcyjnej
Opiekun pozaszkolny
Telefon opiekuna pozaszkolnego
Obozy / sporty /programy
Telefon obozów /sportów /programów
Alergie
Choroby
Leki
Telefon lekarza
Adres lekarza
Ubezpieczenie zdrowotne
Numer polisy

Numery ratunkowe i ważne informacje kontaktowe

Numery ratunkowe
Natychmiastowe niebezpieczeństwo
Policja
Straż pożarna
Kontrola zatruć
Kontakty rodzinne
Matka/ rodzic/ stały opiekun
Telefon domowy
Telefon komórkowy
Adres pracy
Telefon do pracy
Ojciec/ rodzic/ stały opiekun
Telefon domowy
Telefon komorkowy

911

Ważne informacje o dziecku

Kontakty rodzinne ciąg dalszy
Adres pracy
Telefon do pracy
Inne kontakty ratunkowe i związki
Telefon komórkowy
Inne kontakty ratunkowe i związki
Telefon komórkowy
Inne kontakty ratunkowe i związki
Telefon komórkowy

Kontakty dodatkowe
Dentysta
Numer telefonu
Ubezpieczenia dentystyczne
Numer polisy
Samochod produkcja/model
Numer rejestracji
Ubezpieczenie samochodu i nr telefonu
Numer polisy ubezpieczeniowej
Konsulat
Adres i numer telefonu
Kontakt wspólnoty religijnej
Adres
Numer telefonu
Adwokat/ serwisy prawne
Adres
Numer telefonu

Przydatne informacje

(imię dziecka)

Ulubione jedzenie
Nielubiane jedzenie i alergie na pokarm
Pora snu i rutyna z nią związana
Ulubione zabawki, książki, gry i zabawy
Jak późno może oglądać telewizje
Imiona bliskich przyjaciół
Czas powrotu do domu
Ograniczenia w prowadzeniu pojazdu
(starsze dzieci)
Inne ważne zasady

Rozkład tygodnia

Dzień tygodnia
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela

Zajecia

Miejsce / numer telefonu

Forma rezerwowego opiekuna

Nie musisz iść do sądu aby wyznaczyć rezerwowego opiekuna dla twojego dziecka.
Możesz wyznaczyć rezerwowego opiekuna poprzez wypełnienie formy pod warunkiem, że drugi
rodzic zgadza się na rezerwowego opiekuna lub utracił prawa rodzicielskie przez sąd lub zmarł.
Istnieją inne opcje opieki w Connecticut jeżeli rezerwowy opiekun ci nie odpowiada. W tym
przypadku znajdź adwokata aby pomógł ci zrozumieć twoje opcje.

Co robi rezerwowy opiekun?
Rezerwowy opiekun dba o twoje dziecko, zapewnia dziecku opiekę medyczna, zapewnia dziecku
wyżywienie, ubrania oraz schronienie, i upewnia, że dziecko chodzi do szkoły. Rezerwowy opiekun
jest uprawniony do podejmowania z zdrowiu i edukacji twojego dziecka. Opieka trwa przez jeden rok
od wprowadzenia jej w życie, a nie od momentu podpisania dokumentów. Jeżeli rodzic umrze, opieka
wygasa po 90ciu dniach.

Korzyści dla Twojego dziecka
Rezerwowy opiekun może złożyć aplikacje do Departamentu Serwisów Socjalnych stanu Connecticut
(DSS) aby otrzymać zasiłek dla twojego dziecka. Możesz złożyć aplikacje dzwoniąc do DSS na numer
1-855-6-CONNECT.
Oto niektóre z powyżej wymienionych:

Ubezpieczenie medyczne
Nowy opiekun musi upewnić się, że twoje dziecko otrzymuje opiekę medyczna. Jeśli twoje dziecko
jest obywatelem Stanów Zjednoczonych i otrzymuje ubezpieczenie Husky poprzez stan Connecticut,
wtedy pokrycie dziecka zazwyczaj jest kontynuowane, gdy zaczyna się nowa opieka.

Zapomoga finansowa (TFA)
Twoje dziecko może kwalifikować się na zapomogę finansowa, nawet gdy opiekun się nie kwalifikuje.
Opiekun może złożyć aplikacje w imieniu twojego dziecka.

Kartki żywnościowe (SNAP)
Jeżeli opiekun kwalifikuje się na kartki żywnościowe, wtedy może złożyć podanie o dopisanie twojego
dziecka do listy domowników otrzymujących je.

Ubezpieczenie społeczne (Social Security)
Jeżeli twoje dziecko otrzymuje pieniądze z tytułu niepełnosprawności z zakładu ubezpieczeń
społecznych, będzie to kontynuowane. Opiekun musi wypełnić dokumenty z administracją
ubezpieczeń społecznych w celu otrzymania pieniędzy dla twojego dziecka. Ubezpieczenie społeczne
jest zasiłkiem federalnym. Możesz skontaktować się z administracja ubezpieczeń społecznych pod
www.ssa.gov .

Instrukcje wypełniania formy Rezerwowego Opiekuna
Aby wyznaczyć rezerwowego opiekuna, będziesz musiał wypełnić formy na następnych czterech
stronach. Formy potrzebują obecności świadków, ale nie potrzebują zatwierdzenia notariusza.
NIE MUSISZ iść do sądu. Za wypełnienie form nie ma żadnych opłat.

Definicje
 Rezerwowy opiekun: osoba, która zgadza się na opiekowanie się twoim dzieckiem pod twoja
nieobecność.
 Mocodawca: TY
 Rodzic udzielający zgody: drugi rodzic twojego dziecka
 Świadek: osoba oprócz ciebie, drugiego rodzica i rezerwowego opiekuna.

Instrukcje krok po kroku
 Wypełnij formę nadająca tytuł rezerwowego opiekuna
 Podpisz formę w obecności dwóch świadków. Pamiętaj, że rezerwowy opiekun nie może być
świadkiem.
 Każdy ze świadków powinien podpisać się w miejscu opisanym: Świadek podpisu rodzica

 Niech drugi rodzic podpisze się pod Zgodą rodzica
 Każdy ze świadków powinien się podpisać pod Świadek podpisu zgody rodzica

 Poproś rezerwowego opiekuna, aby zachował wypełnione dokumenty w bezpiecznym
miejscu. Zatrzymaj swoja kopie w teczce z ważnymi dokumentami i daj kopie dla szkoły
twojego dziecka oraz ośrodka opieki zdrowotnej.
 Jeżeli będziesz zatrzymany lub deportowany, wtedy rezerwowy opiekun powinien wypełnić
formę: Oświadczenie wprowadzenia w życia instytucji rezerwowego opiekuna. Jest to forma
potwierdzająca, że dana osoba jest wyznaczonym rezerwowym opiekunem twojego dziecka.
Ta forma nie musi być wypełniona w sądzie.

Instytucja rezerwowego opiekuna obowiązuje przez jeden rok do momenty, gdy możesz ponownie
zaopiekować się swoim dzieckiem, którekolwiek nastąpi szybciej.

WYZNACZENIE REZERWOWEGO OPIEKUNA

STAN CONNECTICUT

Ja, _________________, zamieszkały w _____________________Connecticut, wyznaczam
(imię rodzica)
(adres)

___________, zamieszkałego w ____________jako rezerwowego opiekuna moich nieletnich dzieci:
(imię opiekuna)
(ulica, miasto, stan)

______________________(data urodzenia:___________)
(imię dziecka)
______________________(data urodzenia:___________)
(imię dziecka)
______________________(data urodzenia:___________)
(imię dziecka)
______________________(data urodzenia:___________)
(imię dziecka)

Ta opieka wejdzie w życie kiedy nastąpi jedno z poniższych wydarzeń (zaznacz wszystkie, których
dotyczy):
o Jestem zatrzymany lub deportowany przez jakąkolwiek władze imigracyjna lub celna Stanów
Zjednoczonych, lub przez stan lub federalne organy prawne.
o Zmarłem, i rezerwowy opiekun posiada mój akt zgonu
o Inne okoliczności (opisać):__________________________
Imię drugiego rodzica mojego lub moich dzieci wymienionych powyżej:

(imię drugiego rodzica)

Zaznacz jedno:
o
o

Załączono zgodę drugiego rodzica do powyższych decyzji.
Drugi rodzic _________, zmarł lub został pozbawiony praw rodzicielskich do nieletniego
dziecka. Kopia aktu zgonu lub pozbawienia praw rodzicielskich załączona.

Starannie przemyślałem tą decyzję w zdrowym umyśle.
Podpisano przez:
Rodzic:_______________________________

Data:__________

ŚWIADKOWIE PODPISU RODZICA
Potwierdzam, iż osoba podpisująca poniższy dokument jako mocodawca podpisała go w mojej
obecności. Również potwierdzam, że ukończyłem osiemnaście lat i nie jestem osoba wyznaczona na
stanowisko rezerwowego opiekuna.

_____________________________
(Podpis świadka #1)

__________________
(Data podpisu)

(Adres świadka #1)

_____________________________
(Podpis świadka #2)

(Adres świadka #2)

__________________
(Data podpisu)

ZGODA DRUGIEGO RODZICA

Ja, ________________, drugi rodzic każdego z wymienionych powyżej nieletnich dzieci, zgadzam się
na wyznaczenie osób wspomnianych w tym dokumencie na stanowisko rezerwowego opiekuna dla
moich nieletnich dzieci.
______________________________
Podpis rodzica

Data:________________

________________________________________________________________________________
Adres drugiego rodzica

ŚWIADKOWIE PODPISU DRUGIEGO RODZICA
Potwierdzam, iż osoba, która podpisała poniższa formę, podpisała ja w mojej obecności. Również
potwierdzam, iż ukończyłem 18 lat i nie jestem osoba wyznaczona na stanowisko rezerwowego
opiekuna.

_____________________________
(Podpis świadka #1)

__________________
(Data podpisu)

(Adres świadka #1)

_____________________________
(Podpis świadka #2)

(Adres świadka #2)

__________________
(Data podpisu)

OŚWIADCZENIE WPROWADZENIA W ŻYCIE INSTYTUCJI REZERWOWEGO OPIEKUNA
Ja, ______________, zamieszkały w____________________________________stan,
(imię)
(adres)
pod karą od fałszywego oświadczenia, iż
____________________, wtedy zamieszkały w ____________________________, Connecticut
wyznaczył mnie na stanowisko rezerwowego opiekuna dla moich nieletnich dzieci
__________________________________________ w dokumencie z dnia________________.
(imiona dzieci)

Jeden z poniższych przypadków miał miejsce:
o
o
o

Rodzic został zatrzymany lub deportowany przez jakąkolwiek władze imigracyjna lub celna
Stanów Zjednoczonych, lub przez stan lub federalne organy prawne.
Rodzic zmarł, załączony akt zgonu
Inne okoliczności:__________________________

Rozumiem, ze podlegam karze za złożenie fałszywego oświadczenia.

_____________________________
(Podpis rezerwowego opiekuna)

Podpisano w obecności:

_____________________________
(Podpis świadka #1)

_____________________________
(Podpis świadka #2)

Jak znaleźć i zatrudnić licencjonowanego adwokata?

Aby uzyskać odpowiedz na skomplikowane pytania powinieneś skontaktować się z adwokatem.
Możesz kwalifikować się na darmową pomoc prawną od organizacji udzielających serwisów
prawnych w Connecticut lub prywatny adwokat może ci pomóc. Upewnij się, że adwokat, którego
zatrudniasz posiada LICENCJE i MA DOSWIADCZENIE W PRAWIE IMIGRACYJNYM.
Wszyscy adwokaci w Connecticut muszą być licencjonowani przez stan. Możesz sprawdzić, czy
adwokat jest licencjonowany na stronie Wydziału Sądowego Connecticut:
http://www.jud.ct.gov/attorneyfirminquiry/AttorneyFirmInquiry.aspx

Zatrudniając adwokata: o co pytać?
- Jakie masz doświadczenie w przypadkach takich jak mój?
- Ile będzie mnie to kosztowało?
- W czym dokładnie możesz mi pomóc

Ostrożnie! Uważaj na oszustów
Jedynie licencjonowany adwokat lub akredytowany przedstawiciel Biura wykonawczego ds.
Przeglądu imigracji i zarządów imigracji są autoryzowani i kwalifikują się do pomocy w sprawie
dotyczącej statusu imigracyjnego.
Przedstawiciele akredytowani przez EOIR/ BIA w Connecticut mogą być znalezieni tutaj:
http://www.justice.gov/eoir/page/file/942306/download#CONNECTICUT
NIE zatrudniaj kogoś kto:
- nie jest w stanie dać ci pisemnego kontraktu
- każe ci płacić za niewypełnione formy imigracyjne
- obiecuje co dobre rezultaty, ponieważ ma specjalne znajomości w urzędzie imigracyjnym (USCIS)
- podaje się za licencjonowanego adwokata
- prosi abyś kłamał wypełniając dokumenty lub podpisywał niewypełnione dokumenty
- pobiera opłatę za „wpisanie na listę” lub „wstawienie cię w kolejce”. Nie ma żadnej listy. Nie ma
żadnej kolejki.
Jeżeli podejrzewasz oszustwo, zgłoś je do konsulatu lub na policję. Następnie złóż skargę do
Federalnej Komisji Handlowej po Angielsku lub Hiszpańsku pod numerem
877-FTC-HELP (877-382-4357).

Serwisy prawne dla rodzin o niskich zarobkach
Serwisy prawne w Connecticut oferują darmowa pomoc prawną w sprawach cywilnych dla rodzin o
niskich zarobkach.

Prywatni prawnicy
Jeśli nie kwalifikujesz się na darmową pomoc możesz znaleźć prywatnego adwokata do uzyskania
pomocy. Wielu adwokatów, którzy mają doświadczenie w prawie imigracyjnym i są członkami
Zrzeszenia Amerykańskich Adwokatów Imigracyjnych. Możesz użyć i strony internetowej aby
znaleźć adwokata imigracyjnego w Connecticut: www.aila.org

Znaj swoje prawa

Wszyscy- udokumentowani lub nieudokumentowani mają prawa w tym kraju. Porozmawiaj ze
wszystkimi członkami rodziny, włącznie z dziećmi o tym jak się zachować gdy urzędnicy ICE przyjdą do
twojego domu, podejdą o ciebie lub aresztują cię.

ICE u twoich drzwi
 Nie musisz otwierać drzwi oficerom policji lub ICE bez nakazu podpisanego przez sędziego
(tzw. Nakaz Sądowy)
 Nakaz Sądowy musi posiadać twoje poprawne imię i adres zamieszkania
 Poproś aby nakaz był wsunięty pod drzwiami lub pokazany tobie przez okno abyś mógł
zobaczyć swoje imię, adres i podpis sędziego.

Jeśli zostaniesz zaaresztowany przez ICE
 Masz prawo zachować milczenie:
Nie musisz rozmawiać z ICE lub odpowiadać na ich pytania
 Masz prawo zadzwonić do adwokata lub do konsulatu

 Nie podpisuj żadnych dokumentów przed rozmową z adwokatem

Pomocne informacje

Jeśli twoje dziecko jest w opiece DCF
Departament opieki nad dziećmi pomocy rodzinnej 1-800-842-2288

Aplikacja o zasiłek
Departament serwisów socjalnych

1-855-626-6632
1-855-6-CONNECT

Informacje o opiekunach i formach
Sądy dowodowe w Connecticut

www.ctprobate.gov

Informacje o serwisach socjalnych
Lokalne serwisy United Way CT

2-1-1
1-800-203-1234 (poza CT)

Pomoc prawna
Infolinia prawnych serwisów imigracyjnych w Connecticut

www.ctlegal.org/contact

Pomoc prawna Greater Hartford

860-541-5000

Pomoc prawna New Haven

203-946-4811

Zrzeszenie Amerykańskich Adwokatów Imigracyjnych

www.aila.org

Klinika imigracyjna szkoły prawniczej Yale

203-432-4800

Biuro Gubernatora Ned Lamont chciało podziękować poniższym agencjom i organizacjom za ich
ekspertyzę i wkład w stworzenie
Planu Przygotowania Rodziny:
Departament dzieci i rodziny
Departament mieszkaniowy
Departament służby ratunkowej i bezpieczeństwa publicznego
Departament zdrowia publicznego
Departament serwisów socjalnych
Stanowy departament edukacji
Biuro wczesnego dzieciństwa
Sąd dowodowy Connecticut

Biuro Burmistrza miasta New Haven
Pomoc prawna Greater Hartford
Pomoc prawna New Haven
Serwisy prawne Connecticut
Grupa prawna Hartford
Junta dla działań progresywnych
Studenci dla marzeń Connecticut

Program przygotowania rodziny w stanie Connecticut jest oparty na modelu stworzonym przez
Imigracyjne Centrum Zasobów Prawniczych, www.ilrc.org. Dziękujemy im za ich pozwolenie na
adaptacje ich pracy dla rezydentów naszego stanu.

