
 

 

 
 الحاكمة كاثي هوشول  25/8/2021  للنشر فوًرا:

 

 

 ترحب الحاكمة هوشول بالالجئين الفارين من العنف وعدم االستقرار في أفغانستان 
  

 نيويورك تواصل تقليدها الفخور بالترحيب باألفراد والعائالت الفارين من االضطهاد أو الحرب 
  

 مكتب خدمات الالجئين التابع للوالية ومكتب األمريكيين الجدد المستعدين إلعادة التوطين ومساعدة الوافدين األفغان 
  

إلى نيويورك االتصال بالخط الساخن لمكتب األمريكيين   يستطيع سكان نيويورك الذين يسعون إلى دعم األفغان القادمين
؛ الخط الساخن متاح أيًضا للمهاجرين الذين يحتاجون إلى مساعدة ودعم 1-800-566-7636( على  ONAالجدد )

 وخدمات سرية 
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوشول اليوم أن والية نيويورك مستعدة للترحيب بوصول المواطنين األفغان الفارين من العنف وعدم  
االستقرار المتفشين في جميع أنحاء الدولة المضطربة. مكتب خدمات الالجئين في الوالية ومكتب األمريكيين الجدد على حد سواء  

يسعون إلى إعادة التوطين في نيويورك ومواصلة تقليد الوالية الذي تفخر به في الترحيب   على استعداد لمساعدة أولئك الذين
بالفارين من االضطهاد أو الحرب. يستطيع سكان نيويورك الذين يسعون إلى دعم األفغان القادمين إلى والية نيويورك االتصال  

ل على معلومات حول مقدمي الخدمة المحليين وكيف  للحصو 1-800-566-7636بالخط الساخن لمكتب األمريكيين الجدد على  
 يمكنهم المساعدة. الخط الساخن متاح أيًضا ألي مهاجر يحتاج إلى مساعدة سرية واتصال بالدعم والخدمات.  

  
"بينما يراقب العالم تجلي عدم االستقرار في أفغانستان، تتقدم نيويورك لتعمل مرة أخرى كمنارة    :قالت الحاكمة هوشول

مل والمالذ. إن ثراء الثقافة والمجتمع الذي يجلبه الالجئون والمهاجرون إلى واليتنا يتخطى المقاييس، ورسالتنا إلى العالم لأل
 بعبارات ال لبس فيها هي أن واليتنا ملتزمة بمساعدة أولئك الذين يبحثون عن مأوى على شواطئنا."  

  
دد الالجئين والمهاجرين المقبولين في الواليات المتحدة، أصدر الرئيس  بينما خفضت اإلدارة الرئاسية السابقة بشكل كبير ع

تأشيرة هجرة   8,000قبول. كما سمحت الحكومة الفيدرالية بـ    62,500جوزيف بايدن قراًرا طارًئا رفع السقف الوطني إلى 
 ألمريكي ويفون بمتطلبات معينة.  خاصة إضافية خصيًصا للمترجمين التحريريين والفوريين األفغان الذين يعملون مع الجيش ا

  
خدمات الالجئين في نيويورك مستعدة إلعادة توطين هؤالء الوافدين الجدد ومساعدتهم في أثناء انتقالهم إلى الحياة في 

 140الجًئا في جميع أنحاء الوالية، بما في ذلك   458، تمت إعادة توطين  2021ويوليو   2020نيويورك. بين أكتوبر  
 ، معظمهم من أفغانستان.  فرًدا إضافًيا بتأشيرة هجرة خاصة  83أفغانًيا و

  
تهدف خدمات الالجئين التي يشرف عليها مكتب المعونات المؤقتة ومعونة العجز، إلى مساعدة الالجئين وعائالتهم على  
تحقيق االكتفاء الذاتي االقتصادي واالجتماعي. من بين الوظائف األخرى، يساعد هذا البرنامج المواطنين العائدين على  

يقدم المساعدة لضحايا االتجار بالبشر، ويضمن حصول الالجئين غير المصحوبين والقاصرين الوافدين  الوصول بأمان، و
 على رعاية مناسبة.  

  
، لذا فإن  2021الجئ وحامل تأشيرة هجرة خاصة خالل السنة المالية الفيدرالية  1,320التزمت نيويورك إعادة توطين  

شبكة مقدمي الخدمات المجتمعية على مستوى والية نيويورك في إعادة توطين ما  الوالية مستعدة لمزيد من الوافدين. ساعدت  
 فرد على مدار عام.    5,000يزيد على  

  



 

 

: "لطالما كانت نيويورك منارة لالجئين في جميع أنحاء العالم، مفوض مكتب المعونات المؤقتة ومعونة العجز مايك هاين
لثقافي الثري لواليتنا. تعزز الصور المؤلمة للقلب التي ال تزال تظهر من  ويتضح هذا اإلرث التاريخي من خالل النسيج ا

أفغانستان عزمنا على مساعدة جميع الالجئين الذين يأتون إلى واليتنا بحًثا عن مالذ آمن من المخاطر في الخارج. نرحب بهم  
 بفخر في مجتمعاتنا ونحتضنهم كجيراننا."  

  
: "قلبي مع الالجئين األفغان الذين يفرون من بالدهم بحًثا عن األمان. تتمتع نيويورك  دوقالت سكرتيرة الوالية روسانا روسا

بتاريخ طويل من الترحيب بالمهاجرين والالجئين من جميع أنحاء العالم، وسنواصل هذا التقليد من خالل الترحيب بالالجئين  
اح. لقد وقف الالجئون األفغان دعًما ألمتنا، وفي هذا الوقت األفغان والمساعدة في تزويدهم بالموارد التي يحتاجون إليها للنج

هم في أمّس الحاجة، وسنفتح لهم ذراعينا ترحيًبا بهم دعًما لهم وتضامًنا معهم حتى يسعون إلى الحرية واألمان والفرص في  
 والية نيويورك".  

  
مساًء، من اإلثنين إلى   8:00ًحا حتى الساعة  صبا 9:00يعمل الخط الساخن لألمريكيين الجدد بوالية نيويورك من الساعة  

 لغة.   200الجمعة، باستثناء العطالت. جميع المكالمات سرية. المساعدة متوفرة بأكثر من  
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