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GUBERNATOR HOCHUL WITA Z OTWARTYMI RAMIONAMI UCHODŹCÓW 
UCIEKAJĄCYCH PRZED PRZEMOCĄ I DESTABILIZACJĄ W AFGANISTANIE  

  
Nowy Jork kontynuuje chlubną tradycję przyjmowania osób i rodzin 

uciekających przed prześladowaniami lub wojną  
  

Stanowy Zespół ds. Usług dla Uchodźców (Refugee Services) i Biuro dla Nowych 
Amerykanów (Office for New Americans, ONA) są przygotowane na zapewnienie 

dachu nad głową i pomocy Afgańczykom  
  

Nowojorczycy pragnący wesprzeć Afgańczyków przybywających do stanu Nowy 
Jork mogą dzwonić na Infolinię ONA pod numer 1-800-566-7636; Infolinia jest też 

dostępna dla imigrantów potrzebujących poufnej pomocy, wsparcia i usług  
  
Gubernator Kathy Hochul poinformowała dzisiaj, że stan Nowy Jork jest przygotowany 
na przyjęcie obywateli Afganistanu uciekających przed przemocą i destabilizacją 
zataczającymi coraz szersze kręgi w ich niespokojnej ojczyźnie. Zespół ds. Usług dla 
Uchodźców i Biuro dla Nowych Amerykanów są gotowe udzielać pomocy osobom, 
które zechcą się osiedlić w stanie Nowy Jork, i kontynuować chlubną tradycję stanu 
w przyjmowaniu ludzi uciekających przed prześladowaniami lub wojną. Nowojorczycy 
pragnący wesprzeć Afgańczyków przybywających do stanu Nowy Jork mogą dzwonić 
na Infolinię Biura dla Nowych Amerykanów pod numer 1-800-566-7636, aby uzyskać 
informacje o tym, jak mogą pomóc, oraz o lokalnych punktach pomocy. Infolinia jest też 
dostępna dla imigrantów potrzebujących poufnej pomocy oraz kontaktu z podmiotami 
udzielającymi wsparcia i świadczącymi usługi.  
  
„Podczas gdy świat obserwuje rosnącą destabilizację sytuacji w Afganistanie, Nowy 
Jork staje na wysokości zadania i po raz kolejny jest przylądkiem nadziei i schronienia” 
— powiedziała gubernator Hochul. „Bogactwo kultury i społeczności, które uchodźcy 
i imigranci wnoszą do naszego stanu, są wprost nieocenione, a poza tym w sposób 
niebudzący wątpliwości sygnalizujemy światu, że nasz stan jest zaangażowany 
w pomoc osobom szukającym schronienia na naszych wybrzeżach”.  
  
Poprzednia administracja prezydencka drastycznie ograniczyła liczbę uchodźców 
i imigrantów przyjmowanych do Stanów Zjednoczonych, ale prezydent Joseph Biden 
wydał postanowienie nadzwyczajne o podniesieniu krajowego pułapu do 62 500 
przyjęć. Ponadto rząd federalny zezwolił na przyznanie dodatkowych 8000 specjalnych 
wiz imigracyjnych dla afgańskich tłumaczy współpracujących z amerykańskim 
wojskiem i spełniających określone wymagania.  



 

 

Nowojorski Zespół ds. Usług dla Uchodźców jest przygotowany do zapewnienia dachu 
nad głową tym nowo przybyłym osobom i udzielenia im pomocy w przystosowaniu się 
do życia w stanie Nowy Jork. Od października 2020 r. do lipca 2021 r. w całym stanie 
osiedliło się 458 uchodźców, w tym 140 Afgańczyków i kolejne 83 osoby dysponujące 
specjalnymi wizami imigracyjnymi, z których większość pochodzi z Afganistanu.  
  
Program Usług dla Uchodźców, nadzorowany przez Stanowe Biuro Pomocy 
Tymczasowej i dla Osób z Niepełnosprawnością (Office of Temporary and Disability 
Assistance), ma na celu pomaganie uchodźcom i ich rodzinom w osiągnięciu 
ekonomicznej i społecznej samowystarczalności. W ramach tego programu między 
innymi pomaga się repatriantom w bezpiecznym dotarciu do kraju, zapewnia pomoc 
ofiarom handlu ludźmi, a także zapewnia pozbawionym opieki uchodźcom i małoletnim 
przybyszom odpowiednią opiekę zastępczą.  
  
Stan Nowy Jork zobowiązał się do zapewnienia dachu nad głową 1320 uchodźcom 
i posiadaczom specjalnych wiz imigracyjnych w czasie federalnego roku podatkowego 
2021, więc jest przygotowany na kolejnych przybyszy. W ciągu roku działająca na 
terenie całego stanu Nowy Jork sieć społecznych dostawców usług pomogła się 
osiedlić ponad 5000 osób.  
  
Komisarz OTDA Mike Hein powiedział: „Nowy Jork zawsze był przylądkiem nadziei 
dla uchodźców na całym świecie, a tę długofalową tradycję potwierdza bogata 
różnorodność kulturowa naszego stanu. Rozdzierające serce obrazy z Afganistanu, 
które wciąż do nas docierają, wzmagają naszą determinację, aby pomóc wszystkim 
uchodźcom przybywającym do naszego stanu w poszukiwaniu bezpiecznego 
schronienia przed zagrożeniami czyhającymi za granicą. Z dumą witamy ich w naszych 
społecznościach i przyjmujemy jako naszych sąsiadów”.  
  
Sekretarz Stanu Nowy Jork Rossana Rosado powiedziała: „Moje serce zwraca się ku 
afgańskim uchodźcom, którzy uciekają ze swojego kraju w poszukiwaniu bezpieczeństwa. 
Nowy Jork ma długą historię przyjmowania imigrantów oraz uchodźców z całego świata 
i będziemy kontynuować tę tradycję, przyjmując afgańskich uchodźców i pomagając 
w zapewnianiu im środków, których potrzebują, aby z powodzeniem tutaj funkcjonować. 
Afgańscy uchodźcy wspierali nasz naród, a w obecnej godzinie ich wielkich potrzeb 
okażemy wsparcie oraz solidarność i przyjmiemy ich z otwartymi ramionami osoby 
szukające wolności, bezpieczeństwa i szans w stanie Nowy Jork”.  
  
Obsługiwana przez Stan Nowy Jork Infolinia dla Nowych Amerykanów działa w godzinach 
9:00–20:00 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt. Wszystkie rozmowy telefoniczne 
są traktowane jako poufne. Pomoc jest dostępna w ponad 200 językach.  
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