
 
 גאווערנער קעטי האקול  8/25/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

 גאווערנער האקול באגריסט אנטלאפענע פון געוואלדטאט און אומסטאביליטעט אין אפגאניסטאן  
  

ניו יארק זעצט פאר שטאלצער טראדיציע פון אויפנעמען מענטשן און פאמיליעס וועלכע אנטלויפן 
 פון רדיפות אדער קריג  

  
סטעיט׳ס ׳רעפיודזשי סערוויסעס׳ און ׳אפיס פאר נייע אמעריקאנער׳ שטייט גרייט צו העלפן 

 באזעצן און ארויסהעלפן אפגאניסטאנער אנקומער 
  

זוכן צו שטיצן אפגאניסטאנע אנקומער אין ניו יארק קענען זיך פארבינדן מיט  ניו יארקערס וועלכע 
; האטליין איז אויך פארהאן פאר אימיגראנטן וועלכע 1-800-566-7636האטליין אויף  ONAדעם 

 נויטיגן זיך אין קאנפידענציעלע הילף, שטיצע, און סערוויסעס  
  

גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז ניו יארק סטעיט שטייט גרייט אויפצונעמען  
אפגאניסטאנער בירגער וועלכע אנטלויפן געוואלדטאטן און אומסטאביליטעט וועלכס פארשפרייט זיך  

ריקער׳  לענגאויס דער בעאומרואיגטער לאנד. דער סטעיט׳ס ׳רעפיודזשי סערוויס׳ און ׳אפיס פאר נייע אמע
שטייען ביידע גרייט ארויסצוהעלפן די וועלכע זוכן זיך צו באזעצן אין ניו יארק און פארצוזעצן דעם סטעיט׳ס 

ניו יארקער וואס זוכן צו שטיצן  שטאלצע טראדיציע פון אויפנעמען די וועלכע אנטלויפן פון רדיפות און קריג.  
ך פארבינדן מיט דעם אפיס פאר נייע אמעריקאנער אפגאניסטאנער אנקומער אין ניו יארק סטעיט קענען זי

פאר אינפארמאציע אויף ארטיגע באזארגער און וויאזוי זיי קענען העלפן.   1-800-566-7636האטליין אויף 
דער האטליין איז אויך פארהאן פאר סיי וועלכע אימיגראנט וואס נויטיגט זיך אין קאנפידענציעלע הילף און 

  ון סערוויסעס.פארבינדונג צו שטיצע א
  

״אזוי ווי דער וועלט קוקט זיך צו ווי עס פארשפרייט זיך אומסטאביליטעט אין אפגאניסטאן טוט ניו יארק 
האט גאווערנער טורעם פון האפענונג און פליטה,״ -ארויסטרעטן אויף ווידעראמאל דינען אלס א ליכט

ועלכע פליטים און אימיגראנטן ברענגען צו  ״די רייכקייט פון קולטור און קאמיוניטי ו  האקול געזאגט.
אונזער סטעיט אין אן קיין אפשאצונג, און דער אנזאג צו דער וועלט איז אויסדריקליך אז אונזער סטעיט  

 איז אנטשלאסן צו העלפן די וועלכע זוכן שוצע אין אונזערע ברעגעס.״  
  

דראסטיש רעדוצירט די צאל נאכדעם וואס דער פריערדיגער פרעזידענט׳ס אדמיניסטראציע האט 
פליטים און אימיגראנטן אנגענומען אין די פאראייניגטע שטאטן, האט פרעזידענט דזשאסעף ביידען  

 62,500ארויסגעגעבן אן עמערדזשענסי באשלוס וועלכס האט געהויבן דער נאציאנאלע צוימונג צו  
ספעציעלע אימיגראנט  8,000איינטרעטער. דער פעדעראלער רעגירונג האט אויך אויטאריזירט נאך 

וויזעס ספעציעל פאר אפגאניסטאנער איבערזעצערס און דאלמעטשערס וועלכע האבן געארבעט מיט 
 דער אמעריקאנער מיליטער און טרעפן צו געוויסע פארלאנגען.  

  
 
 



נזיציע צו  ניו יארק׳ס ׳רעפיודזשי סערוויס׳ שטייט גרייט צו באזעצן די נייע אנקומער און העלפן זייער טרא
פליטים באזעצט לענגאויס  458זענען געווען   2021און יולי  2020א לעבן אין ניו יארק. צווישן אקטאבער 

מענטשן אויף ספעציעלע אימיגראנט  83אפגאניסטאנער און נאך  140דעם סטעיט, אריינגערעכנט  
 די מערהייט דערפון פון אפגאניסטאן.    -וויזעס  

  
יט׳ס אפיס פון צייטווייליגע און דיסאַבּיליטי הילף, איז דער ׳רעפיודזשי  אויפגעזען דורך דער סטע

סערוויס׳ געצילט אויף צו העלפן פליטים און זייערע פאמיליעס צו גרייכן עקאנאמישע און סאציעלע  
זעלבסטשטענדיגקייט. צווישן אנדערע פונקציעס העלפט דער פראגראם פאר אהיימקערנדע בירגער  

האנדל, און פארזיכערט -ערהייט, שטעלט צו הילף פאר איבערלעבער פון מענטשןאנצוקומען זיכער
 אומבאגלייטע רעפיודזשי און אריינקומענדע מינדעריעריגע צו האבן פאסיגע אויפצי קעיר.  

  
פליטים און ספעציעלע אימיגראנט וויזע האלטער אין לויף   1,320ניו יארק האט פארשפראכן צו באזעצן  

, און אזוי ארום איז דער סטעיט איצט גרייט פאר נאך 2021אלע פיסקאלישער יאר פון דער פעדער
באזירטע באזארגער האבן געהאלפן באזעצן  -ברייטער נעץ פון קאמיוניטי-ניו יארק׳ס סטעיט  אנקומער.

 מענטשן אין לויף פון איין יאר.  5,000איבער  
  

OTDA  ,טורעם פאר -״ניו יארק איז שטענדיג געווען א ליכט  קאמישענער מייק היין האט געזאגט
פליטים איבער דער וועלט, און אונזער סטעיט׳ס רייכער קולטורעלער טעפעך זאגט עדות אויף דער  

רייסנדע סצענעס וועלכע האלטן אין אייך ארויסקומען פון אפגאניסטאן -די הארץ  בארימטער לעגאט.
העלפן אלע פליטים וועלכע קומען צו אונזער סטעיט צו זוכן  פארשטערקערט אונזער אנטשלאסנקייט צו  

מקלט פון די געפארן אין אנדערע לענדער. מיר שטאלצירן זיך זיי אויפצונעמען צו אונזערע  -א מקום
   קאמיוניטיס און זיי ארומנעמען אלס אונזערע שכנים.״

  
יט אויס פאר די ״מיין הארץ גיסעקרעטערי אוו סטעיט ראזעננע ראסאדא האט געזאגט,  

אפגאניסטאנער פליטים וועלכע אנטלויפן פון זייער לאנד פאר זיכערהייט. ניו יארק האט א לאנגער 
היסטאריע פון אויפנעמען אימיגראנטן און פליטים פון איבער דער וועלט, און מיר וועלן ווייטער פארזעצן  

זיי צושטעלן מיט די רעסורסן וואס  דער טראדיציע דורך אויפנעמען אפגאניסטאנער פליטים און העלפן
זיי דארפן פאר ערפאלג. אפגאניסטאנער פליטים זענען געשטאנען אין שטיצע פון אונזער לאנד, און אין 

זייער צייט פון גרויס נויט טוען מיר זיי אויפנעמען מיט אויסגעשפרייטע ארעמעס אין שטיצע און 
 הייט, זיכערהייט, און געלעגנהייטן אין ניו יארק סטעיט.״  סאלידאריטעט אין דער צייט וואס זיי זוכן פריי

  
אוונט,   8:00אינדערפרי ביז    9:00דער ניו יארק סטעיט נייע אמעריקאנער האטליין אפערירט פון  

מאנטאג ביז פרייטאג, אויסער האלידעיס. אלע קאללס זענען קאנפידענציעל. הילף איז פארהאן אין 
 שפראכן.  200איבער  
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