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  الحاكمة هوكول ترحب باألفغان الذين تم إخالؤهم إلى والية نيويورك 
  

أفغانيًا في نيويورك  1,143إرشادات جديدة من وزارة الخارجية األمريكية تشير إلى إمكانية إعادة توطين ما يصل إلى  
  خالل األشهر الستة المقبلة

  
ستقدم الوكاالت المحلية في ألباني، وبافالو ، ومدينة نيويورك، وروتشستر ، وسيراكوز ، ويوتيكا خدمات لمساعدة    

  األشخاص الذين تم إجالؤهم على إعادة البناء
  
سيعيد توطينهم في مجتمعات نيويورك في األشهر المقبلة وتعهدت بتقديم    الذين   رحبت الحاكمة كاثي هوكول اليوم باألفغان 

أبلغ برنامج التنسيب ومساعدة   المساعدة لهم عبر وكاالت إعادة التوطين المدعومة من الوالية أثناء إعادة بناء األرواح.
فغانيًا تم إجالؤهم هذا الصيف يمكن إعادة مواطنًا أ 1,143األفغان التابع لوزارة الخارجية األمريكية الوالية أن ما يصل إلى 

  توطينهم في مجتمعات في جميع أنحاء نيويورك خالل األشهر الستة المقبلة.
  

وهو تقليد  -"نيويورك لديها تاريخ حافل بالترحيب بالباحثين عن مالذ آمن من العنف واالضطهاد قالت الحاكمة هوكول 
يوم من خالل مساعدة األشخاص الذين تم إجالؤهم من أفغانستان على إعادة  نفخر به وال تزال واليتنا مستمرة فيه ال

كانت الصور والقصص التي تؤلم القلوب ألشخاص يفرون من وطنهم بمثابة دعوة للعمل، ووالية نيويورك أكثر من   البناء.
تقديم المساعدة التي يمكنهم االعتماد راغبة في االستجابة لهذه الدعوة. نرحب بأصدقائنا األفغان الجدد بأذرع مفتوحة ونتعهد ب

   عليها إلعادة البناء من جديد."
  

مارس.   31من المتوقع أن يتم وضع األفغان، بما في ذلك بعض الذين وصلوا بالفعل، في مجتمعاتهم الجديدة من اآلن وحتى  
في   200نطقة مدينة نيويورك، و في م 240في بوفالو، و  335في ألباني، و  100ومن المتوقع أن يشمل هذا ما يصل إلى 

  في أوتيكا.  20في سيراكيوز، و  248روتشستر، و 
  
أصدرت الحاكمة هوكول أيًضا إعالنًا يحدد هذا األسبوع باعتباره أسبوع الترحيب في جميع أنحاء الوالية، داعيةً جميع   

ت المدنية التي يقدمونها. االطالع على  سكان نيويورك لعبور خطوط االختالف الحتضان المهاجرين والالجئين والمساهما
  .هناالتصريح 

  
سيتم مساعدة أولئك الذين يصلون إلى نيويورك من قبل الوكاالت التي يمولها مكتب خدمات الالجئين، والذي يقع داخل  

مكتب الوالية للمساعدة المؤقتة ومساعدة ذوي االحتياجات الخاصة. تم تكليف هذه الوكاالت بتقديم الخدمات لالجئين وغيرهم  
ية نيويورك من الخارج أو في أي مكان آخر في البالد بشكل قانوني بموجب وضع  من غير المواطنين الذين وصلوا إلى وال

  هجرة محدد.
  
"ال يستطيع الكثير منا فهم الخوف والمصاعب التي تحملها األفغان الذين يصلون اآلن   ، مايك هاينOTDAقال مفوض  

إعادة بناء حياتهم، واحتضانهم كجيران لنا. ونتطلع  دورنا اآلن هو الترحيب بهم في مجتمعاتنا، ومساعدتهم على  إلى واليتنا.
  إلى أن يصبحوا جزًءا من النسيج الثقافي الثري لوالية نيويورك."

  

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/Welcoming_Week_Proclamation_2021.pdf


باإلضافة إلى ذلك، يقدم مكتب شؤون األمريكيين الجدد التابع لوزارة الخارجية بوالية نيويورك مجموعة متنوعة من خدمات  
الدعم المجانية لجميع المهاجرين والالجئين، بغض النظر عن وضعهم. وتشمل هذه الخدمات والبرامج المجتمعية مثل تنمية  

  للغة اإلنجليزية والمساعدة القانونية.القوى العاملة والصحة العقلية وتعلم ا
  

"نيويورك هي منارة للمهاجرين والالجئين من جميع أنحاء العالم، وسوف ترحب   قالت وزيرة الخارجية روسانا روسادو،
إن مكتب والية نيويورك لألمريكيين الجدد على استعداد لربط األفغان بمجموعة  باألفغان الباحثين عن األمان والفرص. 

  ير ستيت كموطن لهم."متنوعة من الخدمات والموارد لمساعدتهم على النجاح عندما يبدأون بالتعامل مع إمبا
  
تمت الموافقة على دخول األفغان الذين وصلوا وفقًا لتقدير وزير األمن الداخلي األمريكية ألسباب إنسانية عاجلة. يُسمح   

لهؤالء األفراد، المنفصلين عن الالجئين والمقبولين بتأشيرات الهجرة الخاصة، بالبقاء في الواليات المتحدة لفترة مؤقتة أثناء  
  لب اللجوء أو الحصول على وضع الهجرة الدائمة.ط
  

أفغاني يعيشون اآلن في والية نيويورك، ولكن من المتوقع أن يزداد هذا الرقم بشكل كبير مع   7,500هناك ما يقرب من 
وصول األشخاص الذين تم إجالؤهم ألسباب إنسانية ومتلقي تأشيرات الهجرة الخاصة والالجئين. أشار مكتب السكان 

إلى أن نيويورك ستستقبل ما يصل إلى  2020والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية في البداية في سبتمبر 
  من حاملي تأشيرة الهجرة الخاصة في العام المقبل. 340الجئًا و  980

  
يواصل مكتب خدمات   أنحاء البالد.بعد أن تولى الرئيس بايدن منصبه هذا العام، زاد قبول األفغان بشكل كبير في جميع  

الالجئين بالوالية، بالتعاون مع وكاالت إعادة التوطين التي يساعدها، العمل مع المسؤولين الفيدراليين لضمان حصول 
  األفغان القادمين على المساعدة التي يحتاجون إليها.

  
يمكن    يمتلك مكتب األمريكيين الجدد أيًضا خًطا ساخنًا يمكنه توصيل المهاجرين والالجئين بخدمات مجانية عبر الوالية.

مساًء من اإلثنين إلى   8:00صباحاً إلى   9:00من الساعة  7636-566-800-1الوصول إلى الخط الساخن على الرقم 
  لغة. 200بأكثر من  الجمعة، باستثناء العطالت، بالمساعدات المتاحة 

  
###  
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