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GUBERNATOR HOCHUL POWITAŁA OSOBY EWAKUOWANE Z AFGANISTANU 
W STANIE NOWY JORK  

  
Przewiduje się, zgodnie z nowymi wytycznymi Departamentu Stanu Stanów 

Zjednoczonych, że w ciągu najbliższych sześciu miesięcy w stanie Nowy Jork 
może osiedlić się do 1143 Afgańczyków  

  
Lokalne agencje w Albany, Buffalo, mieście Nowy Jork, Rochester, Syracuse i 
Utica mają zapewnić usługi, by pomóc osobom ewakuowanym w odbudowie  

  
Gubernator Kathy Hochul powitała dzisiaj Afgańczyków , którzy w najbliższych 
miesiącach będą osiedlać się w społecznościach w stanie Nowy Jork i zobowiązała się 
do zaoferowania im pomocy za pośrednictwem wspieranych przez stan agencji, 
zajmujących się przesiedleniami, podczas procesu odbudowy ich 
życia. Przedstawiciele programu Afghan Placement and Assistance Departamentu 
Stanu Stanów Zjednoczonych poinformowali stan, że blisko 1143 obywateli 
Afganistanu ewakuowanych tego lata może zostać przesiedlonych do społeczności w 
całym stanie Nowy Jork w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.  
  
„Stan Nowy Jork ma bogatą historię przyjmowania osób, które szukają bezpiecznego 
schronienia przed przemocą i prześladowaniami – dumną tradycję, którą nasz stan 
kontynuuje dzisiaj, pomagając osobom ewakuowanym z Afganistanu w odbudowie 
swojego życia”, powiedziała gubernator Hochul. „Rozdzierające serce obrazy i 
historie osób uciekających ze swojej ojczyzny stanowią wezwanie do działania, na 
które stan Nowy Jork jest gotowy odpowiedzieć. Witamy naszych nowych przyjaciół z 
Afganistanu z otwartymi ramionami i zobowiązujemy się zapewnić im pomoc, na której 
mogą polegać, aby odbudować swoje życie.”  
  
Afgańczycy, w tym także ci, którzy już przybyli do stanu, mają zostać umieszczeni w 
swoich nowych społecznościach między dniem dzisiejszym a 31 marca. Przewiduje 
się, że będzie to obejmować do 100 osób w mieście Albany, 335 w Buffalo, 240 w 
rejonie miasta Nowy Jork, 200 w Rochester, 248 w Syracuse i 20 w Utica.  
  
Gubernator Hochul wydała również proklamację o ustanowieniu tego tygodnia 
Tygodniem Powitania w całym stanie, zwracając się do wszystkich mieszkańców stanu 
Nowy Jork z prośbą o pokonanie różnic, aby przyjęli populacje imigrantów i uchodźców 
oraz ich wkład obywatelski. Zobacz proklamację tutaj.  
  

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


Osoby przybywające do stanu Nowy Jork otrzymają pomoc od agencji finansowanych 
przez Biuro Usług dla Uchodźców (Bureau of Refugee Services), które mieści się w 
stanowym Biurze Pomocy Tymczasowej i Niepełnosprawnym (Office of Temporary and 
Disability Assistance, OTDA). Agencje te mają za zadanie świadczyć usługi 
uchodźcom i innym osobom nieposiadającym obywatelstwa, które przybyły do stanu 
Nowy Jork z zagranicy lub innego miejsca w kraju w sposób legalny na podstawie 
określonego statusu imigracyjnego.  
  
„Wielu z nas nie jest w stanie wyobrazić sobie strachu i trudów ponoszonych przez 
Afgańczyków przybywających obecnie do naszego stanu”, powiedział komisarz 
OTDA Mike Hein. „Naszą rolą jest teraz powitać ich w naszych społecznościach, 
pomóc im odbudować swoje życie i przyjąć ich jako naszych sąsiadów. Z 
niecierpliwością czekamy, aż staną się częścią tego pięknego bogactwa kulturowego, 
jakim jest stan Nowy Jork.”  
  
Ponadto, Stanowe Biuro dla Nowoprzybyłych Amerykanów (State's Office for New 
Americans) przy Departamencie Stanu Nowy Jork zapewnia różnorodne bezpłatne 
usługi wsparcia dla wszystkich imigrantów i uchodźców, niezależnie od ich statusu. 
Obejmują one usługi i programy adresowane do społeczności, takie jak rozwój siły 
roboczej oraz związane ze zdrowiem psychicznym, nauką języka angielskiego i 
pomocą prawna.  
  
„Stan Nowy Jork jest latarnią morską dla imigrantów i uchodźców z całego świata, i 
powita Afgańczyków szukających bezpiecznego azulu i możliwości”, powiedziała 
sekretarz stanu Rossana Rosado. „Stanowe Biuro dla Nowoprzybyłych Amerykanów 
przy Departamencie Stanu Nowy jest gotowe zapewnić Afgańczykom dostęp do 
różnych usług i zasobów, aby pomóc im osiągnąć dobrobyt, gdy zaczną nazywać 
Empire State swoim domem.”  
  
Przybywający do stanu ewakuowani Afgańczycy zostali przyjęci na mocy decyzji 
sekretarza Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Department of Homeland 
Security) Stanów Zjednoczonych z ważnych powodów humanitarnych. W odróżnieniu 
od uchodźców i osób przyjętych na podstawie specjalnych wiz imigracyjnych, osoby te 
mają prawo pozostać w Stanach Zjednoczonych na okres tymczasowy, podczas gdy 
starają się o azyl lub uzyskanie bardziej permanentnego statusu imigracyjnego.  
  
W stanie Nowy Jork mieszka obecnie około 7500 Afgańczyków, ale przewiduje się, że 
liczba ta znacznie wzrośnie wraz z przybyciem kolejnych osób ewakuowanych z 
powodów humanitarnych, osób otrzymujących specjalne wizy imigracyjne oraz 
uchodźców. Biuro ds. Ludności, Uchodźców i Migracji Departamentu Stanu USA 
wstępnie wskazało we wrześniu 2020 roku, że w nadchodzącym roku stan Nowy Jork 
przyjmie do 980 uchodźców i 340 posiadaczy specjalnej wizy imigracyjnej.  
  
Po objęciu urzędu przez Prezydenta Bidena w tym roku, przyjęcia Afgańczyków 
znacznie wzrosły w całym kraju. Stanowe Biuro Pomocy Uchodźcom, w połączeniu z 
agencjami ds. przesiedleńców, których działania wspiera, kontynuuje współpracę z 



urzędnikami federalnymi, aby zapewnić przybywającym Afgańczykom pomoc, której 
potrzebują.  
  
Stanowe Biuro dla Nowoprzybyłych Amerykanów posiada również infolinię, która 
zapewnia imigrantom i uchodźcom dostęp do bezpłatnych usług w całym stanie. 
Infolinia jest dostępna pod numerem 1-800-566-7636 od godz. 9:00 do 20:00, od 
poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt, zapewniając wsparcie w ponad 200 
językach.  
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