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גאווערנער קעטי האקול

גאווערנער האקול נעמט אויף אפגאניסטאנער פליטים צו ניו יארק סטעיט
נייע אנווייזונגען פון דער יו-עס סטעיט דעפארטמענט ווייזט אויף ביז  1,143אפגאניסטאנע קענען
זיך באזעצן אין ניו יארק אין לויף פון די קומענדע זעקס חדשים
ארטיגע אגענטורן אין אלבאני ,באפעלאו ,ניו יארק סיטי ,ראטשעסטער ,סירעקיוס ,און יוטיקע
צוצושטעלן סערוויסעס צו העלפן פליטים זיך איבערבויען
גאווערנער קעטי האקול האט היינט אויפגענומען די אפגאניסטאנער וועלכע וועלן זיך באזעצן אין ניו
יארק קאמיוניטיס אין די קומענדע חדשים און פארשפראכן זיי אנצובאטן הילף דורך סטעיט געשטיצטע
ווידער-באזעצן אגענטורן בשעת זיי בויען זיך צוריק זייערע לעבנס .דער יו-עס סטעיט דעפארטמענט׳ס
אפגאניסטאנער פלאצירונג און הילף פראגראם האט אינפארמירט דעם סטעיט אז קרוב צו 1,143
אפגאניסטאנע בירגער עוואקואירט דעם זומער קענען זיך באזעצן אין קאמיוניטיס לענגאויס ניו יארק אין
די קומענדע זעקס מאנאטן.
"ניו יארק האט א בארימטע היסטאריע אלס א מקום מיקלט פון געוואלדטאט און רדיפות  --א שטאלצער
טראדיציע וואס אונזער סטעיט זעצט היינט פאר ווייטער דורך העלפן פליטים פון אפגאניסטאן זיך
צוריקצובויען ",האט גאווערנער האקול געזאגט" .די הארץ-רייסנדע בילדער און דערציילונגען פון
מענטשן וואס אנטלויפן זייער היימלאנד זענען געווען א רוף פאר אקציע וועלכס ניו יארק סטעיט איז גאר
וויליג זיך אפצורופן .מיר נעמען אויף אונזערע אפגאניסטאנע פריינט מיט אפענע ארעמעס און
פארשפרעכן זיי צו געבן הילף כדי זיך צו קענען איבערבויען אויפדאסניי".
די אפגאניסטאנער ,אריינגערעכנט עטליכע וועלכע זענען שוין אנגעקומען ,זענען ערווארטעט צו ווערן
פלאצירט אין זייערע נייע קאמיוניטיס צווישן איצט און מערץ  .31דאס איז ערווארטעט אריינצורעכענען
ביז  100אין אלבאני 335 ,אין באפעלאו 240 ,אין דער ניו יארק סיטי געגנט 200 ,אין ראטשעסטער,
 248אין סירעקיוס ,און  20אין יוטיקע.
גאווערנער האקול האט אויך ארויסגעגעבן א פראקלאמאציע צו דעזיגנירן דעם וואך אלס אויפנאמע וואך
לענגאויס דעם סטעיט ,רופנדיג אויף אלע ניו יארקערס זיך ארויסשטרעקן איבער די דיפערענץ גרעניצן
און ארומצונעמען באפעלקערונגען פון אימיגראנטן און פליטים און די ציוויליע ביישטייערונגען וואס זיי
טוהען אנבאטן .זעט דער פראקלאמאציע דא.
די וועלכע קומען אן אין ניו יארק וועלן ארויסגעהאלפן ווערן דורך אגענטורן פינאנצירט דורך דער ביורא
פון פליטים ,וועלכס געפונט זיך אינערהאלב דער סטעיט אפיס פון צייטווייליגע און דיסאַ ּביליטי הילף .די
דאזיגע אגענטורן זענען באאויפטראגט מיט צושטעלן סערוויסעס צו פליטים און אנדערע נישט-בירגער
וועלכע זענען אנגעקומען אין ניו יארק סטעיט פון אויסלאנד אדער ערגעץ אנדערשוואו אין דעם לאנד
אונטער א ספעציפישע אימיגראציע סטאטוס.

"פילע פון אונז קענען זיך גארנישט פארשטעלן די שרעק און שוועריגקייטן מיטגעמאכט דורך די
אפגאניסטאנער וואס קומען איצט אן אין אונזער סטעיט ",האט געזאגט  OTDAקאמישענער מייק
היין" .אונזער ראלע איז זיי אויפצונעמען אין אונזערע קאמיוניטיס ,זיי העלפן איבערבויען זייערע לעבנס,
און זיי ארומצונעמען אלס אונזערע שכנים .מיר קוקן ארויס אויף זייער ווערן א טייל פון דער רייכער
קולטורעלער טעפעך וואס איז ניו יארק סטעיט".
אין צוגאב גיבט דער ניו יארק סטעיט דעפארטמענט׳ס אפיס פאר נייע אמעריקאנער פארשידענע סארטן
אומזיסטע סערוויסעס צו אלע אימיגראנטן און פליטים ,אומאפגעזעהן זייער סטאטוס .די רעכענען אריין
קאמיוניטי-באזירטע סערוויסעס און פראגראמען ווי ארבעטסקראפט אנטוויקלונג ,מענטאל-העלט,
ענגליש לערנען ,און אנדערע לעגאלע הילף.
"ניו יארק איז א שיינטורעם פאר אימיגראנטן און פליטים פון איבער דער וועלט ,און וועט אויפנעמען
אפגאניסטאנער וואס זוכן זיכערהייט און געלעגנהייט ",האט געזאגט סעקרעטערי אוו סטעיט ראזעננע
ראסאדא" .דער ניו יארק סטעיט אפיס פאר נייע אמעריקאנע שטייט גרייט צו באהעפטן אפגאניסטאנער
צו א ריי סערוויסעס און רעסורסן זיי צו העלפן געפונען ערפאלג אזוי ווי זיי הייבן אן צו רופן דעם עמפייער
סטעיט זייער היים".
די אפגאניסטאנער פליטים וועלכע זענען אנגעקומען זענען באשטעטיגט געווארן אויף איינטריט לויט די
מיינונג פון דער סעקרעטאר פון יו-עס דעפארטמענט פאר היימלאנד סעקיוריטי פאר דריננגענדע
הומאניטערישע סיבות .באזונדער פון די פליטים און די וועלכע זענען אריינגענומען געווארן אויף
ספעציעלע אימיגראנט וויזעס ,זענען די מענטשן ערלויבט צו פארבלייבן אין די פאראייניגטע שטאטן פאר
א צייטווייליגע צייט אפשניט אין דער צייט וואס זיי זוכן א מקום-מנוחה אדער פערמאנענטע אימיגראציע
סטאטוס.
עס זענען דא אומגעפער  7,500אפגאניסטאנער וואס וואוינען איצט אין ניו יארק סטעיט ,אבער דער צאל
איז ערווארטעט באדייטענד צו וואקסען אזוי ווי הומאניטערישע פליטים ,ספעציעל אימיגראנט וויזע
באקומער ,און אנדערע קומען אן .דער יו-עס סטעיט דעפארטמענט׳ס ביורא פון באפעלקערונג ,פליטים,
און איינוואנדערונג האט פון אנהייבן געוויזן אין סעפטעמבער  2020אז ניו יארק וועט באקומען ביז 980
פליטים און  340ספעציעלע אימיגראנט וויזע האלטער אין דעם קומענדן יאר.
נאכדעם וואס פרעזידענט ביידען איז אריין אין אפיס דעם יאר ,זענען די צאל אנקומער פון אפגאניסטאן
דראמאטיש געשטיגן איבער׳ן גאנצן לאנד .דער סטעיט׳ס ביורא פון פליטים סערוויסעס ,אינאיינעם מיט
די ווידער-באזעצונג אגענטורן וואס עס העלפט ארויס ,זעצט פאר ווייטער צו ארבעטן מיט פעדעראלע
באאמטע צו פארזיכערן אז די אנקומענדע אפגאניסטאנער האבן די נויטיגע הילף.
דער אפיס פאר נייע אמעריקאנער האט אויך א האטליין וואס קען פארבינדן אימיגראנטן און פליטים מיט
אומזיסטע סערוויסעס לענגאויס דעם סטעיט .דער האטליין קען מען רופן אויף  1-800-566-7636פון
 9:00אינדערפרי ביז  8:00אוונט ,מאנטאג ביז פרייטאג ,אויסער האלידעיס ,מיט הילף צוגעשטעלט אין
איבער  200שפראכן.
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