
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2021/ 12/ 7 للنشر فوًرا: 

 
 

تعلن الحاكمة هوكول عن مليوني دوالر أمريكي في تمويل الوالية لمساعدة األفغان الذين تم إجالؤهم على إعادة االستقرار  
   في والية نيويورك

  
   ماليين دوالر 5يرفع التزام الوالية اإلجمالي إلى  NYSESRPأول التزام حاكمي لألموال إلى 

  
  شخص أفغاني تم إجالؤهم على التأقلم مع الحياة في والية نيويورك  1,800خدمات محسّنة لمساعدة ما يقرب من 

  
   التركيز على مساعدة الوافدين الجدد على الوصول إلى االكتفاء الذاتي االقتصادي والتعليمي واالجتماعي

  
 تم الذين األفغان لمساعدة الحكومي  اإلضافي التمويل من دوالر  مليوني توفير سيتم  أنه اليوم هوكول كاثي الحاكمة أعلنت

 التزام أول هو هذا دوالر. ماليين 5 إلى الوالية التزام إجمالي يصل ذلكوب  نيويورك، في الحياة مع  التأقلم على إجالؤهم
  نيويورك. والية في الصناديق هذه لمثل حاكمي

  
  - "على مدى أجيال، جاء المهاجرون إلى نيويورك والواليات المتحدة بحثًا عن الحرية والفرص  قالت الحاكمة هوكول:

مساهماتهم تحدد وتقوي نسيج واليتنا وأمتنا. مع فرار األفغان من عدم االستقرار على نطاق واسع في بلدهم، تفخر والية  
ل هذا االستثمار التاريخي، األول من نوعه، سنربط الناس  نيويورك بأخذ دور قيادي في جهود إعادة التوطين الهائلة، ومن خال

بالدعم الذي يقومون به بحاجة إلى االزدهار في منزلهم الجديد. كما أشكر الرئيس بايدن والحاكم ماركل على جهودهما في  
  الترحيب بأصدقائنا وحلفائنا على حدودنا".

  
( التابع لمكتب المساعدة  NYSESRPة لالجئين بوالية نيويورك )ستتم إدارة األموال من خالل برنامج الخدمات المحّسن

(، وسيتم إصدار خطابات المنح في غضون أسبوع واحد من اإلعالن. سيتم توزيع األموال OTDAالمؤقتة ومساعدة اإلعاقة ) 
فغاني تم إجالؤهم  أ 1,790على أكثر من عشرة شركاء غير ربحيين في جميع أنحاء الوالية الذين يقدمون مساعدة مكثفة لـ 

من   250منذ سبتمبر سواء وصلوا أو سيصلون إلى والية نيويورك على مدار األشهر القادمة. من المقرر أن يصل حوالي 
في   275في شالالت نياجرا، و  50في منطقة مدينة نيويورك، و  190في بافالو، و  495الذين تم إجالؤهم إلى ألباني، و  

في يونكرز. أدلت الحاكمة هوكول بهذا  50في أوتيكا، و  50في سيراكيوز، و  420يل، و في مركز روكف 10روتشستر، و 
اإلعالن أثناء إلقاء مالحظات افتراضية حول جهود إعادة التوطين األفغانية مع منسق البيت األبيض لـ "عملية مرحبًا  

  بالحلفاء" جاك ماركل ورئيس كلية بارد ليون بوتستين.
  

في ميزانية العام الحالي.   NYSERPماليين دوالر لبرنامج  3الهيئة التشريعية لوالية نيويورك تموياًل قدره لقد ضمنت 
مليون دوالر إضافي حتى يمكن استكمال الخدمات الحالية والسماح بخدمات التثاقف المكثفة   2خصصت الحاكمة هوكول مبلغ 

   الفورية والطويلة األجل لألشخاص القادمين من أفغانستان.لفترة ممتدة من الوقت لتلبية االحتياجات 
  

   يلي: ما  اإلضافي بالتمويل المدعومة المحّسنة الخدمات تشمل

   نيويورك. والية في الحياة مع  التأقلم على والعائالت األفراد  لمساعدة ثقافيًا مختصة توجهات •

   مؤخًرا. لها تعرضوا التي الصدمات لمعالجة العقلية الصحة خدمات إلى الوصول في للمساعدة إضافي دعم •

   اإلنجليزية. اللغة تعليم •

   التوظيف. وخدمات الوظائف على التدريب إلى الوصول •



   األكاديمي.  النجاح لدعم الخدمات إلى  والوصول المدرسة في  األطفال تسجيل لضمان الحاالت إدارة •

  الضرورية. القيادة وتراخيص المزايا على الحصول في ساعد  •

  الخدمات األخرى التي تلبي احتياجات الفرد أو األسرة حتى يتمكنوا من تحقيق االستقالل االقتصادي واالزدهار. •

 
مع شركاء غير ربحيين في جميع أنحاء الوالية يقدمون خدمات تشمل إدارة الحاالت، وخدمات التوظيف  NYSERPتتعاقد 

ة إلى الخدمات الصحية والطبية لالجئين الواصلين حديثًا إلى الواليات  والتدريب، والتدريب على اللغة اإلنجليزية، باإلضاف
المتحدة، وحاملي تأشيرات الهجرة الخاصة وطالبي اللجوء. يمول البرنامج وكاالت إعادة توطين الالجئين المحلية التي تعمل 

   واالندماج في المجتمع.  مع األفراد والعائالت لمساعدتهم على تحقيق االكتفاء الذاتي االقتصادي واالجتماعي
  

يعتمد هذا التمويل على جهود الوالية الحالية لتقديم الدعم المباشر لالجئين األفغان وإيوائهم. على سبيل المثال، ستوفر جامعة  
لألمريكيين الجدد، اإلسكان والخدمات التعليمية والدعم الوظيفي   NYSومكتب  OTDAوالية نيويورك، بالشراكة مع  

والقوى العاملة والتكنولوجيا ومجموعة واسعة من الخدمات اإلضافية مع شركاء المجتمع اآلخرين. في محاولة لمساعدة 
امعة والية نيويورك األفغان الذين تم إجالؤهم على إعادة التوطين في نيويورك، أعلنت الحاكمة هوكول في أكتوبر أن ج

يتعاون الحرم الجامعي من   ستفتح مراكزها التعليمية العشرة لهم من خالل التنازل عن شرط اإلقامة لمدة عام واحد للقبول.
بعض جامعات والية نيويورك أيًضا مع وكاالت محلية إليواء األشخاص الذين تم إجالؤهم في مساكن الطلبة الشاغرة. ستوفر  

يورك أيًضا أجهزة كمبيوتر محمولة زائدة لألشخاص األفغان الذين تم إجالؤهم لتوفير الوصول إلى البرامج جامعة والية نيو
 التعليمية.

 
إعادة توطين العائالت واألفراد من أفغانستان هو أكبر جهد إلعادة التوطين في مثل هذه الفترة القصيرة من الوقت الذي حدث  

قيادي في مساعدة األشخاص الذين تم إجالؤهم األفغان على االندماج الناجح في الواليات في حياتنا. تفخر نيويورك بأخذ دور 
   المتحدة

 
"لقد عانت هذه العائالت  قالت باربرا سي غوين، نائبة المفوض التنفيذي لمكتب المساعدة المؤقتة ومساعدة اإلعاقة: 

ساعدة في إعادة بناء حياتهم. نحن ممتنون للحاكمة هوكول واألفراد بالفعل من صعوبات كبيرة وهم بحاجة إلى المساعدة للم 
  لقيادة هذه المسألة ولضمان استمرار نيويورك في العمل كمنارة لألمل ألولئك الفارين من النضاالت في الخارج".

  
يويورك على "أود أن أشكر الحاكمة هوكول وأهالي نقال جاك ماركيل، منسق البيت األبيض لـ "عملية مرحبًا بالحلفاء": 

توفير الترحيب والدعم الذي يستحقونه لحلفائنا األفغان. في نيويورك، وفي جميع أنحاء البالد، يجتمع األمريكيون معًا  
الحتضان األشخاص الذين يعرضون أنفسهم لألذى لدعم السالم واألمن والعدالة في أفغانستان جنبًا إلى جنب مع مهمتنا هناك.  

  في نيويورك لمساعدة حلفائنا في إعادة بناء حياتهم هنا تعكس حقًا أفضل ما في أمريكا".إن الجهود التي رأيتها 
  

"لقد تحمل األفغان الذين تم إجالؤهم اضطرابًا ال يمكن تصوره يتمثل  قال عضو مجلس الشيوخ عن الوالية نيل د. بريسلين:
هم. أقل ما يمكننا فعله هو الترحيب بهم في مجتمعاتنا  في اضطرارهم إلى مغادرة منازلهم خوفًا على سالمتهم ورفاهية أسر

بأذرع مفتوحة. من خالل تأمين هذا التمويل، تُظهر الحاكمة هوكول نفسها مرة أخرى على أنها نصيرة حقيقية لألفغان  
  المشردين وأنها مدركة تماًما الحتياجاتهم أثناء انتقالهم إلى منطقتي وغيرها في جميع أنحاء الوالية".

  
"هذا االستثمار الجديد في برنامج والية نيويورك للخدمات  قالت عضوة مجلس الشيوخ عن الوالية، روكسان بيرسود:

( سيعزز نجاحه في مساعدة الالجئين ليس فقط على التأقلم مع الحياة في والية نيويورك ولكن  NYSERPالمحّسنة لالجئين )
  بإزدهارها".

  
"بصفتنا من سكان نيويورك، نحن ملزمون بمساعدة هؤالء األفراد والعائالت  نالد الثالث: قال عضو الجمعية جون تي ماكدو

الذين فروا من االضطرابات في أفغانستان على أمل إنشاء بداية جديدة هنا في منطقتنا حالة. يدعم هذا التمويل تقليد واليتنا  
النازحين من جميع أنحاء العالم. أحيي التزام الحاكمة هوكول المستمر والطويل األمد المتمثل في العمل كمنارة لألمل للسكان  

  الذي ال يتزعزع بمساعدة األفغان الذين تم إجالؤهم أثناء قيامهم بإنشاء وطن جديد في واليتنا التي نفتخر بها". 
  



"سترحب والية نيويورك دائًما بالالجئين وكل من يبحثون عن حياة أفضل وفقًا لتلك قالت عضوة الجمعية باتريشيا فاهي: 
الكلمات المقدسة المنقوشة على تمثال الحرية ؛"هلموا إلى أيها المتعبون والفقراء". إنني أشيد بالحاكمة كاثي هوكول 

ويورك للخدمات المعززة لالجئين. لقد كان حلفاؤنا  الستجابتها السريعة إلعادة توطين حلفائنا األفغان ولتأسيس برنامج والية ني
عاًما في أفغانستان، وأنا فخورة بأن والية  20األفغان هناك من أجلنا في كل خطوة على الطريق خالل مهمتنا التي استمرت 

جرين واألمريكيين الجدد نيويورك تتقدم للعمل وتهتم بأولئك الذين اعتنىوا بأفراد خدمتنا. هنا في منطقة العاصمة، نعلم أن المها
  يعززون مجتمعاتنا، وأنا أتطلع إلى مساعدتهم في عملية إعادة التوطين جنبًا إلى جنب مع الحاكمة هوكول".

  
"أنا فخور بأن نيويورك تقوم بدورنا لضمان وفاء بلدنا بااللتزام الذي قطعناه على أنفسنا تجاه    قال عضو الجمعية جيك آشبي:

فاء الذين تم تقديرهم على مدار العشرين عاًما الماضية وكان لهم دور فعال في كل من مساعدة وحماية آالف األفغان الحل
 مثلي. هذا التمويل نبأ ترحيبا كبيرا وأنا فخور بأن نيويورك تقود الطريق في هذه القضية الهامة".   -الجنود األمريكيين 

رك بالمهاجرين لقرون وشهدت فوائد عملهم الشاق وريادة األعمال "لقد رحبت والية نيويو قالت عمدة ألباني كاثي شيهان:
واالبتكار. تدرك الحاكمة هوكول أنه يجب علينا إعادة التزام أنفسنا بأن نكون وجهة رائدة ألولئك الذين يسعون إلى حياة أفضل  

ان بحثًا عن مالذ آمن، فإن ألباني على  ألنفسهم ولعائالتهم. بينما تعمل والية نيويورك على إعادة توطين مئات الالجئين األفغ
من خالل مجتمعنا األفغاني الكبير الحالي، والمنظمات المجتمعية القوية، وإمكانية الوصول    استعداد للترحيب بهم في مجتمعنا.

نيويورك  إلى الوظائف والخبرة في إعادة توطين الالجئين، نحن فخورون باالنضمام إلى الحاكمة بينما نواصل متابعة تقليد 
  الطويل في أن نكون الوجهة المفضلة للوافدين الجدد إلى بلدنا".

  
"أود أن أشكر الحاكمة هوكول على هذا التمويل الذي تشتد الحاجة إليه للمساعدة في  قال رئيس بلدية بافالو بايرون براون: 

ن بافالو هي الوطن لتضحياتهم للمساعدة الجئ أفغاني. ستكو  500تلبية احتياجات اإلسكان والصحة والسالمة لما يقرب من 
في إعادة بناء مجتمعاتهم والمساعدة في نشر الديمقراطية وتحسين معاملة النساء والتي ال يمكن تعويضها بالكامل. ومع ذلك، 

تكوين   فإن سمعة مدينتنا الدولية كواحدة من الجيران الطيبين، مع إسكان ميسور التكلفة، ونمو اقتصادي قوي ستساعدهم على
حياة جديدة وأكثر ازدهاًرا كأحدث إضافة إلى فسيفساء المجتمعات المتنوعة التي تجعل من جامعة بافالو مميزة للغاية. أرحب  

بهم ليس فقط كدليل على األمل في مستقبل بافالو ولكن أيًضا كتذكير مهم بماضينا كمدينة ترحب بالمهاجرين وسمحت  
أفضل ألطفالهم. أنا واثق من أنه بفضل هذا التمويل من والية نيويورك، سيجد سكان بافالو للكثيرين بالنجاح في صنع مستقبل 

  الجدد اآلن نفس اإلحساس بالوطن والنجاح المستقبلي لعائالتهم". 
  

"بصفتي جياًل أمريكيًا من الجيل األول، فإن دعم أولئك القادمين إلى أمتنا ومدينتنا  قال رئيس بلدية روتشستر، جيمس سميث: 
بحثًا عن ملجأ أمر بالغ األهمية بالنسبة لي. ستحدث هذه األموال اإلضافية فرقًا حقيقيًا في مساعدة وكاالتنا المحلية على توفير  

حاكمة هوكول لقيامها بهذا االلتزام وضمان استمرارنا في توفير  منزل للنازحين األفغان القادمين إلى روتشستر. أنا ممتن لل
  المالذ اآلمن لمن يحتاجون إليه". 

  
"إن دعم األفراد والعائالت الذين فروا من أفغانستان هو جهد على المستوى المحلي قال رئيس بلدية سيراكيوز بن والش: 

الشركاء الذين يعملون معًا إلعادة توطين الالجئين األفغان  والوالية والمجتمع. في مدينة سيراكيوز، لدينا العديد من
ومساعدتهم على صياغة مستقبل مستقر وناجح في مجتمعنا. إنها جزء من رؤيتنا بأن نكون مدينة متنامية تحتضن التنوع 

هذه إلى   وتخلق الفرص للجميع. نشكر الحاكمة هوكول و والية نيويورك على إرسال موارد إعادة التوطين اإلضافية
  سيراكيوز. المساعدة ذات أهمية حيوية لنجاحنا الجماعي".

  
"ألكثر من قرن، كانت مدينة يوتيكا مجتمعًا دافئًا ومرحبًا بالمهاجرين من جميع أنحاء   قال عمدة يوتيكا روبرت بالميري:

العالم. لقد أعاد المهاجرون والالجئون الذين استقروا في يوتيكا إحياء األحياء وفتحوا األعمال التجارية وكانوا مصدر قوة 
ي أوتيكا قيمنا ألن العديد منهم خاطروا بحياتهم لمساعدة جيشنا هائلة لمدينتنا. يشارك الالجئون األفغان الذين أعيد توطينهم ف 

في حين أن التنوع هو مصدر قوتنا، سواء كمدينة أو أمة، إال أن هناك تكلفة في استيعاب   أو عملوا لصالح شركات أمريكية.
ز، ومديره التنفيذي شيلي  كما أثني على المرك الالجئين بنجاح، ويسعدني أن الوالية توفر موارد حيوية في هذا المسعى.

  كاالهان، على عملهما المتميز في الترحيب واستيعاب المهاجرين والالجئين في مجتمعنا".
  

"تجربة الهجرة هي في صميم توسع أمريكا وهي بالتأكيد أساسية لنمو والية  قال روبرت ريستاينو، عمدة شالالت نياجرا:
وشالالت نياجرا على وجه التحديد بشكل كبير من مساهمات مجتمعات  نيويورك. لقد ازدهر غرب نيويورك بشكل عام 



المهاجرين على مدى عقود. مع وصول هذه العائالت المهاجرة الجديدة إلى منطقتنا، سيساعد هذا التمويل اإلضافي هذه 
ى التزامها واستثمارها في  العائالت الجديدة على االستقرار بسهولة أكبر في مجتمعنا، وتشكر مدينة نياجرا الحاكمة هوكول عل

  مستقبل هذه العائالت وفي مدينتنا".
  

"في الوقت الذي يستمر فيه المهاجرون األفغان في   قال مفوض مكتب شؤون المهاجرين في نيويورك، راكيل باتيستا:
مواجهة مستقبل غامض، من األهمية أن نرحب بهم بحفاوة في نيويورك. نشكر الحاكمة هوكول لقيادتها هذا الجهد التاريخي  

دهار على المدى  إلعادة التوطين. سيساعد هذا االستثمار في تلبية االحتياجات الفورية لمجتمعنا األفغاني ومساعدته على االز
  الطويل".

  

سعداء بإدراج  HIAS"نحن في ( في نيويورك، أال شاجالوفا: HIASقال مدير الجمعية العبرية لمساعدة المهاجرين )
األفغان الذين تم إجالؤهم في برنامج والية نيويورك للخدمات المحّسنة لالجئين، ونحن ممتنون جًدا للحصول على هذه 

  الموارد لمساعدتهم على بدء حياتهم الجديدة في والية نيويورك العظيمة".
  

"حققت الحاكمة هوكول أعز أمنياتنا بمناسبة   ثوليكية:قالت ليزا هويت، مديرة خدمات الهجرة والالجئين في مركز األسرة الكا
عيد الميالد. نحن نقدر التزام الوالية المستمر تجاه الالجئين الذين يأتون لالستقرار في مجتمعاتهم في والية نيويورك. سيعود 

ي مجتمعنا مستقرين  هذا االستثمار السخي إلى نيويورك بطرق متعددة حيث تنمو جذور جيراننا الجدد ويصبحون أعضاًء ف
  ومزدهرون وجزًءا من نمونا المستقبلي". 

  
"يأتي هذا التمويل في الوقت المثالي لتزويد العائالت الواليات المتحدة قالت مديرة لجنة الالجئين والمهاجرين، جيل بيكينبو: 

مة منازلهم، وتحقيق االكتفاء الذاتي بسرعة،  األفغانية الوافدة حديثًا بالمساعدة التي تحتاجها لتغطية االحتياجات األساسية، وإقا
  كأعضاء مساهمين في مجتمعنا".

  
"إننا نشيد بتخصيص  : Journey's Endقالت كارين إم أندولينا سكوت، المديرة التنفيذية لخدمات الالجئين في برنامج 

 Journey'sالحاكمة هوكول للتمويل اإلضافي إلعادة توطين األفغان الذين تم إجالؤهم في والية نيويورك. تتعاون شركة 
End  لخدمات الالجئين ووكاالت إعادة التوطين الشقيقة في بافالو بشكل وثيق لتزويد النازحين األفغان الذين يصلون إلى

س، ونتطلع إلى دعم المزيد. سيساعد هذا التمويل اإلضافي جميع وكاالت إعادة التوطين في نيويورك  بافالو بهبوط آمن وسل
على التعامل بنجاح وبكفاءة أكبر مع تحديات اإلسكان ودمج مثل هذا العدد الكبير من الوافدين الجدد الذين يحتاجون إلى رعاية  

  رحمة ومساعدة عملية".
  

"إن لجنة اإلنقاذ الدولية في نيويورك ممتنة للحاكمة  اإلنقاذ الدولية في نيويورك، أفيجيل زيف:  قال المدير التنفيذي للجنة
هوكول لدعمها في الترحيب باألفغان الوافدين حديثًا والمساعدة في تلبية االحتياجات الضرورية أثناء إعادة بناء يعيش في  

ني دوالر للمساعدة في إعادة التوطين أمر بالغ األهمية لتقديم الدعم  مجتمعاتنا في نيويورك. إن التمويل اإلضافي البالغ مليو
أفغاني آخرين من المتوقع  700أفغاني وصلوا بالفعل إلى نيويورك، باإلضافة إلى  1,000إلعادة التوطين الناجحة لـ 

متحدة لالجئين األكثر ضعفاً في  وصولهم في األشهر المقبلة. إعادة توطين الالجئين هي شريان الحياة الذي توفره الواليات ال
على الحفاظ على نيويورك كموطن ألولئك الذين يبنون حياة جديدة هنا في    mوقت أزمة عالمية غير مسبوقة. نشكر الحاكم

  الواليات المتحدة".
  

"تحظى الجمعيات الخيرية  قال مدير خدمات الالجئين والجمعيات الخيرية الكاثوليكية ألبرشية نيويورك، ماريو راسل: 
الكاثوليكية بأبرشية نيويورك بتشجيع من قيادة الحاكمة هوكول ودعم األفغان المحتاجين للمساعدة خالل هذه األزمة اإلنسانية.  

مع بدء اآلالف من األشخاص الذين تم إجالؤهم في إعادة التوطين في منازلهم الجديدة والعمل على إعادة بناء حياتهم وحياة  
التهم في نيويورك، يرى مديرو الحاالت والمتطوعون لدينا كل يوم، بشكل مباشر، مدى أهمية هذه المساعدة وما الفرق عائ

الذي ستحدثه في تلبية االحتياجات اليومية المهمة. أصبح التزام المؤسسات الخيرية الكاثوليكية الطويل األمد بالترحيب بكرامة  
  ل العائالت المحتاجة أقوى اليوم، كما هو الحال في والية نيويورك العظيمة".واحترام كل الجئ والعمل على لم شم

  
 InterFaith، استقبلت  2021"منذ سبتمبر  بيث برودواي:  InterFaith Worksقال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة  

Works  يد في األشهر المقبلة. في كثير  من األفغان الذين تم إجالؤهم وإعادة توطينهم، مع توقع المز 71في وسط نيويورك



من الحاالت، غادروا مع ما يزيد قليالً عن المالبس على ظهورهم. هذا التمويل في الوقت المناسب وهناك حاجة ماسة إليه،  
حيث نساعد هؤالء األفراد والعائالت على االستقرار في مجتمعنا وبدء حياتهم الجديدة. نثني على الحاكمة هوكول الستمرارها  

  ي إتباع تقليد نيويورك الفخور بالترحيب بالنازحين بسبب النزاع وتوفير الموارد لمساعدتهم على البدء من جديد".ف
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