
 
 גאווערנאר קעטי האקול   12/7/2021 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מיליאן דאלאר אין סטעיט געלטער צו העלפן עוואקואירטע אפגאנער   2גאווערנער האקול אנאנסירט 
   זיך צו באזעצן אין ניו יארק סטעיט

  
ברענגט די סך הכל סטעיט   NYSESRPערשטע גובערנאטארישע פארפליכטונג פון געלטער פאר 

   מיליאן דאלאר 5פארפליכטונג צו 
  

עוואקואירטע אפגאנער זיך צו איינגעוואוינען   1,800פארבעסערטע סערוויסעס וועלן העלפן כמעט 
   צום לעבן אין ניו יארק סטעיט

  
קאנצעטרירונג צו העלפן ניי אנגעקומענע צו אנקומען צו עקאנאמישע, חינוך און געזעלשאפטליכע  

   זעלבסטשטענדיגקייט
  

 וועלן  געלטער  סטעיט נאך אין דאלאר מיליאן 2 אז   אנאנסירט היינט האט האקול קעטי גאווערנער 
  יארק, ניו אין לעבן  צום ינעןאיינגעוואו צו זיך אפגאנער  עוואקואירטע העלפן צו ווערן צוגעשטעלט 
  גובערנאטארישע  ערשטע די איז   דאס  דאלאר. מיליאן 5 צו פארפליכטונג סטעיט  הכל סך די  ברענגענדיג

  סטעיט. יארק ניו אין געלטער   אזעלכע פון פארפליכטונג

  
"פאר דורות לאנג זענען אימיגראנטן געקומען קיין ניו יארק און צו די פאראייניגטע שטאטן זוכנדיג  

פרייהייט און געלעגנהייטן, און זייערע ביישטייערונגען באשטימען און פארשטערקערן די מאטעריאל פון  
"מיט  אגט.האט גאווערנער האקול געזוואס אונזער סטעיט און אונזער לאנד זענען געמאכט", 

עוואקואירטע אפגאנער אנטלויפנדיג פון פארשפרייטע אומסטאביליטעט אין זייער אייגענע לאנד, איז ניו 
יארק סטעיט שטאלץ צו אונטערנעמען א פירנדע ראלע אין די מאסיווע איינגלידערונג באמיאונגען, און  

ארבינדן מענטשן מיט די שטיצע  סארט אינוועסטירונג, וועלן מיר פ-די-פון-מיט די היסטארישע, ערשטע
וואס זייי דארפן צו בליהען אין זייער נייע היים. איך דאנק אויך פרעזידענט ביידן און גאווערנאר מארקעל  

  פאר זייערע באמיאונגען צו אויפנעמען אונזערע פריינט און אליאירטע אויף אונזער בארטן."
  

 Office ofפון צייטווייליגע און דיסעביליטי הילף'ס )די געלטער וועלן פארטיילט ווערן דורך די אפיס 
Temporary and Disability Assistance, OTDA( פארבעסערטע סערוויסעס פאר פליטים )New 

York State Enhanced Services to Refugees Program, NYSESRP  און בריוון איינמעלדנדיג ,)
ביז איין וואך נאך די אנאנס. די געלטער וועלן פארטיילט  איבער די בענעפיטן וועלן ארויסגעשיקט ווערן 

ווערן פאר מער פון צוועלף חסד ארגאניזאציעס דורכאויס די סטעיט וועלכע שטעלן צו אינטענסיווע הילף 
עוואקואירטע אפגאנער וועלכע זענען אנגעקומען זינט סעפטעמבער אוון קומען ווייטער אן   1,790פאר 

עוואקואירטע   250ועלן אנקומען קיין ניו יארק סטעיט. עס איז פלאנירט אז בערך אדער פאר די וועלכע ו
אין ניאגארא פָאלס,   50אין די ניו יארק סיטי געגנט,   190אין באפעלאו,  495וועלן אנקומען אין אלבאני,  

יאנקערס.   אין 50אין יּוטיקע און  50אין סירעקיוס,  420אין רַאקוויל צענטער,  10אין ראטשעסטער,  275
גאווערנער האקול האט געמאכט די אנאנס בשעת'ן איבערגעבן ווירטואלע רייד איבער די אפגאנע  

ָארדיענעיטאר פאר 'אפעראציע אליאירטע  - איינגלידערונג באמיאונגען מיט דעם ווייסע הויז קאָ 



דענט ליָאן  (, דזשעק מַארקעל און בַארד קאלעדזש ּפרעזיOperation Allies Welcomeענטפאנגען' ) 
  באטסטין.

  
אין די  NYSERPמיליאן דאלאר אין געלטער פאר   3ניו יארק סטעיט לעגיסלאטור האט פארזיכערט די 
מיליאן דאלאר כדי עקזיסטירנדע סערוויסעס  2גאווערנער האקול זאגט צו נאך יאריגע בודזשעט. -היי

זאלן קענען ערגענצט ווערן און ערלויבן פאר מער אינטענסיווע איינגלידערונג סערוויסעס פאר א לענגערע  
  טערמיניגע באדערפענישן פון מענטשן וועלכע קומען אן-צייט אפשניט צו אדרעסירן די באלדיגע און לאנג

   פון אפגאניסטאן.
  

   אריין: רעכענען געלטער צוגעלייגטע די מיט סערוויסעס פארבעסערטע די

 איינגעוואוינען זיך פאמיליעס  און מענטשן  איינצלנע העלפן צו  אריענטאציעס פעהיגע-קולטוריש •
   סטעיט. יארק ניו  אין לעבן צום

  לעצטיגע  אדרעסירן  צו סערוויסעס געזונטהייט גייסטישע צו אנקומען העלפן צו  שטיצע  נאך •
   טראומע.  איבערגעלעבטע

   קלאסן.  שפראך ענגלישע  •

   סערוויסעס. פלאצירונג דזשאב און  טרענירונג בדזשא צו צוטריט •

 באקומען און  שולע אין איינגעשריבן זענען קינדער אז  פארזיכערן צו מענעדזשמענט קעיס •
  הצלחה. אקעדעמישע שטיצן צו סערוויסעס

   לייסענס.  דרייווער'ס  און בענעפיטן נויטיגע ערהאלטן העלפן •

אנדערע סערוויסעס וועלכע קומען נאך די באדערפענישן פון דעם מענטש אדער פאמיליע כדי זיי  •
  זאלן זיך קענען שטעלן אויף די פיס פינאנציעל און בליהען.

 
NYSERP   איז אריין אין א קאנטראקט מיט חסד ארגאניזאציעס איבערן סטעיט וועלכע שטעלן צו

באשעפטיגונג און טרענירונג סערוויסעס, ענגלישע שפראך קלאסן  סערוויסעס ווי קעיס מענעדזשמעניט, 
אנגעקומענע פליטים אין די -און אזוי אויך געזונטהייט און מעדיצינישע סערוויסעס פאר נארוואס 

פאראייניגטע שטאטן, פאר מענטשן מיט ספעציעלע אימיגראנט וויזעס און פאר מענטשן וועלכע האבן 
גראם שטיצט לאקאלע אנטלאפנענע איינגלידערונג אגענטורן וועלכע  באקומען אסיילּום. דער פרא

ארבעטן מיט איינצלנע מענטשן און מיט פאמיליעס זיי צו העלפן זיך ווערן עקאנאמיש און געזעלשאפטליך  
   זעלבסטשטענדיג און זיך איינגלידערן אין די קאמיוניטי.

  

די געלטער בויען אויף עקזיסטירנדע סטעיט באמיאונגען צו דירעקט שטיצן און צושטעלן א פלאץ פאר  
 NYSאון מיט די  OTDA, בשותפות מיט די  SUNYאפגאנע פליטים זיך אויפצוהאלטן. צום ביישפיל, 

(, וועט צושטעלן האוזינג, חינוך סערוויסעס, Office for New Americansאפיס פאר נייע אמעריקאנער ) 
קאריערע און ארבעט'ס קראפט שטיצע, טעכנאלאגיע און א ברייטע רייע פון נאך סערוויסעס מיט אנדערע  

קאמיוניטי שותפים. אין א באמיאונג צו העלפן עוואקואירטע אפגאנער זיך צו איינגלידערן אין ניו יארק,  
בילדונג געלעגנהייט   10וועט עפענען איר   SUNYאין אקטאבער אז    האט גאווערנער האקול אנאנסירט

( פאר זיי דורכן מוותר זיין אויף די פאדערונג צו האבן Educational Opportunity Centersצענטערן )
'ס קאמפוסן  SUNYטייל פון  געוואוינט אין די פאראייניגטע שטאטן פאר איין יאר כדי צו אנגענומען ווערן.

ך אריין אין שותפות'ן מיט לאקאלע אגענטורן צו צושטעלן א פלאץ פאר עוואקואירטע זיך גייען אוי
וועט אויך צושטעלן איבעריגע לעּפטַאּפס פאר   SUNYאויפצוהאלטן אין ליידיגע דארמיטאריס.  

 אפגאניסטאנע פליטים זיי צו גיבן צוטריט צו חינוך פראגראמען.  
 

איינצלנע מענטשן פון אפגאניסטאן איז די גרעסטע איינגלידערונג   דאס איינגלידערונג פון פאמיליעס און
אונטערנעמונג אין אזא קורצע צייט אפשניט אין אונזער לעבן. ניו יארק נעמט שטאלצערהייט אן א פירנדע  

   ראלע מיטן העלפן די עוואקואירטע אפגאנער'ס ערפאגרייכע איינגלידערונג אין די פאראייניגטע שטאטן. 
 



ן צייטווייליגע און דיסעביליטי הילף עקזעקיוטיוו דעּפיוטי קאמישאנער בארבארע סי. גווין  אפיס פו 
"די פאמיליעס און איינצלנע מענטשן זענען שוין אריבער גרויסע שוועריגקייטן, און זיי האט געזאגט, 

פאר גאווערנער   זענען אין נויט פון הילף צו קענען צוריק אויפבויען זייערע לעבנס. מיר זענען דאנקבאר
האקול'ס פירערשאפט אויף די אנגעלעגנהייט און פארן זיכער מאכן אז ניו יארק זעצט פאר צו דינען אלץ  

  א לייכט טורעם פון האפענונג פאר די וועלכע אנטלויפן פון סכנות'דיגע פלעצער איבער'ן ים."
  

רדינעיטאר פאר 'אפעראציע אליאירטע ענטפאנגען-ווייסע הויז קא   ' דזשעק מַארקעל האט געזאגט, א 
"איך וויל באדאנקען גאווערנער האקול און די מענטשן פון ניו יארק פארן צושטעלן פאר אונזערע אפגאנע  
אליאירטע די אויפנאמע און שטיצע וואס עס קומט זיך זיי. אין ניו יארק און איבערן גאנצן לאנד קומען זיך 

ענטשן וועלכע האבן זיך אריינגעלייגט אין געפאר צו שטיצן אמעריקאנער צוזאמען צו ענטפאנגען די מ
פרידן, זיכערהייט און גערעכטיגקייט אין אפגאניסטאן צוזאמען מיט אונזער מיסיע דארטן. די באמיאונגען  

וואס איך האב געזעהן אין ניו יארק צו העלפן אונזערע אליאירטע צוריק בויען זייער לעבנס דא שפיגלען  
  סטע פון אמעריקע."באמת אפ די בע

  
"די עוואקואירטע אפגאנער האבן דורכגעמאכט צרות סטעיט סענאטאר ניל ד. ברעסלין האט געזאגט, 

וואס מיר קענען זיך נישט פארשטעלן דארפנדיג פארלאזן זייערע היימער אויס מורא פאר זייער  
ואס מיר קענען טוהן איז זיי צו  זיכערהייט און די וואוילזיין פון זייערע פאמיליעס. דאס ווייניגסטע ו

ענטפאנגען אין אונזערע קאמיוניטיס מיט אפענע ארעמעס. דורכן פארזיכערן די געלטער שטעלט זיך  
גאווערנער האקול ווידעראמאל ארויס אלץ אן אמת'דיגע קעמפערין פאר די פארטריבענע אפגאנער און  

אזוי ווי זיי גלידערן זיך איין אין מיין דיסטריקט  אז זי איז פולשטענדיג באקאנט מיט זייערע באדערפענישן 
  און אין אנדערע דיסטריקטס ארום די סטעיט."

  
"די נייע אינוועסטירונג אין די ניו יארק סטעיט  סטעיט סענאטארשע רַאקסען ּפערסאד האט געזאגט, 

( וועט אונטערהייבן דעם פראגראם'ס  NYSERPפארבעסערטע סערוויסעס פאר פליטים פראגראם )
הצלחה מיטן העלפן פליטים זיך נישט נאר צו איינגעוואוינען צום לעבן אין ניו יארק סטעיט, נאר אויך צו  

  בליהען דא."
  

"אלץ ניו יארקער האט מיר א  אסעמבלי מיטגליד דזשַאן ט. מעקדַאנעלד, דער דריטער, האט געזאגט, 
ענטשן און פאמיליעס וועלכע האבן אנטלאפן פון די געוואלדטאטן אין  פליכט צו ארויסהעלפן די מ

אפגאניסטאן מיט די האפענונג צו אוועקשטעלן א נייע אנהויב אין אונזער סטעיט. די געלטער זעצן פאר  
אונזער סטעיט'ס לאנגיאריגע טראדיציע פון דינען אלץ לייכט טורעם פון האפנונג פאר פארטריבענע  

פון ארום די וועלט. איך טוה אפלאדירן גאווערנער האקול'ס עקשנות'דיגע  באפעלקערונגען 
איבערגעגעבנקייט צו העלפן די עוואקואירטע אפגאנער אזוי ווי זיי שטעלן אוועק א נייע היים אין אונזער  

  שטאלצע סטעיט."
  

אנגען פליטים  "ניו יארק סטעיט וועט שטענדיג ענטפאסעמבלי מיטגליד ּפעטרישע פעיהי האט געזאגט, 
און אלע וועלכע זוכן א בעסערע לעבן אין איינקלאנג מיט די פארהייליגטע ווערטער וועלכע זענען  

' )גיב מיר דיינע מידע,  Give me your tired, your poorאיינגעקריצט אין די סטאטוע ָאוו ליבערטי: '
פלינק אפרופן צו דאס איינגלידערונג  דיינע ארימע(. איך טוה אויסלויבן גאווערנער קעטי האקול פארן זיך  

פון אונזערע אפגאנער אליאירטע און פארן אוועקשטעלן די ניו יארק סטעיט פארבעסערטע סערוויסעס 
פאר פליטים פראגראם. אונזערע אפגאנע אליאירטע זענען דארט געווען פאר אונז דורכאויס יעדע  

ע אין אפגאניסטאן, און איך בין שטאלץ אז ניו יארק  יאריגע מיסי-20שטאפן פון די וועג דורכאויס אונזערע 
סטעיט שטעלט זיך ארויס זיך אפגעבנדיג מיט אונזערע סאלדאטן. דא אין די הויפטשטאט ראיאן ווייסן  

מיר אז אימיגראנטן און נייע אמעריקאנער פארשטערקערן אונזערע קאמיוניטיס, און איך קוק ארויס זיי צו 
  דערונג פראצעדור צוזאמען מיט גאווערנער האקול."העלפן מיט זייער איינגלי

  



"איך בין שטאלץ אז ניו יארק טוט איר חלק צו זיכער  אסעמבלי מיטגליד דזשעיק עשבי האט געזאגט, 
מאכן אז אונזער לאנד איז מקיים די פארפליכטונג וואס מיר האבן געמאכט פאר די טויזנטע אפגאנער  

יאר געווען געשעצטע אליאירטע און האבן געשפילט גאר א   20צטע וועלכע האבן אין לויף פון די לע
וויכטיגע ראלע, סיי מיטן העלפן און סיי מיטן באשיצן אמעריקאנע סאלדאטן ווי איך אליין. די געלטער  

זענען ווארעם באגריסטע נייעס, און איך בין שטאלץ אז ניו יארק פירט די וועג מיט די וויכטיגע 
 אנגעלעגנהייט."  

"ניו יארק סטעיט האט ענטפאנגען אימיגראנטן פאר  לבאני מעיאר קעטי שיהען האט געזאגט, א
הונדערטע יארן און זי האט געפילט די בענעפיטן פון זייער שווערע ארבעט, גייסט פון אונטערנעמונגען  

ן א הויפט און ערפינדונגען. גאווערנער האקול פארשטייט אז מיר מוזן זיך נאכאמאל פארפליכטן צו ווער
דעסטינאציע פאר די וועלכע זוכן א בעסערע לעבן פאר זיך און פאר זייערע פאמיליעס. אזוי ווי ניו יארק  

סטעיט ארבעט צו איינגלידערן הונדערטע אפגאנע פליטים אין זוך פון א זיכערע דאך איבערן קאפ, שטייט  
מיט אונזער גרויסע עקזיסטירנדע אפגאנע    אלבאני גרייט זיי צו ענטפאנגען צו אונזער קאמיוניטי.

באזירטע ארגאניזאציעס, צוטריט צו דזשאבס און ערפארונג מיטן -קאמיוניטי, שטארקע קאמיוניטי
איינגלידערן פליטים, זענען מיר שטאלץ זיך אנצושליסן מיט די גאווערנאר ווען מיר זעצן פאר ניו יארק'ס  

  לטע דעסטינאציע פאר ניי אנגעקומענע צו אונזער לאנד." לאנגע טראדיציע פון זיין די אויסדערוועה
  

ון ברַאון האט געזאגט,  "איך וויל באדאנקען גאווערנער האקול פאר די גאר  באפעלאו מעיאר ביירא 
נויטיגע געלטער צו העלפן נאכקומען די קריטישע האוזינג, געזונטהייט און זיכערהייט באדערפענישן פון 

ליטים פאר וועלכע באפעלאו וועט ווערן א היים. זייער מסירות נפש צו העלפן אפגאנע פ 500די כמעט 
צוריק אויפבויען זייערע קאמיוניטיס און העלפן מיט די פארשפרייטונג פון דעמאקראטיע און די בעסערע  

באהאנדלונג פון פרויען קען קיינמאל נישט צוריקגעצאלט ווערן. אונזער שטאט'ס אינטערנאציאנאלע  
אציע אלץ איינע פון די גוטע שכנים, מיט האוזינג פאר צוגענגליכע פרייזן און שטארקע עקאנאמישע  רעפוט

וואוקס וועט זיי אבער העלפן אוועקשטעלן א נייע און מער בליהענדע לעבן אלץ די לעצטע צוגאב צו די  
ך נעם זיי ווארעם  פארשידנארטיגע און קאלירפולע קאמיוניטיס וועלכע מאכן באפעלאו אזוי ספעציעל. אי

אויף נישט נאר אלץ א צייכן פון האפנונג פאר באפעלאו'ס צוקונפט, נאר אויך אלץ א וויכטיגע דערמאנונג  
פון אונזער פארגאנגענהייט אלץ א שטאט וואס נעמט ווארעם אויף אימיגראנטן וואס האט ערלויבט 

פט פאר זייערע קינדער. איך בין זיכער אזויפיל מענטשן צו זיין ערפאלגרייך מיטן מאכן א בעסערע צוקונ 
אז מיט די געלטער פון ניו יארק סטעיט וועלן באפעלאו'ס נייע איינוואוינער טרעפן די זעלבע געפיהל פון א 

  היים און צוקונפטיגע הצלחה פאר זייערע אייגענע פאמיליעס יעצט."
  

אמעריקאנער, איז שטיצן די   דור -"אלץ אן ערשטעראטשעסטער מעיאר דזשעימס סמיט האט געזאגט, 
וועלכע קומען צו אונזער לאנד און צו אונזער שטאט זוכנדיג א זיכערע ארט גאר וויכטיג פאר מיר. די  

צוגעקומענע געלטער וועלן באמת אויסמאכן אינעם העלפן אונזערע לאקאלע אגענטורן צו צושטעלן א  
שעסטער. איך בין דאנקבאר פאר גאווערנער  היים פאר די עוואקואירטע אפגאנער וועלכע קומען צו ראט

האקול פארן מאכן די פארפליכטונג און פארן זיכער מאכן אז מיר זעצן פאר צו צושטעלן אן עיר מקלט  
  פאר די וועלכע זענען אין נויט."

  
"שטיצן מענטשן און פאמיליעס וועלכע האבן אנטלאפן פון סירעקיוז מעיאר בען וואלש האט געזאגט, 

סטאן איז א נאציאנאלע, סטעיט און קאמיוניטי אונטערנעמונג. אין סירעקיוז סיטי האבן מיר פילע  אפגאני
שותפים וועלכע ארבעטן צוזאמען צו איינגלידערן אפגאנע פליטים און זיי צו העלפן אוועקשטעלן סטאבילע  

פון זיין א וואקסנדע שטאט  און ערפאלגרייכע צוקונפטן אין אונזער קאמיוניטי. עס איז טייל פון אונזער חזון
וועלכע באגריסט פארשידנארטיגקייט און שאפט געלעגנהייטן פאר יעדן. מיר באדאנקען גאווערנער  

האקול און ניו יארק סטעיט פארן שיקן די צוגעלייגטע איינגלידערונג רעסָארסן פאר סירעקיוז. די הילף איז  
  קריטיש וויכטיג פאר אונזער געמיינזאמע הצלחה." 

  



הונדערט איז יּוטיקע סיטי  -"פאר מער פון א יאריּוטיקע מעיאר ראבערט ּפאלמיערי האט געזאגט, 
געווען א ווארעמע און באגריסנדע קאמיוניטי פאר אימיגראנטן פון ארום די וועלט. אימיגראנטן און פליטים  

ער, געעפנט ביזנעסער וועלכע האבן זיך נאכאמאל באזעצט אין יּוטיקע האבן צוריק אויפגעלעבט געגנט 
און זענען געווען א געוואלדיגע פארמעגן פאר אונזער שטאט. די אפגאנע פליטים וועלכע באזעצן זיך אין  

יּוטיקע טיילן מיט אונזערע ווירדן אזוי ווי פילע פון זיי האבן זיך איינגעשטעלט זייערע לעבנס צו העלפן 
כאטש פארשידנארטיגקייט איז  נע פירמעס. אונזער מיליטער אדער האבן געארבעט פאר אמעריקא

אונזער שטארקייט, סיי אלץ א שטאט און סיי אלץ א לאנד, דאך קאסט דאס געלט צו ערפאלגרייך 
איינגלידערן פליטים, און עס דערפרייט מיך אז די סטעיט שטעלט צו די קריטישע רעסָארסן אין דעם  

און איר עקזעקיוטיוו דירעקטארין שעלי קאלאהאן פאר   איך טוה אויך אויסלויבן די צענטער אונטערנעמונג.
זייער אויסערגעווענטליכע ארבעט מיטן ענטפאנגען און איינגלידערן אימיגראנטן און פליטים אין אונזער  

  קאמיוניטי."
  

ו האט געזאגט,  לס מעיאר ראבערט רעסטַאאינא  "די אימיגראציע ערפארונג איז אין די  ניאגרא פא 
פארברייטערונג פון אמעריקע און עס איז זיכער צענטראל צו די וואוקס פון ניו יארק   הארץ פון דאס

סטעיט. מערב ניו יארק אין אלגעמיין און ניאגרא פָאלס ספעציעל האבן אסאך געבליהט א דאנק די  
מיליעס  ביישטייערונגען פון אימיגראנט קאמיוניטיס אין לויף פון די יארן. אזוי ווי די נייע אימיגראנט פא
קומען צו אונזער געגנט, וועלן די צוגעקומענע געלטער העלפן די נייע פאמיליעס זיך גרינגער  

איינצוגלידערן אין אונזער קאמיוניטי און אין ניאגארא פָאלס סיטי. א דאנק פאר גאווערנער האקול פאר  
  ון פון אונזער שטאט."איר איבערגעגעבנקייט און אינוועסטירונג אין די צוקונפט פון די פאמיליעס א

  
 Office of Immigrantמעיאר'ס אפיס פון אימיגראנט אנגעלעגנהייטן ) NYCקאמישאנער פון די 

Affairs ,אין א צייט ווען אפגאנע אימיגראנטן זעצן פאר צו האבן אן  (, רַאקעל בעטיסטע, האט געזאגט"
אומזיכערע צוקונפט איז עס קריטיש אז מיר זאלן צושטעלן א זיכערע און בכבוד'דיגע אויפנאמע קיין ניו  

יארק. מיר באדאנקען גאווערנער האקול פארן אנפירן דעם היסטארישן איינגלידערונג אונטערנעמונג. די  
ועט העלפן נאכקומען די באלדיגע באדערפענישן פון אונזער אפגאנע קאמיוניטי, און עס  אינוועסטירונג ו

  וועט זיי העלפן בליהען פאר די לאנגע טערמין."
  

( ניו יארק  Hebrew Immigrant Aid Society, HIASהעברעאישע אימיגראנט הילף געזעלשאפט )
זענען מיר דערפרייט אז עוואקואירטע   HIAS"ביי דירעקטארין אלא שאגאלאווע האט געזאגט, 

אפגאנער וועלן אריינגערעכנט ווערן אין די ניו יארק סטעיט פארבעסערטע סערוויסעס פאר פליטים 
פראגראם, און מיר זענען זייער דאנקבאר צו האבן די רעסָארסן זיי צו העלפן אנהויבן זייערע נייע לעבנס  

  אין די גרויסע ניו יארק סטעיט."
  

 Catholic Family Centerילישע פאמיליע צענטער פליטים און אימיגראציע סערוויסעס )קאטו
Refugee and Immigration Services ,יט האט געזאגט "גאווערנער  ( דירעקטארין ליסא הא 

האקול האט אונז געשאנקען אונזער טייערסטע קראצמעך וואונטש. מיר זענען דאנקבאר פאר די  
איבערגעגעבנקייט פאר די פליטים באפעלקערונגען וועלכע קומען זיך צו באזעצן אין סטעיט'ס אנגייענדע 

זייערע ניו יארק סטעיט קאמיוניטיס. די ברייטהארציגע אינוועסטירונג וועט זיך אפצאלן פאר ניו יארק אין  
בליהענדע   פילע וועגן ווען אונזערע נייע שכנים וועלן שלאגן ווארצלען און ווערן סטאבילע, און אפילו

  מיטגלידער פון אונזער קאמיוניטי און טייל פון אונזער צוקונפטיגע וואוקס."
  

 U.S. Committee for Refugeesפאראייניגטע שטאטן קאמיטע פאר פליטים און אימיגראנטן )
and Immigrants ,ו האט געזאגט "די געלטער קומען אין די ריכטיגע ( דירעקטאר דזשיל ּפעקענּפא 

צייט צו צושטעלן פאר די נארוואס אנגעקומענע אפגאנע פאמיליעס די הילף וואס זיי דארפן צו דעקן  
זייערע פונדאמענטאלע געברויכן, אוועקשטעלן זייערע היימער און שנעל ווערן זעלבסטשטענדיגע און  

  ייערנדע מיטגלידער פון אונזער קאמיוניטי."ביישט



  
Journey's End Refugee Services   ענדע פון די רייזע פליטים סערוויסעס( עקזעקיוטיוו(

לינע סקַאט האט געזאגט,  "מיר אפלאדירן גאווערנער האקול'ס צוטיילונג  דירעקטארין קערען מ. אנדא 
 Journey's Endפון צוגעלייגטע געלטער צו איינגלידערן עוואקואירטע אפגאנער אין ניו יארק סטעיט. 

Refugee Services  ערע שוועסטער איינגלידערונג אגענטורן אין באפעלאו האבן געארבעט  און אונז
צוזאמען פון די נאענט צו צושטעלן פאר עוואקואירטע אפגאנער וועלכע קומען אן אין באפעלאו א זיכערע, 

גלאטע לאנדונג, און מיר קוקן ארויס צו שטיצן נאך פילע. די צוגעלייגטע געלטער וועלן העלפן אלע  
נג אגענטורן אין ניו יארק זיך ערפאלגרייך און גלאטער צו אפגעבן מיט די שוועריגקייטן פון  איינגלידערו

האוזינג און פון זיך איינגלידערן פאר אזא גרויסע צאל פון נארוואס אנגעקומענע מענטשן וועלכע דארפן  
  ווארעמע קעיר און פראקטישע הילף."

  
 International Rescue Committee in Newק )אינטערנאציאנאלע רעטונג קאמיטע אין ניו יאר

York, IRC ,די ( עקזעקיוטיוו דירעקטארין אביגיל זיו האט געזאגט"IRC   אין ניו יארק איז דאנקבאר
פאר גאווערנער האקול פאר איר שטיצע מיטן אויפנעמען נארוואס אנגעקומענע אפגאנער און העלפן 

ט ווען זיי בויען זייערע לעבנס אין אונזערע ניו יארקע  נאכקומען קריטישע באדערפענישן אין די ציי
מיליאן דאלאר אין פינאנצירונג פאר די איינגלידערונג הילף איז קריטיש צו   2קאמיוניטיס. די צוגעלייגטע 

אפגאנער וועלכע   1,000קענען פארברייטערן די שטיצע פאר דאס ערפאלגרייכע איינגלידערונג פון די 
צוגעקומענע אפגאנער וועלכע זענען ערווארטעט   700ען אין ניו יארק, ווי אויך די זענען שוין אנגעקומ

אנצוקומען אין לויף פון די קומענדיגע חודשים. פליטים איינגלידערונג איז א רעטונג'ס שטריק וואס די  
פאראייניגטע שטאטן שטרעקט אויס פאר די מערסטע איינגעשטעלטע פליטים אין צייט פון 

אזע קריזיסער. מיר באדאנקען די גאווערנאר פארן היטן אויף ניו יארק אלץ א היים פאר די  פרעצעדענטל 
  וועלכע שטעלן אוועק נייע לעבנס דא, אין די פאראייניגטע שטאטן." 

  
 Catholic Charities of the Archdiocese of New York  אימיגראנט און פליטים סערוויסעס דירעקטאר

איז ערמוטיגט דורך   Catholic Charities of the Archdiocese of New York"די  מַאריָאו רָאסעל האט געזאגט,
גאווערנאר האקול'ס פירערשאפט און שטיצע פאר אפגאנער וועלכע זענען אין נויט פון הילף דורכאויס די 

אזוי ווי טויזנטע עוואקואירטע הויבן זיך אן איינגלידערן אין זייערע נייע היימער און     הומאניטארישע קריזיס. 
ארבעטן צוריק אויפצובויען זייער אייגענע און זייערע פאמיליעס'ס לעבנס אין ניו יארק, זעהען אונזערע קעיס 

וויפיל עס וועט אויסמאכן מיטן   האנטיג ווי וויכטיג די הילף איז און-מענעדזשערס און וואלונטירן יעדן טאג ערשט
'ס לאנגיאריגע איבערגעגעבנקייט צו  Catholic Charitiesטעגליכע באדערפענישן. די -נאכקומען וויכטיגע טאג

באגריסן מיט כבוד און רעספעקט יעדן פליט און צו ארבעטן צו פאראייניגן פאמיליעס וועלכע זענען אין נויט איז  
  ט, און אזוי איז אויך די גרויסע סטעיט, ניו יארק."געמאכט געווארן שטערקער היינ

  
InterFaith Works   פרעזידענט אוןCEO  ,ודוועי האט געזאגט  2021"זינט סעפטעמבער בעט ברא 

עוואקואירטע אפגאנער,   71באקומען און גלידערן איין   InterFaith Works of Central New Yorkהאט 
און מער זענען ערווארטעט אין די בעפארשטייענדע חודשים. אין פילע פעלער זענען זיי געבליבן מיט 
כמעט גארנישט מער פון זייערע קליידער אויף זייער לייב. די געלטער זענען סיי צייטליך און אויך גאר  

ס מיר העלפן די מענטשן און פאמיליעס זיך איינגלידערן אין אונזערע קאמיוניטיס און נויטיג אין די צייט ווא
אנהויבן זייערע נייע לעבנס. מיר לויבן אויס גאווערנער האקול פארן פארזעצן ניו יארק'ס שטאלצע  
  טראדיציע פון ענטפאנגען די וועלכע זענען פארטריבן געווארן דורך קאנפליקטן און זיי צושטעלן די

  רעסָארסן וואס זיי דארפן צו קענען אנהויבן פונדאסניי."
  

###  
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