
 
 الحاكمة كاثي هوكول   30/ 2022/6 للنشر فوًرا:

 
 

  مليون دوالر لدعم التجنيس والخدمات القانونية األخرى لألمريكيين الجدد 8.7الحاكمة هوكول تعلن عن منح جديدة بقيمة 
  

 ستدعم المنح الجديدة القادمين الجدد إلى والية نيويورك بما في ذلك القادمين من أفغانستان وأوكرانيا   
  

  مليون دوالر  20( اإلجمالي إلى ONAتزيد تمويل مكتب األمريكيين الجدد ) 23تزيد الميزانية المقررة للسنة المالية 
  

  لالحتفال بشهر يونيو/حزيران كشهر تراث المهاجرين إعالن  تصدر  الحاكمة هوكول
  
  

مليون دوالر تقريبًا لمقدمي الخدمات غير الربحيين في المجتمع من خالل   8.7أعلنت الحاكمة اليوم عن منح جديدة بقيمة 
مكتب إدارة الخارجية لألمريكيين الجدد لتقديم خدمات مجانية لألمريكيين الجدد في جميع أنحاء الوالية. ستدعم هذه المنح 

( على مستوى الوالية لمراكز الفرص  Office for New Americans, ONAد )الجديدة شبكة مكتب األمريكيين الجد
لتقديم المساعدة في طلب التجنس والتحضير الختبار التربية المدنية للمهاجرين والالجئين في طريقهم ليصبحوا مواطنين  

هجرة خبراء يقدمون مساعدة  ( وهو برنامج مع محامينONAأمريكيين. ستدعم المنح أيًضا المستشارين القانونيين لمكتب )
 قانونية مجانية للهجرة ألي مهاجر محتاج بما في ذلك القادمون الجدد من أفغانستان وأوكرانيا.  

  
يعلن عن شهر يونيو/حزيران كشهر لالحتفال بتراث المهاجرين تقديراً للمساهمات  إعالناً أصدرت الحاكمة هوكول أيًضا 
  وع لوالية نيويورك.المهمة للمهاجرين في نسيج متن

  
"لقد بنيت نيويورك على العمل الجاد وتصميم أجيال من المهاجرين وسنواصل دعم أولئك الذين   قالت الحاكمة هوكول،

استثمارات اليوم في الخدمات الحيوية للمهاجرين تبعث برسالة واضحة للجميع  يحاولون بناء حياة أفضل ألنفسهم ولعائالتهم."
مفادها: نيويورك ترحب بكم وتحتفل بكم. إنني أتطلع إلى االستمرار في تزويد المهاجرين باألدوات التي يحتاجون إليها  

 ليكونوا آمنين ومطمئنين ومهيئين للنجاح في واليتنا العظيمة." 
  

"من خالل توفير تمويل المنح لمساعدة المهاجرين في الوصول إلى الخدمات القانونية  ة أنطونيو ديلجادو،قال نائب الحاكم
المطلوبة تمنح نيويورك العائالت الفرصة للبقاء معًا وهم يسعون لتحقيق الحلم األمريكي". مهاجرونا هم الذين يجعلون  

نوفر ألحدث سكاننا في نيويورك المساعدة والدعم في طلب الحصول  نيويورك بوتقة االنصهار الكبرى ألمتنا ومن واجبنا أن 
 على الجنسية أثناء تنقلهم في عملية التجنيس." 

  
"تؤكد زيادة التمويل هذا العام أن الحاكمة هوكول ملتزمة بمساعدة   قال روبرت جيه رودريغيز سكرتير إدارة الخدمات العامة،

مساهمات قيمة لواليتنا مع االعتراف أيًضا بالحاجة إلى خدمات المهاجرين. هذا   األمريكيين الجدد على النجاح في تقديم
استثمار ذكي سيساعد المهاجرين على الوصول إلى مجموعة متنوعة من الخدمات والتنقل فيها من خالل شبكة على مستوى 

لجميع أولئك الذين يعتبرون نيويورك   الوالية من مقدمي الخدمات المجتمعية. سنستمر في جعل واليتنا العظيمة منارة لألمل
  وطنهم."

  
( بمواصلة تمويل خدماته األساسية بما في ذلك المساعدة  ONAلمكتب ) 23يسمح التمويل المتزايد لميزانية السنة المالية 

( بالقدرة على  ONAالقانونية المجانية ودعم الصحة العقلية وتنمية القوى العاملة وتعلم اللغة اإلنجليزية. كما سيزود مكتب )

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-06%2FImmigrant_Heritage_Month_2022.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C607a02ead14443f1c8a108da5ad6f9c6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637922176736458827%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0TGYBvjyjPWT42YOCE4st1ZjBwPdryRcG482oWeQHWw%3D&reserved=0
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-06%2FImmigrant_Heritage_Month_2022.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C607a02ead14443f1c8a108da5ad6f9c6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637922176736458827%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0TGYBvjyjPWT42YOCE4st1ZjBwPdryRcG482oWeQHWw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-06%2FImmigrant_Heritage_Month_2022.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C607a02ead14443f1c8a108da5ad6f9c6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637922176736458827%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0TGYBvjyjPWT42YOCE4st1ZjBwPdryRcG482oWeQHWw%3D&reserved=0


تمويل المشاريع الخاصة والمبادرات التجريبية التي تستجيب بشكل مباشر لسياسات الهجرة الفيدرالية المتغيرة. إضافة إلى  
ذلك، سيساعد التمويل في تلبية احتياجات المجتمع الفورية مثل دعم الزيادة في عدد المهاجرين والالجئين القادمين إلى والية 

  لحدود الجنوبية وكذلك األفغان واألوكرانيين الذين وصلوا مؤخًرا. نيويورك من ا
  

"نظًرا ألن  قالت كاتالينا كروز عضوة الجمعية ورئيسة فريق عمل جمعية والية نيويورك بخصوص األمريكيين الجدد،
المزيد والمزيد من المهاجرين يتخذون من والية نيويورك موطنًا لهم فإن من الضروري أن نواصل دعمنا و تقوية البرامج  

(  ONAالتي تساعدهم على االندماج اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا. ناضلت أغلبية الجمعية العامة بجد لزيادة التمويل لـمكتب )
تزال تمثل صوتًا قويًا للدعم في وقت أصبحت فيه السياسات والخطابات المعادية للمهاجرين شائعة جًدا   ومبادراتها المهمة وال

بسبب فشل حكومتنا الفيدرالية في سن إصالح شامل للهجرة. عندما ندعم مجتمعات المهاجرين لدينا فإننا نعزز جميع 
  الضبط."المجتمعات عبر إمباير ستيت. هذا التمويل الجديد يقوم بذلك ب

  
مركز فرص جديد ومنح للمستشارين القانونيين للبناء على نجاح   35مليون دوالر إطالق  8.7سيدعم التمويل الذي تبلغ قيمته 

( للفرص  ONAخدمت مراكز ) 2021(. في عام ONAهذه البرامج والتي كانت قيد التشغيل منذ إنشاء مكتب )
عة متنوعة من الخدمات المجانية بما في ذلك المساعدة القانونية ودعم التجنس فرًدا بمجمو 28,797والمستشارون القانونيون 

( لمساعدة العمالء في ONAالذي وضعهم على طريق المواطنة. خالل العام الماضي، تدخل المحامون الذين مولهم مكتب )
في ذلك األفغان وأيًضا خالل الظروف   جميع أنحاء الوالية في المسائل القانونية العاجلة باإلضافة إلى القادمين الجدد بما 

  الصعبة التي رافقت الجائحة.
  
   تقدم خدمات مجانية وسرية بما في ذلك:التربية المدنية  -( ONAمراكز الفرص التابعة إلى ) 
  

 فصول اإلعداد للحصول على الجنسية  ▪

 دعم طلبات الهجرة   ▪

 استشارات قانون الهجرة   ▪

 ورش عمل مجتمعية  ▪

 إحاالت القوى العاملة   ▪

  
  مليون دوالر على شكل منح لمراكز الفرص للمؤسسات في المناطق التالية:  2.7يتم منح ما يقرب من 

  
 منطقة العاصمة  

 يخدم مقاطعة: ألباني  
U.S. Committee for Refugees and Immigrants  

  
   وسط نيويورك
 أونونداج يخدم مقاطعة: 

Catholic Charities Syracuse   
  

   البحيرات اإلصبعية
 يخدم مقاطعة: مونرو  

Catholic Charities Family and Community Services  
  

 لونغ آيلند  
 يخدم مقاطعة: ناسو 

Central American Refugee Center (CARECEN ) 
  

 يخدم مقاطعة: سوفولك  
Central American Refugee Center (CARECEN ) 



  
 وسط مدينة هادسون  

 يخدم مقاطعة: دوتشيز 
Catholic Charities, Archdiocese of NY   

  
 يخدم مقاطعة: أورانج  

Catholic Charities, Archdiocese of NY   
  

 يخدم مقاطعة: روكالند 
Catholic Charities, Archdiocese of NY   

  
  يخدم مقاطعة: وستشستر، خارج يونكرز

Make the Road New York   
  

  يخدم مقاطعة: وستشستر، خارج يونكرز
Neighbors Link   

  
  يخدم مقاطعة: وستشستر ، يونكرز 

Neighbors Link   
  

   موهوك فالي 
 يخدم مقاطعة: أونيدا 

The Center   
  

 مدينة نيويورك  
 يخدم مقاطعة: برونكس 

Catholic Charities, Archdiocese of NY   
  

 يخدم مقاطعة: برونكس 
Mercy Center   

  
 يخدم مقاطعة:  بروكلين: 

Chinese-American Planning Council   
  

   Manhattanيخدم مقاطعة: 
Chinese-American Planning Council   

  
   Manhattanيخدم مقاطعة: 

International Rescue Committee  
  

 يخدم مقاطعة: كوينز 
Make the Road New York   

  
 يخدم مقاطعة: كوينز 

MinKwon Center for Community Action, Inc  . 
  



 يخدم مقاطعة: كوينز 
Queens Community House   

  
 يخدم مقاطعة: ريتشموند 

Make the Road New York   
  

   المنطقة الجنوبية
 يخدم مقاطعة: بروم 

American Civic Association   
  

 يخدم مقاطعة: تومبكينز 
Catholic Charities Tompkins/Tioga   

  
 غرب نيويورك  

 يخدم مقاطعة: إيري  
Jericho Road Community Health Center  

  
  خدمات قانونية مجانية بما في ذلك:( ONAيقدم المستشارون القانونيون الذين يمولهم مكتب )

  
  تمثيل مباشر ألي مهاجر في والية نيويورك   •

  (ONAأيام االستشارات القانونية في مراكز فرص )  •

  ورش عمل متعلقة بالقانون ودورات تدريبية "اعرف حقوقك"   •

  
  ماليين دوالر لمنح المستشارين القانونيين للمؤسسات في المناطق التالية:  6يتم تقديم ما يقرب من  
  

   منطقة العاصمة
   وارن وواشنطن وساراتوغا وشينيكتادي وألباني وغرين وكولومبيا ورينسيالرالمقاطعات التي يتم تقديم الخدمة لها:  
   Capital District Women's Bar Association Legal Project(: ONAالمستشار القانوني لدى مكتب )  

 
   وسط نيويورك

  ندالمقاطعات التي يتم تقديم الخدمة لها: أوسويغو وأونونداغا وماديسون وكايوغا وكورتال 
   Frank H. Hiscock Legal Aid Society(: ONAالمستشار القانوني لدى مكتب )

 
   فنغر ليكس 

   المقاطعات التي يتم تقديم الخدمة لها: أورليانز وجينيسي وايومنغ وليفينغستون ومونرو وأونتاريو وسينيكا وييتس وواين 
   The Legal Aid Society of Rochester, NY(: ONAالمستشار القانوني لدى مكتب )

 
   لونغ آيلند

   المقاطعات التي يتم تقديم الخدمة لها: ناسو/سوفولك 
  Central American Refugee Center (CARECEN)(: ONAالمستشار القانوني لدى مكتب )

 
   وسط مدينة هادسون

  وستشستر وبوتنام ودوتشيس المقاطعات التي يتم تقديم الخدمة لها:  
  Neighbors Link(: ONAالمستشار القانوني لدى مكتب )

  



  المقاطعات التي تم تقديم الخدمة لها: أولستر وسوليفان وأورانج وروكالند  
 Catholic Charities Community Services, Archdiocese of(: ONAالمستشار القانوني لدى مكتب )

NY  
 

   موهوك فالي
  المقاطعات التي يتم تقديم الخدمة لها: هيركيمير وفولتون ومونتغمري وسكوهاري وأوتسيغو وأونيدا  

   Frank H. Hiscock Legal Aid Society(: ONAالمستشار القانوني لدى مكتب )
 

   مدينة نيويورك
   ينز ونيويوركالمقاطعات التي يتم تقديم الخدمة لها: برونكس وكينجز وريتشموند وكو 

   New York Legal Assistance Group (NYLAG)(: ONAالمستشار القانوني لدى مكتب )
 

   المنطقة الشمالية
  المقاطعات التي يتم تقديم الخدمة لها: كلينتون وإسيكس وهاميلتون وفرانكلين وسانت لورانس وجيفرسون ولويس 

   Frank H. Hiscock Legal Aid Society(: ONAالمستشار القانوني لدى مكتب )
 

   المنطقة الجنوبية
   المقاطعات التي يتم تقديم الخدمة لها: ستوبين وشكايلر وتوبكنز وتيوغا و بروم وتشنانغو و ديالوير وتشيمونغ 

   Journey's End Refugee Services(: ONAالمستشار القانوني لدى مكتب )
 

   غرب نيويورك
   تم تقديم الخدمة لها: نياغرا وإيري وتشاتوكوا وكاتاروجوس وأليغاني المقاطعات التي ي 

  Journey's End Refugee Services(: ONAالمستشار القانوني لدى مكتب )
  
، وهو أول مكتب لخدمات المهاجرين تم إنشاؤه رسميًا في  2012في عام  مكتب والية نيويورك لألمريكيين الجددتأسس  

جميع األمريكيين الجدد في الوصول والتنقل عبر مجموعة متنوعة من الخدمات المجانية والدعم من    ONAالبالد. يساعد 
  خالل شبكتها على مستوى الوالية من مقدمي الخدمات المجتمعية.

  
- 566-7636، اتصل بالخط الساخن األمريكيين الجدد على ONAاعدة، أو للتواصل مع برامج ألي مهاجر يحتاج إلى المس 

مساًء، من اإلثنين إلى الجمعة. جميع المكالمات سرية. المساعدة متوفرة بأكثر   8:00صباحاً إلى  9:00من الساعة   800-1
  ONAأو تابع  americans-new-https://dos.ny.gov/officeلغة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة  200من 

  .Facebookأو  NYSNewAmericans@على تويتر على 

 
 www.governor.ny.govتتوفر أخبار إضافية على 

 press.office@exec.ny.gov  |518.474.8418والية نيويورك | الغرفة التنفيذية | 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdos.ny.gov%2Foffice-new-americans&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C607a02ead14443f1c8a108da5ad6f9c6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637922176736458827%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fhioFkSDkfO19ZvW%2B7k%2Ff9I5ulBQmnKbrdHRobWczdc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fnysnewamericans%3Flang%3Den&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C607a02ead14443f1c8a108da5ad6f9c6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637922176736458827%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZuUZokAHz%2FNcwftMmZ100p%2BDMNRB0mo8rIlZDmLLlws%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fnysnewamericans%3Flang%3Den&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C607a02ead14443f1c8a108da5ad6f9c6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637922176736458827%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZuUZokAHz%2FNcwftMmZ100p%2BDMNRB0mo8rIlZDmLLlws%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fnysnewamericans%3Flang%3Den&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C607a02ead14443f1c8a108da5ad6f9c6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637922176736458827%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZuUZokAHz%2FNcwftMmZ100p%2BDMNRB0mo8rIlZDmLLlws%3D&reserved=0
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