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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZEZNACZENIE NOWYCH DOTACJI W 
KWOCIE 8,7 MLN USD NA WSPARCIE NATURALIZACJI I INNYCH USŁUG 

PRAWNYCH DLA NOWOPRZYBYŁYCH AMERYKANÓW  
  

Nowe dotacje będą wspierać nowych przybyszów do stanu Nowy Jork, w tym 
przybyszów z Afganistanu i Ukrainy  

  
Budżet uchwalony na rok 2023 zwiększa całkowite finansowanie ONA do 20 mln 

USD  
  

Gubernator Hochul wydaje proklamację uznającą czerwiec Miesiącem 
Dziedzictwa Imigrantów  

  
  
Gubernator Hochul ogłosiła dzisiaj przyznanie około 8,7 mln USD w formie nowych 
dotacji dla działających w środowisku lokalnym organizacji non-profit. Środki zostaną 
wydatkowane przez Biuro Departamentu Stanu Nowy Jork ds. Nowoprzybyłych 
Amerykanów (New York State Office for New Americans, ONA), w celu zapewnienia 
bezpłatnych usług dla nowoprzybyłych Amerykanów w całym stanie. Te nowe dotacje 
wesprą administrowaną przez ONA ogólnostanową sieć ośrodków oferujących wsparcie 
i możliwość nauki (Opportunity Centers), które zapewniają pomoc w złożeniu wniosku o 
naturalizację oraz przygotowanie do testu obywatelskiego dla imigrantów i uchodźców 
na ich drodze do uzyskania obywatelstwa amerykańskiego. Dotacje będą również 
wspierać realizowany przez ONA program pomocy prawnej świadczonej przez 
specjalistów ds. imigracji, którzy zapewniają bezpłatną imigracyjną pomoc prawną 
każdemu imigrantowi w potrzebie, w tym przybyszom z Afganistanu i Ukrainy.  
  
Gubernator Hochul wydała również proklamację ogłaszającą czerwiec Miesiącem 
Dziedzictwa Imigrantów w uznaniu ważnego wkładu imigrantów w różnorodną tkankę 
społeczną stanu Nowy Jork.  
  
„Stan Nowy Jork został zbudowany na ciężkiej pracy i determinacji pokoleń imigrantów, 
a my będziemy nadal wspierać tych, którzy starają się zbudować lepsze życie dla siebie 
i swoich rodzin”, powiedziała gubernator Hochul. „Dzisiejsze inwestycje w kierunku 
krytycznych usług dla imigrantów wysyłają do wszystkich jasny komunikat: Stan Nowy 
Jork wita Was z radością. Z niecierpliwością czekam na dalsze zapewnienie imigrantom 
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narzędzi, których potrzebują, aby być bezpiecznym, pewnym i nastawionym na sukces 
w naszym wspaniałym stanie”.  
  
„Zapewniając finansowanie grantowe, którego celem jest pomóc imigrantom w dostępie 
do potrzebnych usług prawnych, administracja stanu Nowy Jork daje rodzinom 
możliwość pozostania razem, gdy dążą do spełnienia amerykańskiego marzenia”, 
powiedział wicegubernator Antonio Delgado. „Nasi imigranci są tym, co czyni stan 
Nowy Jork wielkim tyglem naszego narodu, a na nas spoczywa obowiązek zapewnienia 
naszym nowoprzybyłym obywatelom potrzebnej pomocy w procesie aplikacji i wsparcia 
podczas poruszania się po procesie naturalizacji”.  
  
Sekretarz stanu Robert J. Rodriguez powiedział: „Tegoroczny wzrost finansowania 
podkreśla, że gubernator Hochul jest zaangażowana w pomoc nowym Amerykanom w 
osiągnięciu sukcesu i wniesieniu cennego wkładu do naszego stanu, jednocześnie 
uznając potrzebę usług dla imigrantów. Jest to mądra inwestycja, która pomoże 
imigrantom w dostępie do różnych usług i poruszaniu się po nich za pośrednictwem 
ogólnostanowej sieci działających lokalnie usługodawców. Będziemy nadal czynić nasz 
wspaniały stan symbolem nadziei dla wszystkich, którzy nazywają go swoim domem”.  
  
Zwiększone finansowanie ONA w budżecie na rok 2023 pozwala Biuru na dalsze 
finansowanie jego podstawowych usług, w tym bezpłatnej pomocy prawnej, wsparcia w 
zakresie zdrowia psychicznego, rozwoju kadr i nauki języka angielskiego. Zapewni 
również ONA zdolność do finansowania specjalnych projektów i inicjatyw pilotażowych, 
które są bezpośrednią odpowiedzią na zmieniającą się federalną politykę imigracyjną. 
Dodatkowo finansowanie pomoże w zaspokojeniu najpilniejszych potrzeb społeczności, 
takich jak wspieranie wzrostu liczby imigrantów i uchodźców przybywających do stanu 
Nowy Jork z południowej granicy, a także niedawno przybyłych Afgańczyków i 
Ukraińców.  
  
Członkini Zgromadzenia i przewodnicząca stanowego Zespołu ds. 
Nowoprzybyłych Amerykanów, Catalina Cruz, powiedziała: „Ponieważ coraz więcej 
imigrantów osiedla się w stanie Nowy Jork, konieczne jest, abyśmy nadal wspierali i 
wzmacniali programy, które pomagają im w integracji społecznej, ekonomicznej i 
politycznej. Większość w Zgromadzeniu zdecydowanie zabiegała o zwiększenie 
funduszy dla Biura dla Nowoprzybyłych Amerykanów (ONA) oraz jego ważnych 
inicjatyw i nadal jest silnym głosem wsparcia w czasie, gdy antyimigrancka polityka i 
retoryka są zbyt powszechne ze względu na niepowodzenie naszego rządu federalnego 
w uchwaleniu kompleksowej reformy imigracyjnej. Kiedy wspieramy nasze społeczności 
imigrantów, wzmacniamy wszystkie społeczności w całym stanie Nowy Jork. I to 
właśnie jest możliwe dzięki tym nowym funduszom”.  
  
Dofinansowanie w wysokości 8,7 mln USD umożliwi uruchomienie 35 nowych grantów 
mających na celu sfinansowanie działalności ośrodków oferujących wsparcie i 
możliwość nauki (Opportunity Centers) i realizacji sprawdzonego programu pomocy 
prawnej, które funkcjonują od momentu powstania ONA. W 2021 roku, ośrodki 
oferujące wsparcie i możliwość nauki oraz doradcy prawni obsłużyli 28 797 osób 



korzystając z różnych darmowych usług, w tym pomocy prawnej i wsparcia w 
naturalizacji, które pozwoliły im rozpocząć proces ubiegania się o obywatelstwo. W 
ciągu ostatniego roku, finansowani przez ONA prawnicy pomagali klientom w całym 
stanie, jak również niedawno przybyłym, w tym Afgańczykom, w pilnych sprawach 
prawnych – również w dobie pandemii.  
  
Prowadzone przez ONA ośrodki wsparcia oferują bezpłatne i poufne usługi w 
następującym zakresie:  
  

▪ Zajęcia z przygotowania do ubiegania się o przyznanie 
obywatelstwa  

▪ Wsparcie przy składaniu wniosków imigracyjnych  
▪ Konsultacje w zakresie prawa imigracyjnego  
▪ Warsztaty wspólnotowe  
▪ Referencje dla pracowników  

  
Około 2,7 mln USD w formie grantów, których dysponentem są ośrodki oferujące 
wsparcie i możliwość nauki otrzymają organizacje w następujących regionach:  
  
Capital Region  
Obsługiwane hrabstwo: Albany  
U.S. Committee for Refugees and Immigrants  
  
Central New York  
Obsługiwane hrabstwo: Onondaga  
Catholic Charities Syracuse  
  
Finger Lakes  
Obsługiwane hrabstwo: Monroe  
Catholic Charities Family and Community Services  
  
Long Island  
Obsługiwane hrabstwo: Nassau  
Central American Refugee Center (CARECEN)  
  
Obsługiwane hrabstwo: Suffolk  
Central American Refugee Center (CARECEN)  
  
Mid-Hudson  
Obsługiwane hrabstwo: Dutchess  
Catholic Charities, Archdiocese of NY  
  
Obsługiwane hrabstwo: Orange  
Catholic Charities, Archdiocese of NY  
  
Obsługiwane hrabstwo: Rockland  



Catholic Charities, Archdiocese of NY  
  
Obsługiwane hrabstwo: Westchester, poza Yonkers  
Make the Road New York  
  
Obsługiwane hrabstwo: Westchester, poza Yonkers  
Neighbors Link  
  
Obsługiwane hrabstwo: Westchester, Yonkers  
Neighbors Link  
  
Mohawk Valley  
Obsługiwane hrabstwo: Oneida  
The Center  
  
Miasto Nowy Jork  
Obsługiwane hrabstwo: Bronx  
Catholic Charities, Archdiocese of NY  
  
Obsługiwane hrabstwo: Bronx  
Mercy Center  
  
Obsługiwane hrabstwo: Brooklyn  
Chińsko-Amerykańska Rada Planowania (Chinese-American Planning Council)  
  
Obsługiwane hrabstwo: Manhattan  
Chińsko-Amerykańska Rada Planowania (Chinese-American Planning Council)  
  
Obsługiwane hrabstwo: Manhattan  
Międzynarodowy Komitet Ratunkowy (International Rescue Committee)  
  
Obsługiwane hrabstwo: Queens  
Make the Road New York  
  
Obsługiwane hrabstwo: Queens  
MinKwon Center for Community Action, Inc.  
  
Obsługiwane hrabstwo: Queens  
Queens Community House  
  
Obsługiwane hrabstwo: Richmond  
Make the Road New York  
  
Southern Tier  
Obsługiwane hrabstwo: Broome  
American Civic Association  



  
Obsługiwane hrabstwo: Tompkins  
Catholic Charities Tompkins/Tioga  
  
Western New York  
Obsługiwane hrabstwo: Erie  
Jericho Road Community Health Center  
  
W ramach programu pomocy prawnej, prawnicy ONA świadczą bezpłatne usługi 
prawne w następującym zakresie:  
  

• Bezpośrednia reprezentacja dla każdego imigranta w stanie Nowy Jork  

• Dni konsultacji prawnych w ośrodkach oferujących wsparcie i możliwość 
nauki (ONA Opportunity Centers)  

• Warsztaty z zakresu prawa i szkolenia „Poznaj swoje prawa”  
  
Około 6 mln USD na dotacje dla doradców prawnych otrzymają organizacje w 
następujących regionach:  
  
Capital Region  
Obsługiwane hrabstwa: Warren, Washington, Saratoga, Schenectady, Albany, Greene, 
Columbia, Rensselaer  
ONA Legal Counsel: Capital District Women's Bar Association Legal Project  
 
Central New York  
Obsługiwane hrabstwa: Oswego, Onondaga, Madison, Cayuga, Cortland  
ONA Legal Counsel: Frank H. Hiscock Legal Aid Society  
 
Finger Lakes  
Obsługiwane hrabstwa: Orleans, Genesee, Wyoming, Livingston, Monroe, Ontario, 
Seneca, Yates, Wayne  
ONA Legal Counsel: The Legal Aid Society of Rochester, NY  
 
Long Island  
Obsługiwane hrabstwa: Nassau, Suffolk  
ONA Legal Counsel: Central American Refugee Center (CARECEN)  
 
Mid-Hudson  
Obsługiwane hrabstwa: Westchester, Putnam, Dutchess  
ONA Legal Counsel: Neighbors Link  
  
Obsługiwane hrabstwa: Ulster, Sullivan, Orange, Rockland  
ONA Legal Counsel: Catholic Charities Community Services, Archdiocese of NY  
 
Mohawk Valley  
Obsługiwane hrabstwa: Herkimer, Fulton, Montgomery, Schoharie, Otsego, Oneida  



ONA Legal Counsel: Frank H. Hiscock Legal Aid Society  
 
Miasto Nowy Jork  
Obsługiwane hrabstwa: Bronx, Kings, Richmond, Queens, Nowy Jork  
ONA Legal Counsel: New York Legal Assistance Group (NYLAG)  
 
North Country  
Obsługiwane hrabstwa: Clinton, Essex, Hamilton, Franklin, St Lawrence, Jefferson, 
Lewis  
ONA Legal Counsel: Frank H. Hiscock Legal Aid Society  
 
Southern Tier  
Obsługiwane hrabstwa: Steuben, Schuyler, Tompkins, Tioga, Broome, Chenango, 
Delaware, Chemung  
ONA Legal Counsel: Journey's End Refugee Services  
 
Western New York  
Obsługiwane hrabstwa: Niagara, Erie, Chautauqua, Cattaraugus, Allegany  
ONA Legal Counsel: Journey's End Refugee Services  
  
Powołane do życia w 2012 roku Biuro dla Nowych Amerykanów w stanie Nowy Jork 
(New York State Office for New Americans, ONA) jest pierwszym w kraju ustawowo 
utworzonym biurem obsługi imigrantów. ONA pomaga wszystkim nowym Amerykanom 
w dostępie i poruszaniu się po różnych bezpłatnych usługach i wspiera ich poprzez 
swoją ogólnostanową sieć lokalnych usługodawców.  
  
Wszyscy imigranci potrzebujący pomocy lub osoby, które chcą się skontaktować się z 
administratorami programów ONA, proszone są o kontakt z infolinią Biura dla 
Nowoprzybyłych Amerykanów pod numerem 1-800-566-7636 od godz. 9:00 do 20:00, 
od poniedziałku do piątku. Wszystkie rozmowy telefoniczne są traktowane jako poufne. 
Pomoc jest dostępna w ponad 200 językach. Więcej informacji można znaleźć na 
stronie https://dos.ny.gov/office-new-americans. Można również śledzić ONA na 
Twitterze pod adresem @NYSNewAmericans lub na Facebooku.  

 
Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 

Stan Nowy Jork | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
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