
 
 גאווערנער קעטי האוקול    6/30/2022 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

  מיליאן דאלער אין נייע גרענטס צו שטיצן איינבירגערונג און 8.7גאווערנער האוקול אנאנסירט 
 אנדערע לעגאלע סערוויסעס פאר נייע אמעריקאנע 

  
נייע גרענטס וועלן שטיצן נייע אנקומער צו ניו יארק סטעיט, אריינגערעכנט די וועלכע קומען אן פון  

 אפגאניסטאן און אוקריינע  
  

מיליאן   20פינאנצירונג צו  ONAדורכגעפירטער בודזשעט העכערט אלגעמיינע  23-יאר-פינאנץ
 דאלער  

  
צו אנערקענען יוני אלס אימיגראנט היסטאריע   פראקלאמאציעגיבט ארויס א גאווערנער האוקול 

 מאנאט  
  
  

מיליאן דאלער אין נייע גרענטס געמאכט צו  8.7גאווערנער האוקול האט היינט געמאלדן אומגעפער 
באזירטע באזארגער דורך דעם דעפארטמענט פון סטעיט׳ס אפיס פאר נייע  -נָאנּפרָאפיט, קאמיוניטי

יפערן אומזיסטע סערוויסעס פאר נייע אמעריקאנער איבער׳ן גאנצן סטעיט. די נייע  אמעריקאנער צו ל
סטעיט׳יגע נעטווָארק פון געלעגנהייט צענטערס צו באזארגן  -׳ס גאנץONAגרענטס וועלן שטיצן 

איינבירגערונג אפליקאציע הילף און ציווילע פארהער צוגרייטונג צו אימיגראנטן און פליטים אויף זייער  
׳ס לעגאלע קאונסעלס, א פראגראם  ONAג צו ווערן אמעריקאנע בירגער. די גרענטס וועלן אויך שטיצן ווע 

מיט עקספערט אימיגראציע אטוירניס וועלכס שטעלט צו אומזיסטע אימיגראציע לעגאלע הילף צו סיי  
 קריינע. וועלכע נויטבאדערפטיגע אימיגראנט, אריינגערעכנט נייע אנקומער פון אפגאניסטאן און או

  
וועלכס דערקלערט יוני אלס אימיגראנט   פראקלאמאציע גאווערנער האוקול האט אויך ארויסגעגעבן א 

היסטאריע מאנאט אין אנערקענונג פון די וויכטיגע ביישטייערונגען פון אימיגראנטן צו דעם  
 פארשידנארטיגן טעפעך פון ניו יארק סטעיט.  

  
אימיגראנטן, און   ״ניו יארק איז געבויט געווארן אויף די שווערע ארבעט און אנטשלאסנקייט פון דורות פון

מיר וועלן ווייטער שטיצן אזעלכע וואס זוכן צו בויען בעסערע לעבנס פאר זיך און זייערע פאמיליעס,״ 
וויכטיגע סערוויסעס פאר -״די היינטיגע אינוועסטירונגען צו קריטישהאט גאווערנער האוקול געזאגט. 

יך אויף מיט צופרינדהייט און פריידט זיך  אימיגראנטן שיקט א קלארע אנזאג צו יעדן: ניו יארק נעמט אי
לכבוד אייך. איך קוק ארויס צו ווייטער באזארגן אימיגראנטן מיט די געצייג אין וועלכע זיי נייטיגן זיך אויף  

 צו זיין זיכער, אפגעהיטן און גרייט פאר ערפאלג אין אונזער גרויסער סטעיט.״  
  

אימיגראנטן באקומען נייטיגע לעגאלע סערוויסעס, גיבט ניו   ״דורך באזארגן גרענט פינאנצירונג צו העלפן
יארק פאר פאמיליעס די געלעגנהייט זיך צו האלטן אינאיינעם אזוי ווי זיי טוען נאכיאגן דעם אמעריקאנעם  

״אונזערע אימיגראנטן זענען דאס  האט ליוטענאנט גאווערנער אנטאניא דעלגאדא געזאגט.טרוים,״ 
טאפ פון אונזער לאנד, און עס ליגט אויף אונז א פליכט צו  -דעם גרויסן שמעלץוואס מאכט ניו יארק 

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


באזארגן אונזערע נייסטע ניו יארקער נייטיגע אפליקאציע הילף און שטיצע אזוי ווי זיי נאוויגירן די  
 נאטוראליזירונג פראצעס.״ 

  
יגע געהעכערטע  יער -״די היי סעקרעטאר פון סטעיט ראבערט דזשעי. ראדריגעז האט געזאגט,

פינאנצירונג באטאנט אז גאווערנער האוקול איז אנטשלאסן צו העלפן נייע אמעריקאנער האבן ערפאלג  
אין מאכן ווערדפולע ביישטייערונגען צו אונזער סטעיט און אויך גלייכצייטיג אנערקענען די נויט פאר  

עט העלפן אימיגראנטן באקומען און אימיגראנט סערוויסעס. דאס איז א קלוגע אינוועסטירונג וועלכע וו 
באזירטע  -ברייטע נעטווָארק פון קאמיוניטי-נאוויגירן א פארשידענע ערליי סערוויסעס דורך א סטעיט 

באזארגער. מיר וועלן ווייטער מאכן אונזער גרויסער סטעיט א שיינטורעם פון האפענונג פאר די אלע  
 וועלכע רופן ניו יארק זייער היים.״ 

  
ערמעגליכט פאר׳ן אפיס    ONAבודזשעט׳ס געהעכערטע פינאנצירונג פאר  23-יאר -אנץדער פינ

פארצוזעצן ווייטער פינאנצירן אירע הויפט סערוויסעס, אריינגערעכנט אומזיסטע לעגאלע הילף, גייסטישע  
געזונטהייט שטיצע, ארבעטסקראפט אנטוויקלונג, און ענגליש שפראך לערנען. עס וועט אויך באזארגן  

ONA   מיט די פעאיגקייט צו פינאנצירן ספעציעלע פראיעקטן און פרואוו אונטערנעמונגען וועלכע רופן זיך
אפ דירעקט צו ענדערן פעדעראלע אימיגראציע ּפָאליסיס. אין צוגאב וועט די פינאנצירונג העלפן  

גראנטן און פליטים אדרעסירן באלדיגע קאמיוניטי געברויכן, ווי צ.ב.ש. שטיצן די אויפשטייג אין אימי
וועלכע קומען צו ניו יארק סטעיט פון דעם דרום גרעניץ, ווי אויך לעצטנס אנגעקומענע אפגאניסטאנער און  

 אוקריינער. 
  

פָארס  -מיטגליד קאטאלינע קרוז, פארזיצערין פון דער ניו יארק סטעיט אסעמבלי טעסק -אסעמבלי
ער און מער אימיגראנטן מאכן ניו יארק סטעיט זייער  ״אזוי ווי מאויף נייע אמעריקאנער האט געזאגט, 

היים, ליגט אויף אונז א פליכט פארצוזעצן ווייטער צו שטיצן און פארשטערקערן פראגראמען וועלכע  
העלפן זיי זיך סאציעל אינטעגרירן, עקאנאמיש און פאליטיש. די אסעמבלי מאיאריטעט האט שטארק  

און אירע וויכטיגע איניציאטיוון און זעצט פאר ווייטער צו זיין   ONA געקעמפט צו העכערן פינאנצירונג פאר 
אימיגראנט ּפָאליסיס און גערעדעכץ זענען צו אפט  -א שטארקע שטימע פון שטיצע אין א צייט ווען אנטי

צוליב אונזערע פעדעראלע רעגירונג׳ס פעלער איינצופירן ארומנעמיגע אימיגראנט רעפארעם. ווען מיר  
זערע אימיגראנט קאמיוניטיס, פארשטערקערן מיר אלע קאמיוניטיס לענגאויס דעם עמפייער  שטיצן אונ

 סטעיט. די נייע פָאנדס טוען דאס גענוי.״  
  

נייע געלעגנהייט צענטער און לעגאלע   35מיליאן דאלער אין פינאנצירונג וועלן שטיצן דאס אנהייבן  8.7די 
פון די פראגראמען, וועלכע זענען געווען אין אפעראציע זינט   קאונסעל גרענטס צו בויען אויף די ערפאלג

געלעגנהייט צענטערס און לעגאלע קאונסעלס סערווירט   ONA, האבן 2021. אין ONAדאס שאפן 
מענטשן מיט פארשידענע ערליי אומזיסטע סערוויסעס אריינגערעכנט לעגאלע הילף און   28,797

ויף א וועג צו בירגערשאפט. דורכאויס דעם פארלאפענעם יאר,  איינבירגערונג שטיצע וואס שטעלט זיי א
פינאנצירטע אטוירניס אויך אריינגעטרעטן צו העלפן קליענטן דורכאויס דעם סטעיט מיט  -ONAהאבן 

דרינגענדע לעגאלע אנגעלעגנהייטן ווי אויך לעצטערע אנקומער אריינגערעכנט אפגאניסטאנער, און אויך  
 נדן מיט דער פאנדעמיע.  דורכאויס שווערע אומשטע 

  
ONA סיוויקס באט אן אומזיסטע און קאנפידענציעל סערוויסעס,  — געלעגנהייט צענטערס

 אריינגערעכנט:  
  

 בירגערשאפט צוגרייטונג קלאסן   ▪

 אימיגראציע אפליקאציע שטיצע   ▪

 אימיגראציע געזעץ באראטונגען   ▪

 קאמיוניטי וואורקשָאּפס   ▪



 ארבעטסקראפט אנווייזונגען   ▪

  
מיליאן דאלער אין געלעגנהייט צענטער גרענטס וועלן געשאנקען ווערן צו ארגאניזאציעס  2.7אומגעפער 

 אין די פאלגענדע ראיאנען:  
  

 קאפיטאל ראיאן  
 קאונטי סערווירט: אלבאני  

 עס קאמיטע פאר פליטים און אימיגראנטן  -יו
  

 צענטראל ניו יארק  
 ערווירט: אנאנדאגא  קאונטי ס

 ׳קעטָאליק טשעריטיס׳ סירעקיוס  
  

 פינגער לעיקס  
 קאונטי סערווירט: מאנראו  

 ׳קעטָאליק טשעריטיס׳ פאמיליע און קאמיוניטי סערוויסעס 
  

 לאנג איילענד 
 קאונטי סערווירט: נעסאוי  

 ( CARECENצענטראל אמעריקאנער פליטים צענטער )
  

  Suffolkקאונטי סערווירט: 
 ( CARECENצענטראל אמעריקאנער פליטים צענטער )

  
 הודסאן  -מיטל

 קאונטי סערווירט: דוטשעס  
 ׳קעטָאליק טשעריטיס׳, ארצידיאצעז פון ניו יארק  

  
 קאונטי סערווירט: אראנדזש 

 ׳קעטָאליק טשעריטיס׳, ארצידיאצעז פון ניו יארק  
  

 קאונטי סערווירט: ראקלענד  
 ׳קעטָאליק טשעריטיס׳, ארצידיאצעז פון ניו יארק  

  
 קאונטי סערווירט: וועסטשעסטער, אויסער יאנקערס 

 ׳מעיק דע ראוד׳ ניו יארק  
  

 קאונטי סערווירט: וועסטשעסטער, אויסער יאנקערס 
   ׳נעיבָארס לינק׳

  
 קאונטי סערווירט: וועסטשעסטער, יאנקערס  

 ׳נעיבָארס לינק׳  
  

 מאוהאק וואלי  
 קאונטי סערווירט: אניידע  

 דער צענטער  



  
 ניו יארק סיטי  

 קאונטי סערווירט: בראנקס  
 ׳קעטָאליק טשעריטיס׳, ארצידיאצעז פון ניו יארק  

  
 קאונטי סערווירט: בראנקס  

 מערסי צענטער  
  

 קאונטי סערווירט: ברוקלין  
 אמעריקאנער פלאנירונג קאונסיל -כינעזיש

  
 קאונטי סערווירט: מאנהעטען  

 אמעריקאנער פלאנירונג קאונסיל -כינעזיש
  

 קאונטי סערווירט: מאנהעטען  
 אינטערנאציאנאלע רעטונגס קאמיטע  

  
 קאונטי סערווירט: קווינס 
 ׳מעיק דע ראוד׳ ניו יארק  

  
 ווירט: קווינס קאונטי סער 

 מינקווָאן צענטער פאר קאמיוניטי אקציע, אינק.  
  

 קאונטי סערווירט: קווינס 
 קווינס קאמיוניטי הָאוז  

  
 קאונטי סערווירט: ריטשמאנד  

 ׳מעיק דע ראוד׳ ניו יארק  
  

 סאוטערן טיער 
 קאונטי סערווירט: ברום 

 ׳אמעריקען סיוויק אסאסיעשען׳ 
  

 קאונטי סערווירט: טאמפקינס  
 ׳קעטָאליק טשעריטיס׳ טאמפקינס / טיאגע  

  
 ניו יארק  מערב 

 קאונטי סערווירט: ערי  
 דזשעריכא ראוד קאמיוניטי העלט צענטער  

  
ONA  באזארגט אומזיסטע לעגאלע סערוויסעס אריינגערעכנט:  לעגאלע קאונסעלס 

  
  רעטערשאפט צו סיי וועלכע אימיגראנט אין ניו יארק סטעיט דירעקט פארט  •

   געלעגנהייט צענטערס ONAלעגאלע באראטונג טעג ביי  •

   פארבינדענע וואּורקשָאּפס און ׳קענט אייערע רעכטן׳ טרענירונגען-געזעץ •

  



מיליאן דאלער פאר לעגאלע קאונסעל גרענטס ווערט געשאנקען צו ארגאניזאציעס אין די   6אומגעפער 
 פאלגענדע ראיאנען:  

  
 קאפיטאל ראיאן  

קאונטיס סערווירט: ווארען, וואשינגטאן, סאראטאגע, סקענעקטעדי, אלבאני, גרין, קאלומביע,  
 רענעסעלער  

ONA   לעגאלע קאונסעל: קאפיטאל דיסטריקט פרויען׳ס בַאר אסאסיעשען לעגאלע פראיעקט 
 

 צענטראל ניו יארק  
 קאונטיס סערווירט: אסוועגא, אנאנדאגא, מאדיסאן, קאיוגע, קארטלענד  

ONA   לעגאלע קאונסעל: פרענק עיטש. היסקאק לעגאלע הילף געזעלשאפט 
 

 פינגער לעיקס  
ענס, דזשענעסי, ווייאמינג, ליווינגסטאן, מאנראו, אנטעריאו, סענעקע, יעיטס, קאונטיס סערווירט: ארלי 

 וועין  
ONA   לעגאלע קאונסעל: די לעגאלע הילף געזעלשאפט פון ראטשעסטער 

 
 לאנג איילענד 

 קאונטיס סערווירט: נעסאוי, סופאלק  
ONA ( לעגאלע קאונסעל: צענטראל אמעריקאנער פליטים צענטערCARECEN ) 

 
 הודסאן  -למיט

 קאונטיס סערווירט: וועסטשעסטער, ּפוטנעם, דוטשעס  
ONA   לעגאלע קאונסעל: ׳נעיבָארס לינק׳ 

  
 קאונטיס סערווירט: אולסטער, סוליווען, אראנדזש, ראקלענד  

ONA   לעגאלע קאונסעל: ׳קעטָאליק טשעריטיס׳ קאמיוניטי סערוויסעס, ארצידיאצעז פון ניו יארק 
 

 מאוהאק וואלי  
 נטיס סערווירט: הערקימער, פולטאן, מאנטגאמערי, שאוהארי, אטסעגא, אניידע  קאו

ONA   לעגאלע קאונסעל: פרענק עיטש. היסקאק לעגאלע הילף געזעלשאפט 
 

 ניו יארק סיטי  
 קאונטיס סערווירט: בראנקס, קינגס, ריטשמאנד, קווינס, ניו יארק  

ONA  לעגאלע קאונסעל: ניו יארק לעגאלע הילף גרופע(NYLAG ) 
 

 נארט קאנטרי  
 קאונטיס סערווירט: קלינטאן, עסעקס, האמילטאן, פרענקלין, סט. לאורענץ, דזשעפערסאן, לואיס  

ONA   לעגאלע קאונסעל: פרענק עיטש. היסקאק לעגאלע הילף געזעלשאפט 
 

 סאוטערן טיער 
 לעווער, טשעמונג קאונטיס סערווירט: סטובען, סקיילער, טאמפקינס, טיאגע, ברום, טשענאנגא, דע 

ONA  לעגאלע קאונסעל: ׳דזשורניס ענד׳ פליטים סערוויסעס 
 

 וועסטערן ניו יארק  



 קאונטיס סערווירט: ניאגארא, ערי, טשאטאקווא, קאטאראוגוס, אלעגאני 
ONA  לעגאלע קאונסעל: ׳דזשורניס ענד׳ פליטים סערוויסעס 

  
, איז דער לאנד׳ס ערשטער  2012, געגרונדעט אין דער ניו יארק סטעיט אפיס פאר נייע אמעריקאנער

העלפט ארויס אלע נייע   ONAגעפאדערטער אימיגראנט סערוויס אפיס געשאפן צו ווערן. -געזעץ
אמעריקאנער מיט צוגענגליכקייט און נאוויגירן ברייטע ריי אומזיסטע סערוויסעס און שטיצע דורך איר  

 זירטע באזארגער.  בא-ברייטע נעטווארק פון קאמיוניטי-סטעיט 
  

׳ס פראגראמען, ONAפאר סיי וועלכע אימיגראנט וואס נייטיגט זיך אין הילף, אדער זיך צו פארבינדן מיט 
אוונט,  8:00אינדערפרי ביז  9:00 1-800-566-7636רופט דעם ׳נייע אמעריקאנער האטליין׳ אויף 

שפראכן.   200מאנטאג ביז פרייטאג. אלע קָאלס זענען קאנפידענציעל. הילף איז צו באקומען אין איבער 
אדער פאלגט נאך   americans-new-https://dos.ny.gov/officeפאר מער אינפארמאציע, באזוכט 

ONA  אויף טוויטער אויף@NYSNewAmericans   יסבוק פע אדער  . 

 
 www.governor.ny.govנאך נייעס קען מען באקומען ביי 

 press.office@exec.ny.gov   |518.474.8418ניו יארק סטעיט | עקזעקיוטיוו טשעימבער | 
 

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%2Fwww.facebook.com%2FNYSNewAmericans&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C607a02ead14443f1c8a108da5ad6f9c6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637922176736458827%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ovX2O%2Fck7vZs69Vl%2FrlYwfhPsbUBX59y%2BJbjekKjIcc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSNewAmericans&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C607a02ead14443f1c8a108da5ad6f9c6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637922176736458827%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ovX2O%2Fck7vZs69Vl%2FrlYwfhPsbUBX59y%2BJbjekKjIcc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSNewAmericans&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C607a02ead14443f1c8a108da5ad6f9c6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637922176736458827%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ovX2O%2Fck7vZs69Vl%2FrlYwfhPsbUBX59y%2BJbjekKjIcc%3D&reserved=0
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