
 
 الحاكمة كاثي هوكول  2022/ 9/ 9 للنشر فوًرا: 

 
 

  تُطلق الحاكمة هوكول أول برنامج من نوعه للقيادة المدنية لألمريكيين الجدد في والية نيويورك.
  

   سيخلق برنامج مكتب القيادة المدنية لألمريكيين الجدد مجتمعات تنبض بالحياة وُمرّحب بها.
  

  تُصدر الحاكمة هوكول إعالًنا لالحتفال بأسبوع الترحيب والمساهمات المهمة لألمريكيين الجدد في والية نيويورك.
  

  هنااقرأ البيان 
  
  

  18 - 9ل اليوم إطالق برنامج القيادة المدنية لوالية نيويورك كجزء من برنامج أسبوع الترحيب )أعلنت الحاكمة كاثي هوكو
سبتمبر(. حيث أن برنامج القيادة المدنية لوالية نيويورك هو شراكة بين مكتب والية نيويورك لألمريكيين الجدد ومنظمة 

دماج المهاجرين. ويُعد برنامج القيادة المدنية هو البرنامج مرحبًا أمريكا، وهي منظمة قيادية وطنية معترف بها في مجال إ
األول من نوعه الذي تقوده الوالية لتعزيز القيادة المدنية لألمريكيين الجدد في جميع أنحاء والية نيويورك، وربطهم 

القيادة والتربية المدنية بالحكومات والمؤسسات المحلية وجيرانهم. ويُقّدم هذا البرنامج التجريبي دورات تدريبية في بناء 
  لألمريكيين الجدد الذين يرغبوا في إحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتهم.

  
"لقد بنيت نيويورك على العمل الجاد، وخلق أجيال من المهاجرين، ونُعرب عن ترحابنا بأولئك الذين  وقالت الحاكمة هوكول: 

يد المساعدة   -البرنامج األول من نوعه  -وسيقدم برنامج القيادة المدنية لوالية نيويورك   يحاولون بناء حياة جديدة في واليتنا.
اتهم، وتزويدهم بالدعم لمساعدتهم على المساهمة في تحقيق االزدهار بوالية لألمريكيين الجدد على بناء روابط قوية مع مجتمع

  نيويورك، ومواكبة الجيل القادم من القادة المحليين".
  

برنامج األسبوع الترحيبي في والية نيويورك. وفي أسبوع الترحيب  2022سبتمبر  18 - 9وقد أعلنت الحاكمة هوكول يوم 
معات من جميع الخلفيات للتواصل والتأكيد على أهمية األماكن الترحيبية والشاملة في تحقيق هذا، تجمع المنظمات والمجت

الرخاء واالنتماء الجماعي. وتقود منظمة مرحبًا أمريكا أسبوع الترحيب وهي منظمة غير ربحية تتمتع بالخبرة في دعم القادة  
  معات.المحليين في بناء مشاركة مدنية قوية، وممارسات شمولية للمجت

  
"نُرحب هنا في والية نيويورك بالناس من جميع أنحاء العالم بأذرع مفتوحة ألن دولتنا توفر   قال روبرت جيه رودريغيز:

هذا ويُقدم برنامج القيادة  شعوًرا باالنتماء والشمولية. وقد ساعد مكتب األمريكيين الجدد المهاجرين منذ تأسيسه على النجاح. 
رك أداة أخرى نقدمها للمهاجرين بصفتها وسيلة للشعور بالراحة عند فهم كيفية عمل حكومتنا ومؤسساتنا،  المدنية لوالية نيويو

والتعبير عن الرأي، واالستجابة الحتياجات مجتمعاتنا من خالل التعرف على الموارد المتاحة. كما يُقّدم مساًرا لجميع 
  مكننا تسميتها وطنًا".األمريكيين الجدد للعيش في والية نيويورك المتكاملة ي

  
"هذه المبادرة الجديدة من إدارة الحاكمة هوكول التي أطلقتها مكتب األمريكيين الجدد   وقالت عضوة الجمعية كاتالينا كروز:

هي أداة قوية لضمان دمج مجتمعات المهاجرين الجديدة والناشئة بصورة أفضل في النسيج االجتماعي واالقتصادي والسياسي  
ويُوضح برنامج القيادة المدنية   حيث أن بناء مهارات القيادة المدنية في هذه المجتمعات هو مفتاح اندماج المهاجرين. ألمتنا.

لوالية نيويورك كيف يُمكن لوالية نيويورك أن تقود األمة في بناء مجتمعات قوية تفهم بدورها التقاليد والمؤسسات 
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وأُعرب عن شكري للحاكمة هوكول ووزير الخارجية/ رودريغيز على عملهما المستمر  الديمقراطية القوية ألمتنا وتُعّزز منها.
  لضمان خلق مستقبل مزدهر لجميع الذين يعتبرون نيويورك وطنهم".

  
"تفخر المنظمة بالشراكة مع والية نيويورك لدعم هذا    وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة "مرحبا أمريكا" راشيل بيري: 

االستثمار المبتكر والتاريخي في قدرة سكان نيويورك من جميع مناحي الحياة ليكونوا قادرين على الخدمة والقيادة في  
جدد والقدامى  ال -مجتمعاتهم. وعليه فنحن نُعرب عن ثنائنا لجهود الحاكمة هوكول لضمان مشاركة المزيد من سكان نيويورك 

  في النسيج المدني للمجتمعات التي يسمونها الوطن، بغض النظر عن المكان الذي يأتون منه". -
  
 LifeWorks Community"تسعد منظمة "  ":LifeWorksوقال خوان أوديس، مدير خدمات المهاجرين في " 

Action منظمة "مرحبًا أمريكا". ويعمل برنامج خدمات  " بالمشاركة في برنامج القيادة المدنية التجريبي بالشراكة مع
المهاجرين لدينا على الترحيب بالمهاجرين من المنطقة، سواء كانوا أفراًدا على المدى الطويل في مجتمعنا أو وافدين جدًدا،  

قع استقبااًل  وذلك من خالل تسهيل الوصول في مجاالت الصحة والتعليم والخدمات القانونية والخدمات االجتماعية. ونحن نتو
حماسيًا لبرنامج القيادة المدنية من المهاجرين الذين هم قادة غير رسميين في منطقتنا والذين لم يتم منحهم فرصة المشاركة  

رسميًا حتى اآلن في التدريب لتعزيز الصفات القيادية الموجودة بالفعل داخلهم، والتعّرف على أنفسهم بصورة أكبر مع  
  لى حياتهم يوميًا".المؤسسات التي تؤثر ع

  
"إن مجلس التخطيط وقالت جاكلين فان، مديرة برنامج كوينز لالحتياجات الخاصة بمجلس التخطيط الصيني األمريكي: 

الصيني األمريكي سعيد بالشراكة مع مكتب والية نيويورك لألمريكيين الجدد ومنظمة مرحبًا أمريكا في برنامج القيادة المدنية  
لتعزيز مهارات القيادة المدنية لألمريكيين الجدد من خالل موقع خدمات مجتمع كوينز. وعليه نتطلع إلى مواصلة عملنا في  

رين الصينيين، وخاصة للعائالت ذات االحتياجات الخاصة، ورفع أصواتهم، وتشجيع مشاركتهم في الجهود تمكين المهاج
المدنية في نيويورك، وخاصة بالنسبة لسكان كوينز، حيث يتحدث نصف السكان من المهاجرين وأكثر من نصفهم لغة أخرى  

  غير اإلنجليزية".
  

"يشرفنا توفير الفرص التعليمية لمنظمة تنمية األطفال في األعمال الزراعية: وقالت ماجي إم إيفانز، الرئيس التنفيذي 
والخدمات االجتماعية والرفاهية والصحية لجميع عائالت المنظمة. وتُعد الشراكات مكونًا أساسيًا وحيويًا لنجاح منظمة تنمية  

بوع الترحيب هذا واالحتفال بإطالق برنامج األطفال في األعمال الزراعية وخططها اإلستراتيجية. ويُسعدنا من خالل أس
القيادة المدنية أن ندرك أهمية شراكة منظمة تنمية األطفال في األعمال الزراعية مع مكتب والية نيويورك لألمريكيين الجدد  

  ومع منظمة مرحبًا أمريكا. ونُعرب عن امتنانا للحاكمة هوكول على هذه الفرصة المثيرة".
  

لقيادة المدنية على تعزيز المجتمعات الترحيبية والشاملة من خالل ضمان قدرة المهاجرين والالجئين على  وسيعمل برنامج ا
الوصول إلى الموارد المحلية، وربطهم بالفرص لمشاركة آرائهم، والمشاركة بشكل هادف في مجتمعاتهم ومع جيرانهم  

  أن يزدهروا فيها، وينتموا إليها. وهذا كله سيساهم في بيئة يمكن لألمريكيين الجدد -ومؤسساتهم 
  

وقد دخل مكتب والية نيويورك لألمريكيين الجدد في شراكة مع منظمة مرحبًا أمريكا لوضع منهج دراسي لورش العمل التي  
ة تشتمل على برنامج القيادة المدنية. ويُقدم برنامج الترحيب بأمريكا مساعدة فنية مستمرة لثالث منظمات مجتمعية في والي

نيويورك ستستخدم منهج القيادة المدنية الجديد هذا. ويُعد قيام منظمة مرحبًا أمريكا لهذا المنهج، والذي يستجيب الحتياجات  
  مجتمعات والية نيويورك، مورًدا مهًما لمجال دمج المهاجرين ليس فقط في الوالية، ولكن على المستوى الوطني.

  
تُمارس تجربة برنامج القيادة المدنية هي مجلس التخطيط الصيني األمريكي، ومنظمة تنمية  والمنظمات المجتمعية الثالثة التي 

وستُطلق هذه الهيئات البرنامج التجريبي في ثالث مناطق متميزة في  - LifeWorksاألطفال في األعمال الزراعية، ومنظمة 
يئات التي تقدم خدمات في مقاطعات مدينة نيويورك  والية نيويورك، في كل من المناطق الريفية والحضرية. وستعمل هذه اله

وأورانج وساراتوجا، على تعيين المشاركين، وتسهيل جلسات ورشة عمل باستخدام المنهج الجديد في وقت الحق من هذا  
  الخريف.

  

وسيتم إجراء توعية خاصة للمشاركة لآلباء المهاجرين ومقدمي الرعاية الذين قد يكون لديهم طفل معاق، مما يساهم في جهود 
. وتبني هذه المبادرة األولى من نوعها في الدولة القدرات على مستوى ONAمبادرة راميريز جون الفريدة من نوعها في 



عاقات الذهنية والتنموية )اإلعاقات الذهنية والتنموية(، وأسرهم من خالل ربطهم  الوالية لدعم األمريكيين الجدد ذوي اإل
  بالموارد الحيوية والمعلومات والخدمات في والية نيويورك.

  
وسيكون برنامج القيادة المدنية نموذًجا في جميع أنحاء البالد لدعم صوت المهاجرين والقيادة المدنية والتكامل، مع البناء على  

  لتعزيز التربية المدنية والمشاركة المجتمعية في المجتمعات األمريكية الجديدة. ONAهود األخرى لـ الج
  
، وهو أول مكتب لخدمات المهاجرين تم إنشاؤه رسميًا في 2012تأسس مكتب والية نيويورك لألمريكيين الجدد في عام  

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

  
- 566-7636 ، اتصل بالخط الساخن األمريكيين الجدد على ONAألي مهاجر يحتاج إلى المساعدة، أو للتواصل مع برامج  

مساًء، من اإلثنين إلى الجمعة. جميع المكالمات سرية. تتوافر المساعدة بأكثر  8:00صباحاً إلى   9:00من الساعة   800-1
   لغة. 200من 

  
  ONAأو متابعة  americans-new-https://dos.ny.gov/officeللحصول على مزيد من المعلومات, يُرجى زيارة 

أو صفحة الفيسبوك: @ NYSNewAmericansعلى تويتر: 
 https://www.facebook.com/NYSNewAmericans 
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