
 
 גאווערנער קעטי האקול  9/9/2022 אויף תיכף ארויסצוגעבן: 

 
 

גאווערנער האקול הויבט אן ערשטמאליגע פירערשאפט פראגראם פאר נייע אמעריקאנער אין ניו  
  יארק סטעיט

  
די אפיס פאר נייע אמעריקאנער'ס בירגערליכע פירערשאפט פראגראם וועט שאפן ווירבלנדע און 

  ווארעמע קאמיוניטיס
  

גאווערנער האקול גיבט ארויס פראקלאמאציע צו פייערן 'אויפנאמע וואך' און די וויכטיגע  
  ביישטייערונגען פון נייע אמעריקאנער צו ניו יארק סטעיט

  
  דא לייענט פראקלאמאציע 

  
  

היינט אנאנסירט די עפענונג פון די ניו יארק סטעיט בירגערליכע   גאווערנער קעטי האקול האט
 Welcoming( אלץ טייל פון 'אויפנאמע וואך' )Civic Leadership Programפירערשאפט פראגראם )

Week —  די ניו יארק סטעיט בירגערליכע פירערשאפט פראגראם איז א שותפות (. 9-18סעפטעמבער
( און  Office for New Americans, ONAצווישן די ניו יארק סטעיט אפיס פאר נייע אמעריקאנער )

Welcoming America  )אן אנערקענטע נאציאנאלע פירער אין אימיגראנטן   — )אויפנעמען אמעריקע
אנגעפירטן  -ערשאפט פראגראם איז די ערשטע פון אזא סארט סטעיט'קירוב'. די בירגערליכע פיר 

פראגראם צו פארשטערקערן די בירגערליכע פירערשאפט פון נייע אמעריקאנער אריבער גאנץ ניו יארק  
סטעיט און זיי פארבינדן מיט לאקאלע רעגירונג, אינסטיטוציעס און מיט זייערע שכנים. די פראבע  

רערשאפט בויאונג און בירגערליכע טרענירונג קלאסן פאר נייע אמעריקאנער  פראגראם וועט צושטעלן פי 
  מיט א שטרעבונג צו האבן א פאזיטיווע ווירקונג אויף זייערע קאמיוניטיס.

  
"ניו יארק איז געבויט אויף די שווערע ארבעט און אנטשלאסנקייט פון דורות פון אימיגראנטן, און מיר  

האט גאווערנער האקול  וכן צו אנהויבן א נייע לעבן אין אונזער סטעיט", ענטפאנגען אלע די וועלכע ז
וועט   –די ערשטע פון די סארט  –"די ניו יארק סטעיט בירגערליכע פירערשאפט פראגראם  געזאגט.

העלפן נייע אמעריקאנער בויען שטארקע קשרים מיט זייערע קאמיוניטיס, זיי גיבן די שטיצע זיי צו העלפן  
  ן צו א בליהענדע ניו יארק סטעיט און אריינברענגען דעם קומענדיגן דור פון לאקאלע פירער." ביישטייער

  
אלץ   2022, 9-18גאווערנער האקול האט ארויסגעגעבן א פראקלאמאציע אנערקענענדיג סעפטעמבער 

קאמיוניטיס 'אויפנאמע וואך' אין ניו יארק סטעיט. דורכאויס אויפנאמע וואך ברענגען ארגאניזאציעס און 
צוזאם שכנים פון אלע סארטן הונטערגרונטן צו ווערן פארבינדן און צו ווידערהאלן די וויכטיגקייט פון  
ווארעם אויפנעמען נייע מענטשן און פון אינקלוסיווע פלעצער צו עררייכן געמיינזאמע הצלחה און א 

, א  Welcoming Americaרט דורך  געפיהל פון באלאנגען צו די קאמיוניטי. אויפנאמע וואך ווערט געפי
חסד ארגאניזאציע מיט מומחיות'שאפט אינעם שטיצן לאקאלע פירער צו בויען שטארקע קשרים מיט  

  זייערע בירגער און צו איינפירן מאסנאמען צו מאכן מענטשן פילן א חלק פון זייערע קאמיוניטיס.
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-09%2FWelcoming_Week_2022.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc7ff69eba150449978bd08da928fead1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637983444078255884%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=a9vJJJ39hRRXK%2By0dwgdZj2LFtO%2FQtrNMp4QLw8Wy7M%3D&reserved=0


"אין ניו יארק נעמען מיר אויף  , סעקרעטערי ָאוו סטעיט ראבערט דזש. ראדריגעז האט געזאגט
מענטשן פון ארום די גאנצע וועלט מיט אפענע ארעמעס, ווייל אונזער סטעיט גיבט א געפיהל פון  

באלאנגען און היימליכקייט. זינט עס איז אוועקגעשטעלט געווארן, האט די אפיס פאר נייע אמעריקאנער  
טעיט בירגערליכע פירערשאפט פראגראם איז נאך א די ניו יארק ס געהאלפן אימיגראנטן צו מצליח זיין.

כלי וואס מיר אפפערן פאר אימיגראנטן אלץ א וועג צו פילן באקוועם מיטן האבן א פארשטאנד פון וויאזוי  
די רעגירונג און אינסטיטוציעס ארבעטן, צו האבן א שטימע און זיך אפצורופן צו די באדערפענישן פון  

מיטלען וואס זענען דא צו באקומען. דאס פלאסטערט -וויסן איבער די הילפסאונזערע קאמיוניטיס דורכן  
אויס א וועג פאר אלע נייע אמעריקאנער צו וואוינען אין אן ארייננעמנדע ניו יארק סטעיט וואס מיר קענען  

  רופן היים." 
  

"די נייע אינציאטיוו אונטערגענומען דורך די  אסעמבלי מיטגלידערין קאטאלינע קרּוז האט געזאגט, 
האקול אדמיניסטראציע און אנגעהויבן דורך די אפיס פון נייע אמעריקאנער איז א מאכטפולע כלי צו  

פארזיכערן אז נייע און וואקסנדע אימיגראנט קאמיוניטיס זענען בעסער פארמישט אין די  
בויען   פון וואס אונזער לאנד איז געמאכט. געזעלשאפטליכע, עקאנאמישע און פאליטישע מאטעריאל

די ניו   בירגערליכע פירערשאפט סקילס אין די קאמיוניטיס איז גאר וויכטיג צו איינגלידערן אימיגראנטן.
יארק סטעיט בירגערליכע פיעערשאפט פראגראם ווייזט ארויס וויאזוי ניו יארק קען פירן דאס לאנד מיטן  

פארשטייען און פארשטערקערן אונזער לאנד'ס שטארקע  בויען שטארקע קאמיוניטיס וואס
איך באדאנק גאווערנער האקול און סעקרעטערי ָאוו   דעמאקראטישע טראדיציעס און אינסטיטוציעס.

סטעיט ראדריגעז פאר זייער אנגייענדע ארבעט צו פארזיכערן אן ערפאלגרייכע צוקונפט פאר אלע וועלכע  
  רופן ניו יארק זייער היים." 

  
Welcoming America   ,עקזעקיוטיוו דירעקטארין, רעיטשעל ּפערי, האט געזאגט "Welcoming 

America   איז שטאלץ צו ארבעטן בשותפות מיט ניו יארק סטעיט צו שטיצן די קלוגע און היסטארישע
ן זייערע  אינוועסטירונג אין די מעגליכקייטן פון ניו יארקער פון אלע קרייזן צו קענען דינען און פירן אי

נייע   –קאמיוניטיס. מיר אפלאדירן גאווערנער האקול'ס באמיאונגען צו זיכער מאכן אז מער ניו יארקער  
קענען נעמען א חלק אין די בירגערליכע מאטעריאל פון די קאמיוניטיס וואס זיי רופן   –און לאנגיאריגע 

  היים, נישט קיין חילוק פון וואו זיי קומען." 
  

LifeWorks  ,עס איז א אימיגראנט סערוויסעס מענעדזשער, דזשָאוען ָאודעס, האט געזאגט"
צו נעמען א טייל אין די פראבע בירגערליכע   LifeWorks Community Actionפארגעניגן פאר  

. אונזער אימיגראנט סערוויסעס Welcoming Americaפירערשאפט פראגראם בשותפות מיט  
צו זיי זענען לאנגיאריגע מיטגלידער פון אונזער   –יפנעמען ארטיגע אימיגראנטן  פראגראם ארבעט צו או

דורכן פארגרינגערן צוטריט צו געזונטהייט, חינוך, לעגאלע און   –קאמיוניטי אדער ניי געקומענע 
געזעלשאפטליכע סערוויסעס. מיר ערווארטן אז די נייעס איבער דעם בירגערליכע פירערשאפט  

נטוזיאסטיש אויפגענומען ווערן דורך אימיגראנטן וועלכע זענען אומאפיציעלע פירער אין  פראגראם וועט ע
אונזער געגענט, און אזעלכע וועלכע זענען ביז יעצט קיינמאל נישט געגעבן געווארן א געלעגנהייט צו  

זיי  אפיציעל אנטיילנעמען אין טרענירונג צו פארשטערקערן זייערע פירערשאפט קוואליטעטן וועלכע 
פארמאגן שוין אין זיך און זיך נאך מער באקאנט מאכן מיט די אינסטיטוציעס וועלכע באאיינפלוסן זייערע  

  טעגליכן פארנעם." -לעבנס אויף א טאג
  

( ספעציעלע  Chinese-American Planning Councilאמעריקאנער פלאנירונג קאונסיל )- כינעזער
אמעריקאנער -"די כינעזער לין פען, האט געזאגט,באדערפענישן פראגראם דירעקאטארין, דזשעק

פלאנירונג קאונסיל איז באגייסטערט צו ארבעטן צוזאמען מיט די ניו יארק סטעיט אפיס פאר נייע  
אויף דעם בירגערליכע פירערשאפט פראגראם צו   Welcoming Americaאמעריקאנער און מיט  

אפט סקילס דורך אונזער קאמיוניטי סערוויסעס פארשטערקערן נייע אמעריקאנער'ס בירגערליכע פירערש
לאקאציעס אין קווינס. מיר קוקן ארויס צו פארזעצן אונזער ארבעט צו מחזק זיין כינעזע אימיגראנטן,  



באזונדערס פאמיליעס מיט ספעציעלע באדערפענישן, לאזן זייערע שטימעס געהערט ווערן און מוטיגן  
מיאונגען אין ניו יארק, באזונדערס פאר די איינוואוינער פון קווינס, דאס זיין פארמישט אין בירגערליכע בא

וואו האלב פון די איינוואוינער זענען אימיגראנטן און איבער האלב רעדן א שפראך וואס איז נישט 
  ענגליש." 

  
Agri-Business Child Development (ABCD )CEO  ,עס איז מעגי מ. עוואנס האט געזאגט"

ע צו צושטעלן חינוך'דיגע געלעגנהייטן, געזעלשאפטליכע, וואוילזיין און געזונטהייט  אונז אן עהר
פאמיליעס. שותפות'ן זענען אן אריינגעבויטע און קריטישע באשטאנדטייל  ABCDסערוויסעס פאר אלע 

און צו פייערן די   – דורכאויס דעם אויפנאמע וואך 'ס הצלחה און סטראטעגישע פלענער. ABCDפון  
איז עס אונזער פארגעניגן צו אנערקענען די   –עפענונג פון דעם בירגערליכע פירערשאפט פראגראם 

 Welcomingאפיס פאר נייע אמעריקאנער און מיט  NYS'ס שותפות מיט די ABCDוויכטיגקייט פון 
Americaווערנער האקול פאר די באגייסטערנדע געלעגנהייט." . מיר זענען זייער דאנקבאר פאר גא  

  
דער בירגערליכע פירערשאפט פראגראם וועט אונטערשטיצן ווארעמע און ארייננעמנדע קאמיוניטיס  

- דורכן זיכער מאכן אז אימיגראנטן און פליטים האבן די מעגליכקייט צו צוקומען צו לאקאלע הילפס
ענהייטן צו מיטטיילן זייערע שטימעס און נעמען א באדייטפולע טייל  מיטלען, זענען פארבינדן מיט געלעג

וועט דאס אלעס ביישטייערן    —אין זייערע קאמיוניטיס, און צוזאמען מיט זייערע שכנים און אינסטיטוציעס 
  צו אן אטמאספערע וואו נייע אמעריקאנער קענען בליהען און זיי גיבן א פלאץ וואו צו באלאנגען.

  
צו    Welcoming Americaיארק סטעיט אפיס פאר נייע אמעריקאנער איז אריין אין א שותפות מיט    די ניו

אנטוויקלען מאטעריאלן פאר די קלאסן פון וואס דער בירגערליכע פירערשאפט פראגראם וועט באשטיין.  
Welcoming america באזירטע -שטעלט צו אנגייענדע טעכנישע הילף פאר דריי קאמיוניטי

ניזאציעס אין ניו יארק סטעיט וועלכע וועלן אויסנוצןדי נייע בירגערליכע פירערשאפט לערנען ארגא
וואס קומט אין אפרוף צו די   –'ס אנטוויקלונג פון די מאטעריאלן  Welcoming Americaמאטעריאלן. 

ון איינגלידערן  וועט זיין א וויכטיגע מיטל פאר די פעלד פ   –באדערפענישן פון ניו יארק סטעיט קאמיוניטיס 
  אימיגראנטן, נישט נאר די סטעיט, נאר איבער דעם גאנצן לאנד.

  
באזירטע ארגאניזאציעס וועלכע פרובירן אויס דעם נייעם בירגערליכע פירערשאפט  -די דריי קאמיוניטי

  Agri-Business Child Developmentאמעריקאנער פלאנירונג קאונסיל, -פראגראם זענען די כינעזער
די אגענטורן וועלן עפענען דעם פראבע פראגראם אין דריי פארשידנארטיגע ניו יארק    — LifeWorks און

שטאט געגנטער. די אגענטורן וועלכע שטעלן צו  -פון-סטעיט ראיאנען, סיי אין שטאטישע און ארויס
לנעמער און  סערוויסעס אין ניו יארק סיטי, ארענדזש און סאראטָאגע קאונטיס, וועלן רעקרוטירן אנטיי

  ברענגען קלאסן וועלכע וועלן נוצן די נייע מאטעריאלן שפעטער דעם הערבסט.
  

ספעציעלע שריט וועלן אונטערגענומען ווערן צו איינלאדענען אימיגראנט עלטערן און אזעלכע וועלכע גיבן  
זיך אפ מיט קינדער וועלכע האבן מעגליך א קינד מיט א דיסאביליטי צו אנטיילנעמען, ביישטייערנדיג צו  

זייענדיג די ערשטע אזא סארט  'ס אייגנארטיגע 'ראמירעז דזשּון' אינציאטיוו. ONAדי באמיאונגען פון די 
אינציאטיוו אינעם לאנד, בויט דאס די מעגליכקייטן פון די סטעיט צו שטיצן נייע אמעריקאנער מיט  

( און  intellectual and developmental disabilities, I/DDקלוגשאפט און אנטוויקלונג דיסאביליטיס )
מיטלען, אינפארמאציע און סערוויסעס אין ניו  -זייערע פאמיליעס דורכן זיי פארבינדן מיט וויכטיגע הילפס

  יארק סטעיט.

  
דער בירגערליכע פירערשאפט פראגראם וועט זיין א מוסטער צו ווערן נאכגעמאכט איבערן גאנצן לאנד צו  

און איינגלידערונג בשעת'ן בויען אויף אנדערע   שטיצן אימיגראנטן'ס שטימע, בירגערליכע פירערשאפט
צו פארשטערקערן בירגערליכע און קאמיוניטי קשרים אין נייע אמעריקאנע   ONAבאמיאונגען פון די 

  קאמיוניטיס.



  
, איז דאס לאנד'ס ערשטע 2012די ניו יארק סטעיט אפיס פאר נייע אמעריקאנער, געגרונדעט אין  

העלפט ארויס אלע נייע   ONAס צו געעפנט ווערן אונטער דעם געזעץ. די אימיגראנטן סערוויסעס אפי
אמעריקאנער מיטן צוקומען און זיך אן עצה צו גיבן מיט די ברייטע רייע פון אומזיסטע סערוויסעס און  

  באזירטע ּפרָאוויידערס.-שטיצע דורך איר נעטווארק איבערן סטעיט פון קאמיוניטי
  

'ס  ONAאנט וואס נויטיגט זיך אין הילף, אדער זיך צו פארבינדן מיט די פאר סיי וועלכע אימיגר
,  8:00pmביז  9:00amפון   1-800-566-7636פראגראמען, רופט דער נייע אמעריקאנער האטליין אויף 

  200מאנטאג ביז פרייטאג. אלע קָאלס זענען קאנפידענציעל. הילף איז דא צו באקומען אין איבער  
  שפראכן.

  
ט די  אדער פַאלָאו americans-new-https://dos.ny.gov/officeפאר מער אינפארמאציע, באזוכט 

ONA  אויףTwitter   אויף@NYSNewAmericans   אדער אויףFacebook   אויף
 https://www.facebook.com/NYSNewAmericans 
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