
 
 الحاكمة كاثي هوكول   30/ 11/ 2022 للنشر فوًرا: 

 
 

  الحاكمة هوكول تعلن عن برنامج الخدمات القانونية لمساعدة المهاجرين الوافدين حديًثا في مدينة نيويورك
  

ماليين دوالر للمساعدة في تلبية احتياجات المساعدة القانونية الفورية وطويلة األجل  3تلتزم والية نيويورك بتمويل قدره 
  للمهاجرين الوافدين حديًثا في مدينة نيويورك

  
سيشرف مكتب نيويورك لألمريكيين الجدد على ثالث منح جديدة لضمان إتاحة الخدمات القانونية المجانية للمهاجرين  

  الوافدين حديًثا
  
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم إطالق ثالث منح جديدة للخدمات القانونية تهدف إلى مساعدة آالف المهاجرين الذين  
ماليين دوالر على مدى ثالث سنوات من قبل مكتب   3وصلوا إلى مدينة نيويورك هذا العام. سيتم اإلشراف على ما مجموعه 

هاجرين الذين يصلون إلى مدينة نيويورك بالخدمات القانونية المجانية المتعلقة والية نيويورك لألمريكيين الجدد لتزويد الم
بالهجرة والمساعدة في تقديم الطلبات الهامة والمظاهر المطلوبة. يعتمد اإلعالن على التزام الحاكمة هوكول بمساعدة  

 المهاجرين الجدد من خالل دعمهم طوال مسيرة الهجرة.  
  

  قالت الحاكمة هوكول.يورك منارة لألمل، حيث رحبت بالمهاجرين الوافدين حديثًا مع وعد بفرص،" "لطالما كانت والية نيو
"من خالل تزويدهم باألدوات والموارد القانونية التي يحتاجون إليها للنجاح، ستستمر والية نيويورك في رفع مستوى أولئك 

 الذين يحاولون بناء حياة أفضل ألنفسهم وألسرهم."  
  

 New York State Office for Newهذا البرنامج، الذي يشرف عليه مكتب والية نيويورك لألمريكيين الجدد )سيوفر 
Americans, ONA  للمهاجرين الوافدين إلى مدينة نيويورك خدمات قانونية مجانية متعلقة بالهجرة ومساعدتهم في تقديم ،)

دوالر في تمويل المنح الجديدة  3,000,000على الفور مبلغ ( ONAالطلبات الهامة والمظاهر المطلوبة. سيخصص مكتب ) 
 على مدى ثالث سنوات لتوفير مثل هذه الخدمات القانونية المجانية للمهاجرين من خالل المنظمات المجتمعية الثالث التالية:  

• Catholic Charities Community Services (CCCS), Archdiocese of New York  

• New York Legal Assistance Group) NYLAG ) 

• Immigrant Advocates Response Collaborative) I-ARC  ) 

  
(، كانوا ONAهؤالء المزودون الثالثة، الذين يعملون بالفعل ضمن الشبكة الحالية للمنظمات غير الربحية في مكتب ) 

 رك لتقديم الخبرة في توفير وتنسيق الخدمات القانونية.  متواجدين فعليًا منذ بداية الوافدين الجدد إلى مدينة نيويو
  

( الحالية مع هؤالء المزودين وستبني قدرتهم على الفور لدعم الخدمات  ONAستتوسع المنح الجديدة في عقود مكتب )
د هذه الموارد  المستمرة لضمان تلبية االحتياجات القانونية للوافدين الجدد ودعمها بشكل عاجل طوال عملية الهجرة. ستساع

المزيد من المهاجرين بسرعة أكبر في طلبات اللجوء والمسائل القانونية األخرى المتعلقة بالهجرة بما في ذلك توفير التمثيل  
 للوافدين الجدد. 

  
"تعتبر سالمة ورفاهية المهاجرين القادمين إلى واليتنا أولوية حيث يجد   قال روبرت جيه رودريغيز مدير الخدمات العامة:

األفراد والعائالت أنفسهم في منطقة غير مألوفة ويحاولون التأقلم مع عالم جديد تماًما. سيساعد هذا التمويل اإلضافي للخدمات  



الحكومية المختلفة التي تهدف إلى مساعدتهم  القانونية شركائنا في مساعدة السكان المهاجرين الوافدين على فهم البرامج 
والتنقل فيها. لطالما كانت نيويورك دائًما مكانًا ترحيبيًا للناس من جميع أنحاء العالم. وهذا ما يجعل واليتنا مكانًا ثقافيًا  

 وحيويًا."  
  

(، يمكن  ONA)  ( في مكتبNYLAG( ومنظمة في )CCCSمن خالل مزودي الخدمات القانونيين الحاليين لمنظمة )
للمهاجرين الوافدين حديثًا الوصول إلى الخدمات القانونية المجانية بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر: تغيير العنوان، 

 (؛ والدفاع عن الترحيل.  EADوتغيير المكان، وطلبات اللجوء، والمساعدة في وثيقة ترخيص العمل الخاصة بهم )
  

(، والتي توفر الدعم I-ARCذه المبادرة الجديدة جهود التنسيق والتدريب الخاصة بشبكة محامي ) باإلضافة إلى ذلك، ستعزز ه
الفني للمنظمات القانونية التي تساعد الوافدين الجدد، والتوجيه القانوني للمتطوعين، فضاًل عن تسهيل تبادل المعلومات بين  

( أيًضا بتعيين ودعم المحامين المتطوعين دون CCCSظمة )مزودي الخدمات القانونية ومع مجتمع المهاجرين. ستقوم من
 مقابل لتوفير قدرة إضافية ومساعدة قانونية للوافدين الجدد، باإلضافة إلى اإلحاالت للخدمات غير القانونية.  

  
يد منهم اللجوء. كما  يهدف هذا الجهد المنسق إلى تلبية االحتياجات الماسة للوافدين الجدد إلى مدينة نيويورك، الذيم يطلب العد 

هو الحال حاليًا، بمجرد تقديم طلب اللجوء إلى الحكومة الفيدرالية، ال يكون مقدم الطلب مؤهاًل للحصول على تصريح عمل  
يوًما. ومع ذلك، يجوز لمقدم طلب اللجوء التقدم بطلب للحصول على وثيقة   180حتى يتم تعليق طلب اللجوء الخاص به لمدة 

يوًما من تقديم طلب اللجوء الخاص به للسماح بإمكانية الحصول على موافقة على   150اصة به بعد  ترخيص العمل الخ
(، سيسمح له بالبحث عن  EADيوًما. وبمجرد حصوله على موافقة على وثيقة الموافقة على العمل ) 180االلعمل في مدة  

 عمل إلعالة نفسه وأسرته.  
  

يسبق أن كان هناك حاجة أكبر إلى الخدمات القانونية للمهاجرين في نيويورك. مع  "لم قالت عضو الجمعية كاتالينا كروز: 
وصول األمريكيين الجدد إلى واليتنا العظيمة من جميع أنحاء العالم، ال تزال نيويورك منارة لألمل واإلنسانية. يسعدني التزام  

المتراكمة الموجودة بالفعل ومساعدة المهاجرين على  ماليين دوالر إضافية للمساعدة في معالجة القضايا  3الحاكمة بتقديم  
 تأمين الخدمات القانونية حتى يتمكنوا من االستمرار في انتمائهم للوطن نيويورك."  

  
"خلقت الزيادة الهائلة في عدد طالبي اللجوء إلى  كيفن سوليفان: Catholic Charitiesقال المدير التنفيذي لمنظمة 

نيويورك خالل األشهر الستة الماضية تحديًا غير مسبوق. ومرة أخرى، أظهرت نيويورك ريادتها في الترحيب بالوافدين  
ة واألفراد  الجدد الباحثين عن األمان والفرص في الواليات المتحدة. تقدمت الحكومة والمنظمات المجتمعية والمنظمات الديني

من سكان نيويورك إلى األمام لدعم جيراننا الجدد. هذه المبادرة من والية نيويورك لضمان الخدمات القانونية ألولئك الفارين 
من العنف واالضطهاد والمخاطر األخرى في بلدانهم هي األكثر أهمية وضرورة. إنها يستحقون اإلشادة. إن تقديم يد العون  

فراد والعائالت الوافدين حديثًا، بل من مصلحة نيويورك الفضلى في تعزيز والية نابضة بالحياة ليس فقط في مصلحة األ
 واالقتصاد القوي."  

  
"نشيد بالحاكمة هوكول على هذا االلتزام المتجدد من قبل   ( للمهاجرين: ARCقال كاميل ماكلر، المديرة التنفيذية لوكالة ) 

والية نيويورك بضمان الوصول إلى التمثيل القانوني ألولئك الذين يأتون إلى هنا طالبين الحماية. إن مطالبة طالب اللجوء 
تجعله يفشل وتسيء إلى  بمواجهة العملية القانونية بمفرده دون تقديم شرح للمتطلبات التي يجب أن يفي بها، بكل بساطة، 

المبادئ التي بُنيت عليها هذه الوالية. نحن فخورون بأن نكون جزًءا من هذا الجهد الذي تبذله الحاكمة لمواجهة الخطاب 
البغيض ألولئك الذين يستخدمون الحياة البشرية كبيادق سياسية، وبدالً من ذلك إلظهار أن الهجرة ليست أزمة، ولكنها حقيقة  

 مواجهتها بتعاطف وكرامة."   - ب  ويج - يمكن 
  

"يستحق جميع المهاجرين، الذين يصلون إلى   (: NYLAGقالت جودي زيزيمر، مديرة وحدة حماية المهاجرين في منظمة )
مدينة نيويورك بحثًا عن األمان من االضطهاد السياسي والعنف والفقر، دعًما قانونيًا عالي الجودة وفرصة لبناء أسس مستدامة 

البلد. نشكر الحاكمة هوكول على هذا التمويل الحيوي لتلبية االحتياجات القانونية الطارئة للمهاجرون الوافدين حديثًا   في هذا
في مدينتنا. نحن فخورون بأن نكون جزًءا من جهود مدينة نيويورك للترحيب بالالجئين السياسيين من فنزويال وأمريكا  

ن تأثروا بالحرب واألفغان الفارين من االنهيار السياسي. نأمل أن يكون هذا التمويل  الجنوبية، كما حدث مع األوكرانيين الذي
 بمثابة مثال على نوع االلتزام واالستثمار الالزمين إليجاد حلول طويلة األمد لهذه األزمة اإلنسانية."  



  
"بينما يمارس    (:Hispanic Federationقال فرانكي ميراندا، الرئيس والمدير التنفيذي التحاد ذوي األصول الالتينية )

الحكام اآلخرون لعبة السياسة مع حياة العائالت التي تصل إلى حدودنا، يفخر اتحاد ذوي األصول الالتينية بأن الحاكمة  
هوكول تقود قيمنا في نيويورك وتدعم المهاجرين الذين يلتمسون اللجوء. إن العائالت التي تصل إلى الحدود وفي واليتنا تفر  

ن الحرب األهلية والكوارث البيئية والعنف وغير ذلك الكثير. هذا التمويل ضروري لتوفير الوصول إلى الخدمات القانونية  م
التي ستساعد طالبي اللجوء على إكمال مسيرتهم والحصول أخيًرا على فرصة انتماء لوطننا دون خوف من الترحيل. يتطلع  

  لدعم المهاجرين في جميع أنحاء الوالية."شراكتنا مع نيويورك  اتحاد ذوي األصول الالتينية إلى استمرار
  

"أشكر  (: New York Immigration Coalitionقال مراد عواودة، المدير التنفيذي لتحالف الهجرة في نيويورك )
الحاكمة هوكول على ضمان حصول طالبي اللجوء على التمثيل القانوني. يمكن أن يكون التنقل في محاكم الهجرة بمفرده  
مهمة شبه مستحيلة ألي شخص، ناهيك عن المهاجرين الوافدين حديثًا والذين ال يتحدثون اإلنجليزية، وليس لديهم معرفة  

حدة. فمن دون الوصول إلى التمثيل القانوني، من المرجح أن يفقد المهاجرون قضاياهم  مسبقة بالنظام القانوني للواليات المت
القانونية، وترحيلهم إلى بلدان ال تزال حياتهم وسبل عيشهم فيها معرضة للخطر. يُعدُّ أحدث استثمار لوالية نيويورك في  

رصة لبذل المجهود تحقيقًا لألمان الذي يستحقونه  تمويل الخدمات القانونية خطوة أولى مهمة لمنح المهاجرين من نيويورك ف
 هم وعائالتهم. ونتطلع إلى استمرار شراكتنا لضمان حماية جيراننا الجدد." 

  
(  ONAيعتمد إعالن اليوم على التزام الحاكمة هوكول بمساعدة المهاجرين الوافدين من خالل زيادة التمويل. يوفر مطتب ) 

الر في التمويل السنوي لمقدمي الخدمات المجتمعية غير الربحيين لتقديم مساعدة قانونية  مليون دو  13حاليًا ما يقرب من 
( الحالية من مقدمي الخدمات القانونية خدمات قانونية شاملة من خالل  ONAمجانية للمهاجرين المحتاجين. توفر شبكة )

 خدمات قانونية.  نموذج تمثيل عالمي، والذي يوفر التمثيل القانوني ألي مهاجر يحتاج إلى 
  

المدنيون،    -( القانونية، بما في ذلك مستشاريه القانونيين، ومراكز الفرص  ONA، ساعدت برامج مكتب )2021في عام 
عميل مهاجر من   28,000، وغيرها من المبادرات الخاصة، أكثر من Pro Bonoومحكمة الهجرة في الوالية، ومشروع 
ة المجانية، ودورات اعرف حقوقك، والمساعدة في طلب الهجرة، وغيرها من  خالل الفحوصات واالستشارات القانوني

 الخدمات القانونية المجانية.  
  

 من أجل الوصول إلى هذه الخدمات القانونية، يمكن لألفراد االتصال بالخط الساخن لألمريكيين الجدد على الرقم 
 9:00ونية. يعمل الخط الساخن لألمريكيين الجدد من إلحالتهم إلى أقرب مزود قانوني أو عيادة قان 7636-566-800-1

لغة. للحصول  200مساء، من االثنين إلى الجمعة. جميع المكالمات سرية. المساعدة متوفرة بأكثر من  8:00صباًحا إلى 
( على  ONAبعة )أو متا americans-new-https://dos.ny.gov/office على مزيد من المعلومات، يُرجى زيارة

@ أو على فيسبوك  NYSNewAmericansتويتر على 
NYSNewAmericans/https://www.facebook.com.  

  
###  
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