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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PROGRAM POMOCY PRAWNEJ DLA NOWO 
PRZYBYŁYCH IMIGRANTÓW W MIEŚCIE NOWY JORK  

  
Stan Nowy Jork przeznacza 3 mln USD na pomoc w zaspokojeniu 

natychmiastowych i długoterminowych potrzeb w zakresie pomocy prawnej dla 
nowo przybyłych imigrantów w mieście Nowy Jork  

  
Biuro dla Nowo Przybyłych Amerykanów w NYS będzie administrować trzema 

nowymi dotacjami, aby zapewnić bezpłatne usługi prawne dla nowo przybyłych 
imigrantów  

  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś uruchomienie trzech nowych dotacji na usługi 
prawne, których celem jest pomoc tysiącom imigrantów, którzy w tym roku przybyli do 
miasta Nowy Jork. Łączna kwota 3 mln USD będzie zarządzana przez trzy lata przez 
Biuro dla Nowo Przybyłych Amerykanów (Office for New Americans, ONA) w stanie 
Nowy Jork, aby zapewnić imigrantom przybywającym do miasta Nowy Jork bezpłatne 
usługi prawne związane z imigracją oraz pomoc w wypełnianiu krytycznych wniosków i 
wymaganych stawiennictw. Ogłoszenie opiera się na zobowiązaniu gubernator Hochul 
do pomocy nowo przybyłym imigrantom poprzez zapewnienie im wsparcia w całym 
procesie imigracyjnym.  
  
„Stan Nowy Jork od zawsze jest latarnią nadziei, witając nowo przybyłych imigrantów i 
oferując im możliwości”, powiedziała gubernator Hochul. „Poprzez zapewnienie im 
narzędzi prawnych i zasobów, których potrzebują, aby się rozwijać, stan Nowy Jork 
będzie nadal podnosić na duchu tych, którzy próbują zbudować lepsze życie dla siebie i 
swoich rodzin”.  
  
Program ten, administrowany przez Biuro dla Nowo Przybyłych Amerykanów (ONA) w 
stanie Nowy Jork, zapewni imigrantom przybywającym do miasta Nowy Jork bezpłatne 
usługi prawne związane z imigracją oraz pomoc w krytycznym wypełnianiu wniosków i 
wymaganych stawiennictwach. ONA niezwłocznie przeznaczy kwotę 3 000 000 USD w 
nowych funduszach dotacji w okresie trzech lat na świadczenie takich bezpłatnych 
usług prawnych dla imigrantów poprzez następujące trzy organizacje społeczne:  

• Catholic Charities Community Services (CCCS), Archidiecezja stanu 
Nowy Jork;  

• New York Legal Assistance Group (NYLAG)  



• Immigrant Advocates Response Collaborative (I-ARC).  
  
Ci trzej świadczeniodawcy, działający już w ramach istniejącej sieci organizacji 
pozarządowych w ramach ONA, od początku napływu nowych imigrantów do miasta 
Nowy Jork służą fachową wiedzą w zakresie świadczenia i koordynacji usług prawnych.  
  
Nowe dotacje rozszerzą zakres istniejących umów zawieranych przez ONA z tymi 
świadczeniodawcami i natychmiast zbudują ich zdolność do wspierania bieżących usług 
w celu zapewnienia, że potrzeby prawne nowo przybyłych imigrantów są pilnie 
zaspokajane i wspierane w całym procesie imigracyjnym. Środki te pomogą większej 
liczbie imigrantów przyspieszyć przetwarzanie ich wniosków o azyl i inne kwestie 
prawne związane z imigracją, w tym zapewnią reprezentację dla nowo przybyłych.  
  
Sekretarz stanu Nowy Jork, Robert J. Rodriguez, powiedział: „Bezpieczeństwo i 
dobrobyt imigrantów przybywających do naszego stanu jest priorytetem, ponieważ 
osoby i rodziny znajdują się na nieznanym terytorium, próbując zaaklimatyzować się w 
zupełnie nowym świecie. Te dodatkowe fundusze na usługi prawne pomogą naszym 
partnerom w pomaganiu nowo przybywającym migrantom w zrozumieniu i zasadach 
korzystania z różnych programach rządowych, które mają im pomóc. Stan Nowy Jork 
od zawsze jest miejscem przyjaznym dla ludzi z całego świata. To właśnie sprawia, że 
nasz stan jest tak tętniącym życiem i zróżnicowanym kulturowo miejscem”.  
  
Poprzez istniejących świadczeniodawców prawnych ONA – CCCS i NYLAG, nowo 
przybyli imigranci mogą uzyskać dostęp do bezpłatnych usług prawnych, w tym m.in.: 
zmiany adresu; zmiany miejsca pobytu; wniosków o azyl; pomoc w uzyskaniu 
dokumentu uprawniającego do zatrudnienia (employment authorization document, 
EAD); oraz ochrony przed deportacją.  
  
Ponadto, ta nowa inicjatywa wzmocni działania koordynacyjne i szkoleniowe I-ARC, 
które zapewnia wsparcie techniczne dla organizacji prawnych pomagających nowo 
przybyłym, orientację prawną dla wolontariuszy, jak również ułatwia wymianę informacji 
pomiędzy świadczeniodawcami oraz ze społecznością imigrantów. CCCS będzie 
również rekrutować i wspierać adwokatów wolontariuszy pro bono, aby zapewnić 
dodatkowe możliwości i pomoc prawną dla nowo przybyłych, jak również skierowania 
do usług pozaprawnych.  
  
To skoordynowane działanie ma na celu zaspokojenie pilnych potrzeb nowo przybyłych 
do miasta Nowy Jork, z których wielu ubiega się o azyl. W obecnym stanie prawnym, po 
złożeniu wniosku o azyl w rządzie federalnym, wnioskodawca nie kwalifikuje się do 
otrzymania pozwolenia na zatrudnienie, dopóki jego wniosek o azyl nie zostanie 
rozpatrzony przez okres 180 dni. Jednakże, osoba ubiegająca się o azyl może złożyć 
wniosek o wydanie dokumentu upoważniającego do zatrudnienia 150 dni po złożeniu 
wniosku o azyl, aby umożliwić otrzymanie zezwolenia na zatrudnienie po upływie 180 
dni. Po otrzymaniu EAD, osoby te będą mogły szukać pracy, aby utrzymać siebie i 
swoją rodzinę.  
  



Członkini Zgromadzenia, Catalina Cruz, powiedziała: „Nigdy nie było większego 
zapotrzebowania na usługi prawne dla imigrantów w stanie Nowy Jork. Gdy nowi 
Amerykanie przybywają do naszego wspaniałego stanu z całego świata, stan Nowy 
Jork pozostaje latarnią nadziei i człowieczeństwa. Jestem zachwycona przekazaniem 
przez gubernator dodatkowych 3 mln USD, które pomogą rozwiązać już istniejące 
zaległości w rozpatrywaniu spraw i pomogą imigrantom zabezpieczyć usługi prawne, 
aby mogli oni nadal nazywać stan Nowy Jork swoim domem”.  
  
Wielebny i dyrektor wykonawczy Catholic Charities, Kevin Sullivan, powiedział: 
„Ogromny przypływ osób ubiegających się o azyl w stanie Nowy Jork w ciągu ostatnich 
sześciu miesięcy jest bezprecedensowym wyzwaniem. Ponadto, po raz kolejny stan 
Nowy Jork wykazał się przywództwem w przyjmowaniu nowo przybywających, 
szukających bezpieczeństwa i możliwości w Stanach Zjednoczonych. Rząd, organizacje 
społeczne, organizacje religijne i indywidualni mieszkańcy stanu Nowy Jork wystąpili, 
aby wesprzeć naszych nowych sąsiadów. Inicjatywa NYS mająca na celu zapewnienie 
usług prawnych dla osób uciekających przed przemocą, prześladowaniami i innymi 
niebezpieczeństwami w ich własnych krajach jest bardzo ważna i krytycznie potrzebna. 
Należy ją z całego serca pochwalić. Wyciągnięcie pomocnej dłoni leży nie tylko w 
najlepszym interesie nowo przybyłych osób i rodzin, ale także w najlepszym interesie 
stanu Nowy Jork, który chce tętnić życiem i posiadać silną gospodarkę”.  
  
Dyrektor wykonawcza organizacji Immigrant ARC, Camille Mackler, powiedziała: 
„Wyrażamy uznanie dla gubernator Hochul za to odnowione zobowiązanie stanu Nowy 
Jork do zapewnienia dostępu do reprezentacji prawnej dla tych, którzy przybyli tu w 
poszukiwaniu ochrony. Prośba, by osoba ubiegająca się o azyl stawiła czoła procesowi 
prawnemu sama i bez choćby wyjaśnienia wymagań, które musi spełnić, jest po prostu 
wystawianiem jej na porażkę i hańbi zasady, na których ten kraj został zbudowany. 
Jesteśmy dumni, że możemy być częścią tego działania gubernator, aby przeciwstawić 
się nienawistnej retoryce tych, którzy używają ludzkich istnień jako politycznych 
pionków, a zamiast tego pokazać, że migracja nie jest kryzysem, ale rzeczywistością, 
która może – i musi – być spełniona przy okazaniu empatii i szacunku”.  
  
Dyrektor Działu Ochrony Imigrantów w NYLAG, Jodi Ziesemer, powiedziała: 
„Wszyscy imigranci przybywający do stanu Nowy Jork w poszukiwaniu bezpieczeństwa 
przed politycznym uciskiem, przemocą i ubóstwem zasługują na wysokiej jakości 
wsparcie prawne i szansę na zbudowanie trwałych fundamentów w tym kraju. 
Dziękujemy gubernator Hochul za to istotne finansowanie, które pozwoli na 
zaspokojenie pilnych potrzeb prawnych nowo przybyłych imigrantów w naszym mieście. 
Jesteśmy dumni, że możemy być częścią działań miasta Nowy Jork na rzecz przyjęcia 
uchodźców politycznych z Wenezueli i Ameryki Południowej, tak jak to uczyniono w 
przypadku Ukraińców odczuwających skutki wojny i Afgańczyków uciekających przed 
upadkiem politycznym. Mamy nadzieję, że to finansowanie posłuży jako przykład 
rodzaju zaangażowania i inwestycji potrzebnych do długoterminowych rozwiązań tego 
kryzysu humanitarnego”.  
  



Prezes i dyrektor generalny organizacji Hispanic Federation, Frankie Miranda, 
powiedziała: „Podczas gdy inni gubernatorzy bawią się w politykę narażając życie 
rodzin przybywających na naszą granicę, Hispanic Federation jest dumna z tego, że 
gubernator Hochul przewodzi naszym wartościom w stanie Nowy Jork i wspiera 
imigrantów szukających schronienia. Rodziny przybywające na granicę i do naszego 
stanu uciekają przed konfliktami społecznymi, katastrofami ekologicznymi, przemocą i 
wieloma innymi problemami. Fundusze te są kluczowe dla zapewnienia dostępu do 
usług prawnych, które pomogą osobom ubiegającym się o azyl ukończyć swoją podróż i 
wreszcie mieć szansę na nazwanie naszego kraju domem bez obaw o deportację. 
Organizacja Hispanic Federation z niecierpliwością czeka na nasze dalsze partnerstwo 
ze stanem Nowy Jork, aby wspierać i umacniać imigrantów w całym stanie”.  
  
Dyrektor wykonawczy organizacji New Jork Immigration Coalition, Murad 
Awawdeh, powiedział: „Dziękuję gubernator Hochul za zapewnienie, że osoby 
ubiegające się o azyl mają dostęp do reprezentacji prawnej. Samodzielne poruszanie 
się po sądach imigracyjnych może być blisko niemożliwym zadaniem dla każdego, a co 
dopiero dla nowo przybyłych imigrantów i tych, którzy nie mówią po angielsku i nie 
posiadają wiedzy o amerykańskim systemie prawnym. Bez dostępu do reprezentacji 
prawnej, imigranci są o wiele bardziej narażeni na przegranie sprawy i deportację do 
krajów, gdzie ich życie i środki na utrzymanie są zagrożone. Ostatnie inwestycje stanu 
Nowy Jork w finansowanie usług prawnych są ważnym pierwszym krokiem do dania 
mieszkańcom stanu Nowy Jork szansy na rzeczywiste osiągnięcie bezpieczeństwa, na 
które oni i ich rodziny zasługują. Liczymy na nasze dalsze partnerstwo w celu 
zapewnienia ochrony naszym nowo przybyłym sąsiadom”.  
  
Dzisiejsze ogłoszenie opiera się na zobowiązaniu gubernator Hochul do pomocy 
przybywającym imigrantom poprzez zwiększenie funduszy. ONA zapewnia obecnie 
około 13 mln USD rocznego finansowania świadczeniodawcom działającym na 
zasadach non-profit w celu dostarczenia bezpłatnej pomocy prawnej imigrantom w 
potrzebie. Obecna sieć świadczeniodawców ONA zapewnia kompleksowe usługi 
prawne poprzez uniwersalny model reprezentacji, który zapewnia reprezentację prawną 
każdemu imigrantowi potrzebującemu usług prawnych.  
  
W 2021 r., programy prawne ONA, w tym jej Legal Counsels, Opportunity Centers – 
Civics, Immigration Court w północnej części stanu, Pro Bono Project i inne specjalne 
inicjatywy pomogły ponad 28 000 klientom-imigrantom w bezpłatnych badaniach i 
konsultacjach prawnych, szkoleniach Know Your Rights, pomocy w złożeniu wniosku 
imigracyjnego i innych bezpłatnych usługach prawnych.  
  
W celu uzyskania dostępu do tych usług prawnych, osoby mogą zadzwonić na infolinię 
dla Nowo Przybyłych Amerykanów pod numer 1-800-566-7636, aby zostać 
skierowanym do najbliższego świadczeniodawcy prawnego lub kancelarii prawnej. 
Infolinia dla Nowo Przybyłych Amerykanów działa od 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 uzyskać na stronie 
https://dos.ny.gov/office-new-americans lub śledząc profil ONA na Twitterze 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdos.ny.gov%2Foffice-new-americans&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2bcc478279ff4c59500f08dad30aa372%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638054339891610637%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2F4zZrc7GF3s2o5M0vw1dydo7EbWYJls8ZBY%2FzaHtjgA%3D&reserved=0


(@NYSNewAmericans) albo na Facebooku pod adresem 
https://www.facebook.com/NYSNewAmericans.  
  

###  
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