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نے نیو یارک شہر میں نئے آنے والے تارکین وطن کی امداد کے لیے قانونی خدمات کے   HOCHULگورنر 
  منصوبے کا اعالن کیا

  
ریاست نیو یارک نے نیو یارک شہر میں نئے آنے والے تارکین وطن کی فوری اور طویل مدتی قانونی مدد کی  

  $ ملین کی فنڈنگ مختص کی ہے3ضروریات کو پورا کرنے میں مدد کے لیے 
  

یقینی کا دفتر نئے آنے والے تارکین وطن کے لیے مفت قانونی خدمات کی دستیابی کو  NYSنئے امریکیوں کے لیے 
  بنانے کے لیے تین نئی گرانٹس چالئے گا

  
  

نے آج قانونی خدمات کی تین نئی گرانٹس کے اجراء کا اعالن کیا ہے جس کا مقصد ان  Kathy Hochulگورنر 
ہزاروں تارکین وطن کی مدد کرنا ہے جو اس سال نیو یارک شہر پہنچے ہیں۔ نئے امریکیوں کے لیے ریاست نیو یارک  

نے والے تارکین وطن کو $ ملین کی انتظام کاری کرے گا تاکہ نیو یارک شہر پہنچ3کا دفتر تین سالوں میں کل 
امیگریشن سے متعلق مفت قانونی خدمات اور انتہائی اہم درخواست دائر کرنے کے عمل اور مطلوبہ پیشی میں مدد  

کے نئے تارکین وطن کی امیگریشن کے پورے عمل میں مدد کرتے   Hochulفراہم کی جا سکے۔ یہ اعالن گورنر 
 ہوئے ان کی مدد کرنے کے عزم کا حصہ ہے۔ 

  
"ریاست نیو یارک ہمیشہ سے نئے آنے والے تارکین وطن کو مواقع کے وعدے کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہوئے امید 

"انہیں ترقی کی منازل طے کرنے کے لیے درکار قانونی ٹولز اور  نے کہا۔ Hochulگورنر کی کرن رہی ہے،" 
وسائل فراہم کرنے سے، ریاست نیو یارک ان لوگوں کی ترقی جاری رکھے گی جو اپنی اور اپنے خاندانوں کے لیے 

 بہتر زندگیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔"  
  

(  New York State Office for New Americans, ONAنئے امریکیوں کے لیے ریاست نیو یارک کے دفتر )
کے زیر انتظام یہ منصوبہ نیو یارک شہر پہنچنے والے تارکین وطن کو مفت امیگریشن سے متعلقہ قانونی خدمات اور 

مندرجہ ذیل تین کمیونٹی پر  ONAانتہائی اہم درخواست دائر کرنے کے عمل اور مطلوبہ پیشی میں مدد فراہم کرے گا۔ 
ے ذریعے اس طرح کی مفت، تارکین وطن کی قانونی خدمات کی فراہمی کے لیے تین سال کی مدت  مبنی تنظیموں ک 

 $ وقف کرے گا:  3,000,000میں نئی گرانٹ فنڈنگ میں فوری طور پر 
 ,Catholic Charities Community Servicesکیتھولک چیریٹیز کمیونٹی سروسز ) •

CCCS  آرک ڈیوسیز آف نیویارک؛ ،) 

 (  New York Legal Assistance Group, NYLAGنیو یارک لیگل اسسٹنس گروپ ) •

 Immigrant Advocates Responseامیگرنٹ ایڈوکیٹس ریسپانس کولیبریٹو ) •
Collaborative, I-ARC  ) 

  
میں  نیٹ ورک کے اندر کام کر رہے ہیں، نیو یارک شہر  ONAیہ تینوں فراہم کنندگان، جو پہلے سے ہی غیر منفعتی  

 تارکین وطن کی حالیہ آمد کے آغاز سے ہی قانونی خدمات کی فراہمی اور ہم آہنگی میں مہارت فراہم کر رہے ہیں۔  
  



کے موجودہ معاہدوں میں توسیع کریں گی اور فوری طور پر جاری   ONAنئی گرانٹس ان فراہم کنندگان کے ساتھ 
ں گی تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ نئے آنے خدمات کی حمایت کرنے کے لیے ان کی صالحیت کو بڑھا دی

والوں کی قانونی ضروریات کو فوری طور پر پورا کیا جائے اور امیگریشن کے پورے عمل میں مدد کی جائے۔ یہ  
وسائل مزید تارکین وطن کی پناہ کی درخواستوں اور امیگریشن سے متعلق دیگر قانونی معامالت بشمول حالیہ آنے  

 و نمائندگی فراہم کرنے میں زیادہ تیزی سے مدد کریں گے۔ والوں ک
  

"ہماری ریاست میں آنے والے تارکین وطن کی  نے کہا،  Robert J. Rodriguezنیو یارک کے ریاستی سیکرٹری 
حفاظت اور بہبود ہماری ترجیح ہے کیونکہ یہ افراد اور خاندان اپنے آپ کو غیر مانوس عالقے میں پاتے ہیں اور ایک  

بالکل نئی دنیا سے ہم آہنگ ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ قانونی خدمات کے لیے یہ اضافی فنڈنگ ہمارے  
و مختلف سرکاری منصوبوں کے تحت جن کا مقصد ان کی مدد کرنا ہے، ان آنے والی تارکین وطن کی  شراکت داروں ک

آبادی کو سمجھنے اور ان کی مدد کرنے میں معانت فراہم کرے گی۔ نیویارک ہمیشہ سے پوری دنیا کے لوگوں کے 
 مقام بناتی ہے۔"    لیے ایک خوش آئند جگہ رہا ہے۔ یہی چیز ہماری ریاست کو ایک متحرک اور ثقافتی

  
ONA  کے موجودہ قانونی فراہم کنندگانCCCS  اورNYLAG   کے ذریعے، نئے آنے والے تارکین وطن مفت قانونی

خدمات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں بشمول لیکن ان تک محدود نہیں: پتے کی تبدیلی؛ مقام کی تبدیلی؛ پناہ کی  
 ( کے ساتھ مدد؛ اور ملک بدری کا دفاع۔  EADیز )درخواستیں؛ ان کے روزگار کی اجازت کے دستاو

  
کی کوآرڈینیشن اور تربیتی کوششوں کو تقویت دے گا، جو نئے آنے والوں کی مدد  I-ARCاس کے عالوہ، یہ نیا اقدام  

کرنے والی قانونی تنظیموں کو تکنیکی مدد فراہم کرتا ہے، رضاکاروں کے لیے قانونی واقفیت کے ساتھ ساتھ قانونی  
نئے آنے  CCCSراہم کنندگان اور تارکین وطن کمیونٹی کے درمیان معلومات کے تبادلے میں سہولت فراہم کرتا ہے۔ ف

والوں کو اضافی صالحیت اور قانونی مدد فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ غیر قانونی خدمات کے حوالہ جات فراہم کرنے  
 ا۔ کے لیے رضاکار پرو بونو اٹارنی کی بھرتی اور مدد کرے گ

  
اس مربوط کوشش کا مقصد نیو یارک شہر میں نئے آنے والوں کی شدید ضروریات کو پورا کرنا ہے، جن میں سے  

بہت سے سیاسی پناہ کے خواہاں ہیں۔ جیسا کہ اس وقت یہ ہے، ایک بار وفاقی حکومت کے پاس پناہ کی درخواست دائر 
کی اجازت کے لیے اہل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی  کر دیے جانے کے بعد، درخواست دہندہ اس وقت تک مالزمت 

دنوں سے زیر التوا نہ ہو۔ تاہم، پناہ کا درخواست دہندہ اپنی پناہ کی درخواست داخل کرنے کے   180پناہ کی درخواست 
دن کے نشان پر   180دن بعد اپنی مالزمت کی اجازت کی دستاویز کے لیے درخواست دے سکتا ہے تاکہ   150

کی  EADازت کی منظوری حاصل کرنے کے امکان کو ممکن بنایا جا سکے۔ ایک بار جب وہ اپنی  مالزمت کی اج
منظوری حاصل کر لیتے ہیں، تو انہیں اپنی اور اپنے خاندان کی کفالت کے لیے مالزمت حاصل کرنے کی اجازت ہو  

 گی۔  
  

"نیو یارک میں تارکین وطن کی قانونی خدمات کی اس سے زیادہ ضرورت نے کہا،  Catalina Cruzرکن اسمبلی 
کبھی نہیں تھی۔ جیسے ہی دنیا بھر سے نئے امریکی ہماری عظیم ریاست میں پہنچ رہے ہیں، نیو یارک امید اور 
ر انسانیت کی کرن بنا ہوا ہے۔ میں گورنر کی جانب سے پہلے سے موجود مقدمات کی پسماندگی کو دور کرنے او

$ ملین کے عزم پر بہت خوش ہوں  3تارکین وطن کو قانونی خدمات کو محفوظ بنانے میں مدد کرنے کے لیے اضافی 
 تاکہ وہ نیو یارک کو گھر بالنا جاری رکھ سکیں۔" 

  
Monsignor Kevin Sullivan ،گزشتہ چھ ماہ کے دوران نیو ، ایگزیکٹو ڈائرکٹر کیتھولک چیریٹیز، نے کہا"

ہ کے متالشیوں کی بڑی تعداد نے ایک بے مثال چیلنج پیدا کر دیا ہے۔ اور، ایک بار پھر، نیو یارک نے  یارک میں پنا
امریکہ میں تحفظ اور مواقع کی تالش میں نئے آنے والوں کا خیرمقدم کرنے میں سب سے آگے ہونے کا مظاہرہ کیا  

پر نیو یارک کے شہری ہمارے نئے پڑوسیوں کی  ہے۔ حکومت، کمیونٹی کی تنظیمیں، مذہبی تنظیمیں اور انفرادی طور 
مدد کے لیے آگے بڑھے ہیں۔ اپنے ہی ممالک میں تشدد، ظلم و ستم اور دیگر خطرات سے بھاگنے والوں کے لیے 

کی طرف سے یہ اقدام انتہائی اہم ہے، جس کی شدید ضرورت ہے۔ اس  NYSقانونی خدمات کو یقینی بنانے کے لیے 
چاہیے۔ مدد کرنے کے لیے ہاتھ بڑھانا نہ صرف نئے آنے والے افراد اور خاندانوں کے کی دل سے تعریف کرنی 



بہترین مفاد میں ہے بلکہ یہ ایک متحرک ریاست اور مضبوط معیشت کو فروغ دینے میں نیو یارک کے بہترین مفاد  
 میں ہے۔" 

  
Camille Mackler ایگزیکٹو ڈائرئکٹر امیگرنٹ ،ARC  ،ہم گورنر نے کہا"Hochul   کو ریاست نیو یارک کی

طرف سے تحفظ کی تالش میں یہاں آنے والوں کے لیے قانونی نمائندگی تک رسائی کو یقینی بنانے کے لیے اس نئے 
رنے کے لیے کہنا اور ان  عزم کے لیے سراہتے ہیں۔ کسی سیاسی پناہ کے متالشی سے اکیلے قانونی عمل کا سامنا ک

تقاضوں کی وضاحت کے بغیر جنہیں پورا کرنا ضروری ہے، انہیں ناکامی کی طرف دھکیلنے کے مترادف ہے، اور  
ان اصولوں کی خالف ورزی ہے جن پر یہ ملک بنایا گیا تھا۔ ہمیں گورنر کی اس کوشش کا حصہ بننے پر فخر ہے جو  

استعمال کرنے والوں کی نفرت انگیز بیان بازی کا مقابلہ کرتی ہیں، اور   انسانی جانوں کو سیاسی مہرے کے طور پر 
الزمی   -اس کے بجائے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہجرت کوئی بحران نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے 

 ہمدردی اور وقار کے ساتھ نمٹا جاسکتا ہے۔"  - طور پر 
  

Jodi Ziesemer، NYLAG سیاسی جبر، تشدد اور غربت کشن یونٹ کی ڈائریکٹر نے کہا، میں امیگرنٹ پروٹی"
سے حفاظت کی تالش میں نیو یارک شہر پہنچنے والے تمام تارکین وطن معیاری قانونی مدد اور اس ملک میں پائیدار  

وطن انداز میں اپنی بنیادوں کی تعمیر کا موقع حاصل کرنے کے مستحق ہیں ہم اپنے شہر کے نئے آنے والے تارکین 
کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔  Hochulکی ہنگامی قانونی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس اہم فنڈنگ کے لیے گورنر 

ہمیں وینزویال اور جنوبی امریکہ سے سیاسی پناہ گزینوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے نیو یارک شہر کی کوششوں کا 
جنگ کا احساس ہونے اور سیاسی تباہی سے بھاگنے والے   حصہ بننے پر فخر ہے، جیسا کہ یوکرین کے باشندوں کو

افغانوں کے لیے کیا گیا تھا۔ ہمیں امید ہے کہ یہ فنڈنگ اس انسانی بحران کے طویل مدتی حل کے لیے ضروری عزم  
 اور سرمایہ کاری کی ایک مثال کے طور پر کام کرے گی۔"  

  
Frankie Miranda ہسپانوی فیڈریشن کے صدر اور ،CEO  ،جیسا کہ دوسرے گورنر ہماری سرحد پر  نے کہا"

آنے والے خاندانوں کی زندگیوں کے ساتھ سیاست کرتے ہیں، ہسپانوی فیڈریشن کو اس بات پر فخر ہے کہ گورنر  
Hochul   نیو یارک کی ہمارے اقدار کے ساتھ رہنمائی کر رہی ہیں اور پناہ کی تالش میں آنے والے تارکین وطن کی

یں۔ سرحد پر اور ہماری ریاست میں آنے والے خاندان خانہ جنگی، ماحولیاتی تباہی، تشدد اور بہت کچھ  مدد کر رہی ہ
سے بھاگ رہے ہیں۔ یہ فنڈنگ قانونی خدمات تک رسائی فراہم کرنے کے لیے اہم ہے جس سے پناہ کے متالشیوں کو 

خوف کے بغیر اپنے ملک کو گھر بالنے کا  اپنا سفر مکمل کرنے میں مدد ملے گی اور آخر کار انہیں ملک بدری کے  
یارک کے  موقع ملے گا۔ ہسپانوی فیڈریشن ریاست بھر میں تارکین وطن کی حمایت اور حوصلہ افزائی کے لیے نیو 

  ساتھ ہماری مسلسل شراکت داری کی منتظر ہے۔"
  

Murad Awawdeh ،اس بات کو یقینی بنانے کے لیے  ، ایگزیکٹو ڈائریکٹر، نیو یارک امیگریشن کولیشن نے کہا"
کا شکریہ کہ پناہ کے متالشی افراد کو قانونی نمائندگی تک رسائی حاصل ہے۔ امیگریشن عدالتوں میں  Hochulگورنر 

نے والے تارکین وطن اور ان لوگوں کو جو  اکیلے تشریف النا کسی کے لیے بھی تقریباً ناممکن کام ہو سکتا ہے، نئے آ
انگریزی نہیں بولتے، اور امریکی قانونی نظام کے بارے میں پیشگی معلومات نہیں رکھتے۔ قانونی نمائندگی تک رسائی  

کے بغیر، تارکین وطن کے اپنے قانونی مقدمات سے محروم ہونے اور ان ممالک میں واپس بھیجے جانے کا امکان  
ہے جہاں ان کی زندگی اور معاش خطرے میں ہے۔ قانونی خدمات کی فنڈنگ میں ریاست نیو یارک کی    بہت زیادہ ہوتا

حالیہ سرمایہ کاری تارکین وطن نیو یارک کے باشندوں کو درحقیقت وہ تحفظ حاصل کرنے کے لیے لڑنے کا موقع  
ہیں۔ ہم اپنے نئے پڑوسیوں کے  فراہم کرنے کے لیے ایک اہم پہال قدم ہے جس کے وہ اور ان کے اہل خانہ مستحق

 تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اپنی مسلسل شراکت کے منتظر ہیں۔" 
  

کے آنے والے تارکین وطن کی بڑھتی ہوئی فنڈنگ میں مدد کرنے کے عزم پر استوار   Hochulآج کا اعالن گورنر 
لیے غیر منافع بخش، کمیونٹی پر   اس وقت ضرورت مند تارکین وطن کو مفت قانونی مدد فراہم کرنے کے ONAہے۔ 

کا موجودہ نیٹ  ONA$ ملین ساالنہ فنڈنگ فراہم کرتا ہے۔ قانونی فراہم کنندگان کا 13مبنی فراہم کنندگان کو تقریباً 
ورک ایک عالمگیر نمائندگی کے ماڈل کے ذریعے جامع قانونی خدمات فراہم کرتا ہے، جو قانونی خدمات کی ضرورت  

 کین وطن کو قانونی نمائندگی فراہم کرتا ہے۔ والے کسی بھی تار
  



سوکس، اپسٹیٹ   -کے قانونی پروگراموں، بشمول اس کے قانونی کونسلز، مواقع کے مراکز  ONAمیں،  2021
سے زائد تارکین وطن گاہکوں کو مفت   28,000امیگریشن کورٹ، پرو بونو منصوبہ، اور دیگر خصوصی اقدامات نے 

شاورت، اپنے حقوق کو جانیں تربیت، امیگریشن درخواست کی مدد، اور دیگر مفت قانونی  قانونی اسکریننگ اور م
 خدمات کے ساتھ مدد کی ہے۔  

  
پر کال کر   7636-566-800-1ان قانونی خدمات تک رسائی حاصل کرنے کے لیے، افراد نیو امریکن ہاٹ الئن کو 

ی کلینک سے رجوع کیا جا سکے۔ نیو امریکن ہاٹ الئن پیر سے  سکتے ہیں تاکہ ان کے قریبی قانونی فراہم کنندہ یا قانون
سے زائد زبانوں  200بجے تک کام کرتی ہے۔ تمام کالز خفیہ رکھی جاتی ہیں۔  8:00بجے سے شام  9:00جمعہ صبح 

 americans-new-https://dos.ny.gov/office میں معاونت دستیاب ہے۔ مزید معلومات کے لیے، مالحظہ کریں
پر  Facebook@ پر یا NYSNewAmericansکو ٹویٹر پر  ONAیا 

Americanshttps://www.facebook.com/NYSNew فالو کریں۔  
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