
 
 גאווערנער קעטי האקול   11/30/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

אנגעקומענע  -גאווערנער האקול אנאנסירט לעגאלע סערוויסעס פראגראם צו ארויסהעלפן נארוואס 
   אימיגראנטן אין ניו יארק סיטי

  
- אין פינאנצירונג צו העלפן צושטעלן באלדיגע און לאנג מיליאן דאלאר 3ניו יארק סטעיט זאגט צו 

   ראנטן אין ניו יארק סיטיערמיניגע לעגאלע הילף סערוויסעס פאר נייגעקומענע אימיגט
  

אפיס פאר נייע אמעריקאנער וועט פארטיילט דריי נייע גרענטס צו פארזיכערן אז   NYSדי 
  אומזיסטע לעגאלע סערוויסעס זענען דא צו באקומען פאר נייגעקומענע אימיגראנטן

  
  

גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז דריי נייע לעגאלע סערוויסעס גרענטס זענען געעפנט  
געווארן מיט די ציהל צו ארויסהעלפן די טויזנטע אימיגראנטן וועלכע זענען אנגעקומען אין ניו יארק סיטי  

פון דריי יאר דורך די ניו    מיליאן דאלאר וועלן פארטיילט ווערן איבער א משך  3דעם יאר. א סך הכל פון 
( צו צושטעלן פאר  Office for New Americans, ONAיארק סטעיט אפיס פאר נייע אמעריקאנער ) 

פארבינענדע לעגאלע סערוויסעס -אימיגראנטן וועלכע קומען אן קיין ניו יארק סיטי אומזיסטע אימיגראציע
גטע אּפוינטמענטס. די אנאנס בויט אויף און הילף מיטן אריינגעבן קריטישע אפליקאציעס און פארלאנ

גאווערנער האקול'ס איבערגעגעבנקייט צו העלפן נייע אימיגראנטן דורכן זיי שטיצן דורכאויס די  
 אימיגראציע פראצעדור.  

  
"ניו יארק סטעיט איז שטענדיג געווען א שטראל פון האפענונג, אויפנעמנדיג נייגעקומענע אימיגראנטן  

"דורכן זיי צושטעלן די לעגאלע כלים   האט גאווערנער האקול געזאגט.געלעגנהייט",  מיט די צוזאג פון
מיטלען וואס זיי דארפן צו קענען בליהען, וועט ניו יארק סטעיט פארזעצן צו אונטערהייבן די -און הילפס

 וועלכע פרובירן צו בויען א בעסערע לעבן פאר זיך און פאר זייערע פאמיליעס."  
  

ר נייע אמעריקאנער, וועט צושטעלן פאר  דער פראגראם, אנגעפירט דורך די ניו יארק סטעיט אפיס פא
פארבינענדע לעגאלע סערוויסעס -אימיגראנטן וועלכע קומען אן קיין ניו יארק סיטי אומזיסטע אימיגראציע

וועט באלד   ONAאון הילף מיטן אריינגעבן קריטישע אפליקאציעס און פארלאנגטע אּפוינטמענטס. די 
יאריגע צייט אפשניט צו צושטעלן  -עלטער אין לויף פון א דרייאין נייע גרענט ג $3,000,000אוועקלייגן 

 באזירטע ארגאניזאציעס:  -אזעלכע אומזיסטע לעגאלע סערוויסעס דורך די פאלגנדע דריי קאמיוניטי
• Catholic Charities Community Services   ,קאטוילישע צדקה קאמיוניטי סערוויסעס(

CCCS ,)Archdiocese of New York  ; 

 (  NYLAGניו יארק לעגאלע הילף גרופע ) •

• Immigrant Advocates Response Collaborative  אימיגראנט אדוואקאטן(
 (  I-ARCאפרופונג צוזאמענארבעט, 

  
ּפרַאפיט -נעטווערק פון נָאנ ONAדי דריי ארגאניזאציעס וועלכע אפערירן שוין אין די עקזיסטירנדע  

יפן שטח זינט די אנהויב פון די לעצטיגע כוואליע פון אימיגראנטן  ארגאניזאציעס געפונען זיך שוין או



אנקומענדיג קיין ניו יארק סיטי, ביישטייערנדיג פון זייער מבינות ביים צושטעלן און קאארדינירן לעגאלע  
 סערוויסעס.  

  
און זיי 'ס עקזיסטירנדע קאנטראקטן מיט די ארגאניזאציעס ONAדי נייע גרענטס וועלן פארברייטערן די 

וועלן באלדיגערהייט אויפבויען זייערע מעגליכקייטן צו שטיצן אנגייענדע סערוויסעס צו זיכער מאכן אז די  
לעגאלע באדערפענישן פון נייגעקומענע אימיגראנטן ווערן דרינגנדערהייט אדרעסירט און געשטיצט  

פן מער אימיגראנטן אויף א  דורכאויס דעם גאנצן אימיגראציע פראצעדור. די מיטלען וועלן ארויסהעל
פארבינדענע  -שנעלערן פארנעם מיט אפליקאציעס פאר פליטים )אסיילום( און אנדערע אימיגראציע

- לעגאלע אנגעלעגנהייטן, אריינרעכענענדיג דאס צושטעלן לעגאלע פארטרעטונג פאר לעצטנס
 אנגעקומענע אימיגראנטן.  

  
"די זיכערהייט און  ראדריגעז, האט געזאגט,   ניו יארק סעקרעטערי ָאוו סטעיט, ראבערט דזש.

וואוילזיין פון אימיגראנטן וועלכע קומען צו אונזער סטעיט איז א פריאריטעט אזוי ווי איינצלנע מענטשן און  
פאמיליעס טרעפן זיך אין אומבאקאנטע טעריטאריע, פרובירנדיג זיך צו צוגעוואוינען צו א גענצליך נייע  

די צוגעלייגטע געלטער פאר לעגאלע סערוויסעס וועט ארויסהעלפן אונזערע שותפים ווען זיי וועלט. 
העלפן די אנקומענדע אימיגראנט באפעלקערונג פארשטיין און זיך אן עצה צו געבן מיט די פארשידענע  

אר מענטשן  רעגירונג פראגראמען געציהלט זיי צו העלפן. ניו יארק איז אייביג געווען א ווארעמע פלאץ פ 
פון ארום די גאנצע וועלט. עס איז דאס וואס מאכט אונזער סטעיט פאר אזא לעבעדיגע און קולטורישע 

 פלאץ וואו צו זיין."  
  

, קענען  NYLAGאון   CCCS'ס עקזיסטירנדע לעגאלע סערוויסעס ּפרָאוויידערס, ONAדורך די  
סעס, אריינרעכענענדיג צווישן אנדערע:  נייגעקומענע אימיגראנטן באקומען אומזיסטע לעגאלע סערווי

טוישן אן אדרעס; טוישן געריכט; פליטים אפליקאציעס; הילף מיט זייערע באשעפטיגונג אויטאריזאציע 
 (; און דעפארטאציע פארטיידיגונג.  employment authorization document, EADדאקומענט )

  
-Iי קאארידנאציע און טרענירונג באמיאונגען פון אין צוגאב וועט די נייע אינציאטיוו פארשטערקערן ד 

ARC  אן ארגאניזאציע וואס שטעלט צו טעכנישע שטיצע פאר די לעגאלע ארגאניזאציעס וועלכע העלפן ,
ארויס נייגעקומענע אימיגראנטן, קורצע לעגאלע קלאסן פאר וואלונטירן און דאס אויסגלאטן דאס  

וועט   CCCSרָאוויידערס און מיט די אימיגראנט קאמיוניטי. די מיטטיילן אינפארמאציע צווישן לעגאלע ּפ
אויך רעקרוטירן און שטיצן לויערס וועלכע וואלונטירן צו צושטעלן נאך מעגליכקייטן און לעגאלע הילף פאר  

נייגעקומענע אימיגראנטן, ווי אויך זיי צו גיבן ריפערעלס פאר אנדערע סערוויסעס וועלכע האבן נישט צו  
 ט די געזעץ. טוהן מי

  
די קאארדינירטע באמיאונג ציהלט צו נאכקומען די קריטישע באדערפענישן פון נייגעקומענע אימיגראנטן  
צו ניו יארק סיטי, פילע פון וועלכע זוכן צו אנערקענט ווערן אלץ פליטים און באקומען אסיילום. אזוי ווי עס 

ינגעגעבן צו די פעדעראלע רעגירונג, איז דער  איז יעצט, איינמאל אן אסיילום אפליקאציע ווערט ארי
אפליקאנט נישט בארעכטיגט פאר אויטאריזאציע צו ארבעטן חוץ אויב זייער אסיילום אפליקאציע נעמט  

טעג צו איבערגעקוקט ווערן. אן אסיילום אפליקאנט קען אבער אּפלייען פאר א באשעפטיגונג   180
נגעבן זייער אסיילום אפליקאציע כדי זיי צו ערלויבן צו טעג נאכן אריי 150אויטאריזאציע דאקומענט  

'סטע טאג. איינמאל זיי  180באקומען די באשעפטיגונג אויטאריזאציע באשטעטיגונג באלד אויף די 
באשטעטיגונג וועלן זיי זיין ערלויבט צו זוכן ארבעט זיך צו אויסהאלטן און צו   EADבאקומען זייער 

 אויסהאלטן זייערע פאמיליעס.  
  

"עס איז קיינמאל נישט געווען א גרעסערע נויט  אסעמבלי מיטגלידערין קאטאלינע קרּוז האט געזאגט, 
פאר לעגאלע סערוויסעס פאר אימיגרארנטן אין ניו יארק. אזוי ווי נייע אמעריקאנער קומען אן צו אונזער  

א שטראל פון האפענונג און  געוואלדיגע סטעיט פון ארום די גאנצע וועלט, זעצט ניו יארק פאר צו זיין 



מיליאן דאלאר צו העלפן  3רחמנות. איך בין גאר באגייסטערט מיט די גאווערנער'ס צוזאג פון נאך א 
אדרעסירן די אנגעזאמלטע הויפן פון פעלער און העלפן אימיגראנטן פארזיכערן לעגאלע סערוויסעס כדי 

 ." זיי זאלן קענען פארזעצן צו רופן ניו יארק זייער היים
  

"די  , האט געזאגט, Catholic Charitiesמאנסעניאר קעווין סָאליווען, עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון 
ריזיגע העכערונג פון פליטים וועלכע זוכן אסיילום אין ניו יארק אין לויף פון די פארגאנגענע זעקס חודשים  

האט געברענגט א פרעצעדענטלאזע שוועריגקייט. און ווידעראמאל האט ניו יארק ארויסגעוויזן  
און געלעגנהייט אין די  פירערשאפט ביים אויפנעמען נייגעקומענע אימיגראנטן וועלכע זוכן זיכערהייט 

באזירטע ארגאניזאציעס, רעליגיעזע ארגאניזאציעס און  -פאראייניגטע שטאטן. רעגירונג, קאמיוניטי
פריוואטע ניו יארקער האבן זיך ארויפגעשארט די ארבל צו שטיצן אונזערע נייע שכנים. די אינציאטיוו 

נטלויפן פון געוואלדטאטן, אונטערדרוקונג  צו פארזיכערן לעגאלע סערוויסעס פאר די וועלכע א NYSדורך 
און אנדערע סכנות אין זייערע אייגענע לענדער איז גאר וויכטיג און קריטיש נויטיג. עס דארף ווארעם  

אפלאדירט ווערן. אויסשטרעקן א האנט איז נישט נאר די בעסטע פאר די נייגעקומענע מענטשן און  
ינטערעס צו בלייבן א לעבעדיגע סטעיט און שטארקע  פאמיליעס, נאר עס איז אויך ניו יארק'ס א

 עקאנאמיע."  
  

"מיר לויבן אויס , האט געזאגט, Immigrant ARCקאמיל מעקלער, עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון 
גאווערנער האקול פאר די באנייטע פארפליכטונג פון ניו יארק סטעיט צו פארזיכערן צוטריט צו לעגאלע  
פארטרעטונג פאר די וועלכע זענען געקומען דא צו זוכן שוץ. בעטן פון איינער וואס זוכט אסיילום זיך צו  

ערן די פאדערונגען וואס זיי מוזן ערפילן איז פארמעסטן אליין מיט דעם לעגאלן פראצעדור אן אפילו ערקל
פשוט א וועג זיי צו לייגן אויפן וועג צו דורכפאלן, און עס איז קעגן די פרינציפן אויף וועלכע די לאנד איז  

געבויט געווארן. מיר זענען שטאלץ צו זיין א טייל פון די באמיאונג דורך די גאווערנער זיך צו קעגנשטעלן  
ע רייד פון די וועלכע באנוצן זיך מיט מענטשליכע לעבנס אלץ פאליטישע שאכמאט קעגן די האספול

און   –פויערן, און אנשטאט דעם צו ווייזן אז אימיגראציע איז נישט קיין קרייזס נאר א מציאות וואס קען 
 אויפגענומען ווערן מיט מיטגעפיל און מיט כבוד הבריות."  –מוז 

  
, האט געזאגט, NYLAGין פון די אימיגראנט באשיצונג איינהייט פון  דזשָאודי זיסעמער, דירעקטאר

"עס קומט זיך פאר אלע אימיגראנטן וועלכע קומען אן קיין ניו יארק סיטי זוכנדיג שוץ פון פאליטישע 
אונטערדרוקונג, געוואלדטאטן און ארימקייט צו באקומען לעגאלע שטיצע פון א הויכע קוואליטעט און א  

יפבויען שטאנדהאפטיגע יסודות אין דעם לאנד. מיר באדאנקען גאווערנער האקול פאר די  טשאנס צו או
וויכטיגע געלטער צו אדרעסירן די אויפשטייגנדע לעגאלע באדערפענישן פון אונזער סיטי'ס נייגעקומענע 

פאליטישע  אימיגראנטן. מיר זענען שטאלץ צו זיין טייל פון ניו יארק סיטי'ס באמיאונגען צו אויפנעמען 
פליטים פון ווענעזּועלא און דרום אמעריקע, פונקט ווי מיר האבן געטוהן פאר די אוקראינער אנטלויפנדיג  

פון קריג און אפגאנער אנטלויפנדיג פון פאליטישע צוזאמפאל. מיר זענען פול מיט האפנונג אז די געלטער  
ן אינוועסטירונג וואס פעהלט אויס פאר  וועלן דינען אלץ א ביישפיל פאר די סארט איבערגעגעבנקייט או

 טערמיניגע לייזונגען צו די מענטשליכע קריזיס." -לאנג
  

)היספאנישע פעדערעישען(,   Hispanic Federationפון די  CEOפרענקי מירענדע, פרעזידענט און 
יליעס  "אין די צייט ווען אנדערע גאווערנערס שפילן פאליטיק מיט די לעבנס פון פאמהאט געזאגט, 

שטאלץ אז גאווערנער האקול פירט אן   Hispanic Federationוועלכע קומען אן צו אונזער גרעניץ, איז די 
מיט אונזערע ניו יארקע ווירדן און שטיצט אימיגראנטן וועלכע זוכן רעטונג. די פאמיליעס וועלכע קומען אן  

לע אומרוה, ענווייראמענטאלע  צו אונזערע גרעניצן און אין אונזער סטעיט אנטלויפן פון ציווי
קאטאסטראפעס, געוואלדטאטן און פיל מער. די געלטער זענען קריטיש צו קענען צושטעלן צוטריט צו 
לעגאלע סערוויסעס וועלכע וועלן העלפן פליטים וועלכע זוכן אסיילום צו ענדיגן זייער רייזע און ענדליך  

 Hispanicן דארפן מורא האבן פון דעפארטאציע. די  האבן א טשאנס צו רופן אונזער לאנד זייער היים א



Federation   יארק צו שטיצן און מחזק זיין אימיגראנטן  קוקט ארויס צו אונזער אנגייענדע שותפות מיט ניו
  ארום די גאנצע סטעיט." 

  
)ניו יארק   New York Immigration Coalitionמּורַאד ַאווַאודע, עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון 

"א דאנק אייך, גאווערנער האקול, פארן זיכער מאכן אז פליטים  אימיגראציע פארבאנד(, האט געזאגט, 
וועלכע זוכן אסיילום האבן צוטריט צו לעגאלע פארטרעטונג. זיך פארמעסטן מיט די אימיגראציע געריכטן  

פגאבע פאר יעדן איינעם, און אוודאי פאר נייגעקומענע אימיגראנטן און  אליין קען זיין אן אוממעגליכע אוי
די וועלכע רעדן נישט קיין ענגליש און האבן נישט קיין באקאנשאפט פון פאראויס מיט די לעגאלע  

סיסטעם אין די פאראייניגטע שטאטן. אן צוטריט צו לעגאלע פארטרעטונג זענען אימיגראנטן מער  
ירן זייערע לעגאלע פעלער און צו דעפארטירט ווערן צוריק צו די לענדער וואו זייערע ווארשיינליך צו פארל

לעבנס און וואוילזיין בלייבן אין סכנה. ניו יארק סטעיט'ס לעצטע אינוועסטירונגען אין לעגאלע סערוויסעס 
ן קעמפן צו פינאנצירונג איז א וויכטיגע טריט צו גיבן פאר ניו יארקע אימיגראנטן א טשאנס צו קענע

באקומען די זיכערהייט וואס עס קומט זיך פאר זיי און פאר זייערע פאמיליעס. מיר קוקן ארויס צו אונזער  
 אנגייענדע שותפות צו פארזיכערן די שוץ פון אונזערע נייעסטע שכנים."  

  
אימיגראנטן  די היינטיגע אנאנס בויט אויף גאווערנער האקול'ס איבערגעגעבנקייט צו העלפן אנקומענדע 

מיליאן דאלאר אין יערליכע פינאנצירונג פאר   13שטעלט יעצט צו בערך  ONAמיט מער פינאנצירונג. די  
באזירטע ארגאניזאציעס צו צושטעלן אומזיסטע לעגאלע הילף פאר  -ּפרַאפיט קאמיוניטי-נָאנ 

דערס שטעלט צו  'ס יעצטיגע נעטווארק פון לעגאלע ּפרָאווייONAנויטבאדערפטיגע אימיגראנטן. די 
ברייטע לעגאלע סערוויסעס דורך א מאדעל פון אוניווערסאלע פארטרעטונג, דאס הייסט אז לעגאלע  

 פארטרעטונג ווערט געגעבן פאר סיי וועלכער אימיגראנט וואס נויטיגט זיך אין לעגאלע סערוויסעס.  
  

גאלע קאונסעלס,  'ס לעגאלע פראגראמען, אריינרעכענענדיג אירע לעONAהאבן די  2021אין 
בירגערליכע אנגעלעגנהייטן, אּפסטעיט אימיגראציע געריכטן, 'ּפרָאו בָאנָאו'   - געלעגנהייט צענטערן 

אימיגראנט קליענטן מיט   28,000פראיעקט און אנדערע ספעציעלע אינציאטיוון, ארויסגעהאלפן איבער 
זיין באקאנט מיט זייערע רעכטן,   אומזיסטע לעגאלע איבערבליקן און קאנסאלטעישען, טרענירונגען צו

 הילף מיט אימיגראציע אפליקאציעס און אנדערע אומזיסטע לעגאלע סערוויסעס. 
  

-1כדי צו באקומען די לעגאלע סערוויסעס, קענען מענטשן אנרופן די 'נייע אמעריקאנער האטליין' אויף 
אדער לעגאלע קליניק. די נייע   צו געשיקט ווערן צו די נאענסטע לעגאלע ּפראוויידער 800-566-7636

אוונט, מאנטאג ביז פרייטאג. אלע קָאלס   8:00אינדערפרי ביז  9:00אמעריקאנער האטליין איז אפן פון 
שפראכן. פאר מער אינפארמאציע, באזוכט  200זענען קאנפידענציעל. הילף איז פארהאן אין איבער 

americans-new-https://dos.ny.gov/office   אדער פַאלָאוט דיONA  אויףTwitter   אויף
@NYSNewAmericans  אדער אויףFacebook  אויף

nshttps://www.facebook.com/NYSNewAmerica.  
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