
 

 

 
 الحاكمة كاثي هوشول 8/26/2021 للنشر فوًرا:

 
 

 تعلن الحاكمة هوشول اختيار السيناتور بريان بنجامين لمنصب نائب الحاكمة 
  

تشاطر السيناتور بنجامين والحاكمة هوشول تاريًخا من العمل معًا على قضايا رئيسية، بما في ذلك إنهاء وباء األفيون 
 ( وإصالحات التصويت MWBEsودعم األعمال التجارية المملوكة لألقليات والنساء )

  
عمل السنياتور بنجامين والحاكمة   أعلنت الحاكمة هوشول اليوم اختيار السيناتور بريان بنجامين لمنصب نائب الحاكمة.

هوشول معًا سابقًا في العديد من القضايا الرئيسية، بما في ذلك مكافحة وباء األفيون وتعزيز برامج التعافي من اإلدمان، ودعم 
 يت على سكان نيويورك.، وتسهيل التصوMWBEمالكي أعمال 

  
التي تضم هارلم، وشرق هارلم، وأبر ويست  -  30شغل السيناتور بنجامين سابقًا منصب سيناتور والية نيويورك للمقاطعة 

ورئيس لجنة مجلس الشيوخ لإليرادات والميزانية، وكبير مساعدي قائد األغلبية، حيث ميز نفسه كقائد في إصالح   -سايد 
 ال يزال السيناتور بنجامين منخرًطا بشدة في مجتمعه في هارلم.  العدالة الجنائية واإلسكان ميسور التكلفة.

  
"أؤمن بأن الحكم يتعلق بالعمل معًا، حيث يشكل العمل الجماعي جوهر القيادة الفعالة، وهو أهم من أي قالت الحاكمة هوشول: 

األشخاص الذين  -ذكى األفراد ستجتذب إدارتي أفضل وأ وقت مضى أثناء مواجهتنا للمشكالت الملحة التي تواجه الوالية.
ويشمل ذلك العضو الجديد السيناتور  - يشاركوني قيمي للعمل الجاد من أجل شعب هذه الوالية والذين سينجزون المهمات 

براين بنجامين الذي وافق على الخدمة بصفته نائب الحاكمة. هناك الكثير من العمل الذي يتعين فعله، وأنا ممتنة لوجوده 
 اء تنفيذ رؤيتنا لنيويورك أكثر أمانًا وصحة وعدالً."بجانبي أثن

  
"أود أن أشكر الحاكمة هوشول على ثقتها بي وأنا في غاية الشرف للعمل إلى جانبها كنائب  قال السيناتور بنجامين: 

ى  الحاكمة هوشول امرأة متعاونة تتأكد من حصول الجميع على مقعد على الطاولة، وتصب تركيزها مثلي عل حاكمة.
االستماع إلى احتياجات سكان نيويورك وتمكين القادة المحليين. لدينا تاريخ قوي من التعاون الذي سيساعدنا على بدء العمل  

 فوًرا أثناء مساعدتنا في توجيه نيويورك خالل هذه اللحظة الصعبة في التاريخ." 
  

"سواء رجع  (: National Action Network, NANقال القس آل شاربتون، مؤسس ورئيس شبكة العمل الوطنية )
السبب إلى الخبرة في الحياة أو األعراق أو الخلفية أو غير ذلك، تم بناء نيويورك على أساس التنوع، وبفضل قيادة الحاكمة 

ها مع اختيار بريان بنجامين ليكون نائب حاكمة واليتنا القادم. من  هوشول، فقد أصبح هذا األساس بالفعل أحد أعمدة إدارت
، إلى  NANعمله المبكر لبناء مساكن ميسورة التكلفة في هارلم بصفته قائد مجتمعي، إلى مناصرته بصفته عضو قديم في  

مل السيناتور بنجامين  جهوده بصفته سيناتور لحل المشكالت التي تهدد صحة ورفاهية سكان نيويورك مثل أزمة األفيون، ع
على معالجة المشكالت التي منعت الكثير من العائالت العاملة من النهوض بنفسها. هذا خيار رائع وأنا أتطلع إلى مساعدة كل  

 من الحاكمة هوشول والسيناتور بنجامين في بدء الفصل التالي في تاريخ نيويورك."
  

"من عمله في  (: NAACPك للجمعية الوطنية للنهوض بالملونين ) قال د. هازل ن. دوكس، رئيس مؤتمر والية نيويور
المساعدة في محاربة أزمة األفيون إلى عمله لمساعدة الشركات المملوكة لألقليات والنساء على االزدها، أمضى براين 

ا لرؤيته يواصل هذا بنجامين حياته المهنية في التركيز على القضايا التي تؤثر على سكان نيويورك يوميًا، وأنا متحمس جدً 
العمل في منصب نائب حاكمة واليتنا. في غضون أيام قليلة فقط، وضعت الحاكمة هوشول نيويورك بالفعل على طريق  

النجاح وهذا االختيار يعزز هذه النقطة فحسب. أنا متحمس جًدا لبدء العمل مع إدارة الحاكمة لدفع نيويورك إلى األمام وأقدم  
 تور بنجامين."أخلص التهاني للسينا



 

 

  
ولد السيناتور بنجامين في هارلم ألم كاريبية أتت إلى هذا البلد بحثًا عن فرص جديدة. على الرغم من عدم حصولهما على  

تعليم جامعي، إال أن والديه كانا محظوظين بما يكفي للعثور على وظائف نقابية جيدة األجر، مما سمح لهما بتزويد السيناتور 
بتنشئة من الطبقة الوسطى. بعد تخرجه في المدرسة الثانوية في مدينة نيويورك، سعى السيناتور بنجامين إلى  بنيامين وإخوته  

الحصول على التعليم عالي الجودة الذي كان والديه يحلمان بتزويده به، وحصل على شهادته الجامعية في السياسة العامة في  
 رفارد لألعمال.جامعة براون وماجستير إدارة األعمال في كلية ها

  
بعد الدراسة، عاد السيناتور بنجامين إلى هارلم لبناء مساكن ميسورة التكلفة، وتوفير أكثر من ألف وحدة سكنية مستدامة بيئيًا  

مع مساعدة الشباب على تطوير مهارات العمل وتأمين وظائف البناء الجيدة من خالل برامج    MWBEوبأسعار معقولة في 
 الشباب المجتمعية.

  
عمل السيناتور بنجامين في مجتمعه على الحفاظ على شخصية هارلم، والمساعدة في الحفاظ على تيسير تكلفة العيش في  

على تحقيق مستقبل أكثر   Harlem's Wadleigh High Schoolالمجتمع. ساعد عدًدا ال يحصى من الشباب في مدرسة 
يعد   رف بالعمل بصفته أمين منتخب من الخريجين في جامعة براون.، وتش2013إشراقًا منذ إطالق برنامج التوجيه في عام 

 السيناتور بنجامين أيًضا عضًوا فعاالً في الكنيسة الكورنثية المعمدانية األولى التاريخية في هارلم.
  

رات  خالل الفترة التي قضاها في مجلس شيوخ والية نيويورك، نجح السيناتور بنجامين في الضغط من أجل سحب استثما
، وفي العام التالي قدم مشروع قانون لمنع المصارف  2018صناديق التقاعد العامة الحكومية من السجون الخاصة في عام  

 Geoإلنهاء عالقته مع  Bank of Americaالمعتمدة من الوالية من هذه االستثمارات أيًضا، مما ساعد في الضغط على 
Group وCore Civic. نيامين بالحفاظ على أسعار الشقق الخاضعة للرقابة اإليجارية بتكلفة ميسورة  كان اقتراح السناتور ب

، وهو أكبر توسع لحقوق المستأجر منذ عقود. في واليته األولى، شغل  2019جزًءا من قانون حماية المستأجر التاريخي لعام  
تطلع إلى الدفاع عن المعاشات العامة  منصب عضو بارز في لجنة مجلس الشيوخ للخدمة المدنية والمعاشات التقاعدية، حيث  

 للموظفين العموميين الذين يعملون بجد مثل والديه مع ضمان استثمار أموال المعاشات بطريقة تعكس قيم نيويورك.
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