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الحاكمة كاثي هوكول

بعد الزيارات للمجتمعات التي تأثرت بفيضانات إيدا ،وقعت الحاكمة هوكول على طلب من أجل إعالن عاجل عن وقوع
كارثة كبرى

ويسعى الطلب إلى الحصول على إعانة مالية اتحادية للحكومات المحلية وسكان نيويورك  -وبمجرد الموافقة عليه ،سيقدم
اإلعالن مساعدات فردية وعامة لسكان نيويورك الذين يتعافون من أضرار اإلعصار إيدا
وسيكون سكان نيويورك الذين نزحوا ،بما في ذلك العائالت غير المؤمنة ،مؤهلين للحصول على أموال للمساعدة في
اإلسكان ،باإلضافة إلى تقديم المشورة بشأن األزمات ،ومساعدات البطالة ،وإصالح المنازل ،والخدمات القانونية
أطلقت الحاكمة هوكول مركزً ا جديدًا للموارد عبر اإلنترنت على  ny.gov/idaحيث يمكن لسكان نيويورك البحث عن
معلومات إضافية حول برامج المساعدة المتاحة و حول الوصول إلى المأوى والطعام
وجهت الحاكمة هوكول  378مليون دوالر على شكل أموال  FEMAالتي تم منحها ساب ًقا لتخفيف المخاطر من أجل
تعزيز البنية التحتية لوالية نيويورك ضد الطقس القاسي
وستقوم مواقع إدارة الخدمات المالية الموجودة في يونكرز ومامارونيك وجميع األحياء الخمس في مدينة نيويورك ،بما
في ذلك إيست إلمهورست ،لمساعدة سكان نيويورك في تقديم مطالبات التأمين
تتوفر صور من زيارات الحاكم للمجتمعات المتأثرة في إيست إلمهورست هنا و هنا ,في إنوود هنا ،في مامارونيك هنا،
في يونكرز هنا ،وفي ستيتن آيالند هنا
بعد زياراتها للمجتمعات المتأثرة بالفيضانات من إعصار إيدا ،وقعت الحاكمة كاثي هوكول اليوم طلبًا إلى الرئيس بايدن
إلعالن عاجل عن وقوع كارثة كبرى .مع الموافقة الرئاسية ،سيقدم اإلعالن المساعدة الفردية والعامة لسكان نيويورك
المؤهلين الذين يتعافون من أضرار العاصفة .من خالل طلب اإلعالن ،تطلب الحاكمة من سكان نيويورك الذين نزحوا أو
عانوا من أضرار نتيجة العاصفة ،بما في ذلك أولئك الذين لم يكن لديهم تأمين ضد الفيضانات ،أن يحصلوا على المساعدة
التي يحتاجون إليها .وأعلنت الحاكمة أيضًا عن إطالق مركز الموارد الجديد عبر اإلنترنت لسكان نيويورك المتأثرين،
والمتوفر على  .ny.gov/idaيوفر المركز معلومات عن برامج المساعدة المتاحة وأماكن العثور على خدمات مثل المأوى
والوصول إلى الغذاء .سيتم تحديث المعلومات الموجودة على الموقع مع توفر المزيد من الموارد لسكان نيويورك .باإلضافة
إلى ذلك ،تشارك الوالية مع مدينة نيويورك لدعم مراكز خدمات التعافي من إيدا .حشدت هذه المراكز دعم المسؤولين
المنتخبين الذين يمثلون المجتمعات المتأثرة وستقدم معلومات عن جميع الموارد والمساعدات المتاحة.
كما وجهت الحاكمة هوكول بتخصيص  378مليون دوالر لتمويل تخفيف المخاطر الممنوح سابقًا من وكالة إدارة الطوارئ
الفيدرالية ( )FEMAلتعزيز البنية التحتية لوالية نيويورك ضد الطقس القاسي.
وقالت الحاكمة هوكول "ال يزال سكان نيويورك يتعافون من األضرار التي لحقت بمجتمعاتنا الواقعة في وسط الوالية ،وهذا
الطلب الذي وقعت عليه وقدمته إلى الرئيس بايدن يمكن أن يؤمن الموارد المالية المستحقة لسكان نيويورك الذين عانوا من
دمار ال يمكن تصوره نتيجة للعاصفة .لقد رأيت بشكل مباشر حزن وآالم هذه العائالت ،وأتعهد بعدم نسيانهم وضمان

حصولهم على الموارد التي يحتاجون إليها للتعافي .ستظل فرق خدمات التعافي والدعم على األرض ،وتضاعف جهودنا في
االستعادة حتى يتمكن سكان نيويورك من الوقوف على أقدامهم مرة أخرى".
إن من شأن إعالن وقوع كارثة كبرى أن يؤدي إلى الحصول على مساعدات مالية من الحكومة الفيدرالية تسمح للمجتمعات
المحلية وأفراد نيويورك بمواصلة تعافيهم .وتشمل المساعدات تمويل تدابير الحماية في حاالت الطوارئ ،وإزالة الحطام
وإصالح المباني العامة والبنية التحتية ،فضال عن الدعم المباشر لألفراد وأصحاب المنازل .قد يكون سكان نيويورك أيضًا
قادرين على تلقي أموال لتغطية نفقات أخرى غير مؤمنة أو غير مؤمنة بسبب الكوارث واالحتياجات الخطيرة ،مثل إصالح
أو استبدال الممتلكات الشخصية أو األموال الالزمة للتنقل والتخزين ،أو الرعاية الطبية ،وطب األسنان ،ورعاية األطفال.
يجب على مالكي المنازل والمستأجرين بذل قصارى جهدهم لتوثيق خسائرهم.
وفي حالة الموافقة ،سيعمل أصحاب المنازل المؤهلون مباشرة مع  FEMAللحصول على التمويل .يمكن أن تشمل المساعدة
ً
أمواال لتأمين وحدات اإلسكان المؤقتة ،وإصالحات اإلسكان والممرات ،واالستشارات في األزمات ،ومساعدة البطالة،
والخدمات القانونية.
وحتى مع بقاء فرق االستجابة للطوارئ وفرق االستجابة األولى في نيويورك على األرض لمساعدة الشركاء المحليين في
عمليات االستجابة للعواصف ،نشرت شعبة والية نيويورك لألمن الداخلي وخدمات الطوارئ متخصصين لتقييم األضرار من
أجل التقدم بطلب للحصول على مساعدة فيدرالية في حاالت الكوارث .ظلت الوالية على اتصال مستمر مع الوكالة الفيدرالية
إلدارة الطوارئ والشركاء المحليين طوال هذه العملية للضغط من أجل مراجعة عاجلة على الجانب الفيدرالي بمجرد االنتهاء
من التقييمات األولية لألضرار.
ونتيجةً لهذه الجهود ،في األيام األولى فقط من التقييمات ،قدر خبراء الوالية والخبراء الفيدراليون أن هذه العاصفة تسببت في
أضرار تزيد عن  50مليون دوالر في البنية التحتية العامة والممتلكات .هناك سعي للحصول على تمويل لدعم إصالح البنية
التحتية العامة من خالل برنامج المساعدة العامة التابع إلى  FEMAوالذي يوفر التعويضات للحكومات المحلية بعد أن أعلن
الرئيس عن وقوع كارثة ألنشطة مثل إزالة الحطام وتدابير الحماية في حاالت الطوارئ وإصالح وإعادة بناء البنية التحتية
المملوكة ملكية عامة التي تضررت بما في ذلك الطرق والمدارس والجسور والحدائق والمستشفيات ومراكز الشرطة ودور
اإلطفاء ومرافق معالجة المياه والصرف الصحي والمرافق العامة األخرى.
ً
تمويال فيدراليًا من خالل برنامج المساعدة الفردية التابع إلى  FEMAلـ  14مقاطعة .يقدم
وإضافةً إلى ذلك ،طلبت الحاكمة
هذا البرنامج الدعم المباشر لألفراد واألسر .خالل عملية تقييم األضرار األولية ،قرر األخصائيون المحليون والفيدراليون
والوالية أن أكثر من  1200مسكن تعرضت للضرر.
تشجع الحاكمة المسؤولين المحليين في المقاطعات المتأثرة على مواصلة العمل مع مديري الطوارئ في المقاطعة لتقديم أي
احتياجات من الموارد مباشرةً إلى  ،NY Respondsوهو نظام الوالية على اإلنرنت للوالية الذي يم ّكن الحكومات
المحلية ووكاالت الوالية من تقديم المعلومات الحيوية المتعلقة بالطوارئ ومشاركتها وطلبات الموارد.
وبنا ًء على توجيهات الحاكمة هوكول ،ال تزال أصول االستجابة للطوارئ التابعة لوكاالت الوالية على األرض حسب
الضرورة لمساعدة الشركاء المحليين في جهود التنظيف واإلصالح .يواصل ال ُمنقذين في الوالية والمستجيبين المحليين
المشاركة الكاملة في دعم الحكومات المحلية في االستجابة للعواصف وعمليات التنظيف.
أنشطة استجابة الوكاالت المستمرة
إدارة الخدمات المالية
سيعمل مركز القيادة المتنقلة التابع إلدارة الخدمات المالية يوميًا من الساعة  9صبا ًحا حتى الساعة  5مسا ًء في مواقع مختارة
بالمقاطعات المتضررة من المنخفض الجوي المداري إيدا التي فُرضت عليها حالة الطوارئ ،وسيظل الوضع كذلك حتى تنتهي
وستزود الوحدات المتنقلة سكان نيويورك بمعلومات التأمين حول تغطية بوليصة التأمين للخسائر ،وستمدّهم
الحاجة إلى المساعدة.
ّ
باقتراحات حول كيفية توثيق خسائرهم وحماية ممتلكاتهم .ال يلزم حجز المواعيد؛ وإذا كان الشخص غير قادر على حضور

المواعيد شخصيًا ،يمكنه الحصول على المساعدة أيضًا عن طريق االتصال بالخط الساخن للكوارث التابع لإلدارة على الرقم
 1759-339-800يوميًا من الساعة  8:30صبا ًحا إلى الساعة  4:30مسا ًء ،وبالوصول إلى الموقع اإللكتروني لإلدارة على
عنوان .https://www.dfs.ny.gov/consumers/help_for_homeowners/disaster_flood
تستكشف إدارة الخدمات المالية حاليًا تحديد الفرص لتوسيع وجود فرقها ومواردها في المواقع المتضررة.
قسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ
يواصل األمن الداخلي وخدمات الطوارئ التنسيق مع الوكاالت الشريكة لنا على المستوى المحلي والفيدرالي ومستوى
شاركة في
الوالية في جهود االستجابة .إن مركز عمليات الطوارئ بالوالية نشط ،وال يزال يعمل مع وكاالت الوالية ال ُم ٍ
مهمات التنظيف .وبدأت فرق قسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ تعمل على دعم هذه الجهود ،وستستمر في تزويد
الحكومات المحلية ومديري الطوارئ في المقاطعات بالموارد اإلضافية طوال العملية.
إدارة الحفاظ على البيئة
باستخدام الدرونز وغيرها من التقنيات ،سيواصل ضباط شرطة إدارة الحفاظ على البيئة ( ،)DECو ُح ّراس الغابات،
وخبراء إدارة الطوارئ ،والمستجيبون للتسريبات ،والموظفون اإلضافيون تقييم آثار العاصفة في أعقاب "إيدا" ،بما فيها
األضرار المحتملة للبنية التحتية لمياه الصرف الصحي ،وتسريبات البترول ،وسالمة السدود والحواجز.
تُذ ّكر إدارة الحفاظ على البيئة  DECسكان نيويورك باالتصال بالخط الساخن للتسريبات التابع إلدارة الحفاظ على
البيئة ( ،)DEC's Spillفي حال تأثُّر مياه الفيضان من البترول أو المواد الكيميائية أو أي مواد خطرة أخرى ،على
رقم ).https://www.dec.ny.gov/chemical/87175.html (1-800-457-7362
إدارة الخدمة العامة
تضم مرافق نيويورك ما يقرب من  6000عامل مستعدين للمشاركة في جهود تقييم األضرار واالستجابة واإلصالح
والترميم في جميع أنحاء الوالية .ويواصل موظفو إدارة الخدمة العامة ( )DPSتتبع عمل المرافق طوال فترة الترميم من
تأثرا .تركز إصالحات أضرار العاصفة
العاصفة ،وسيضمنون قيام المرافق بتحويل الموظفين المناسبين إلى المناطق األكثر ً
اليوم على المناطق الجنوبية التي تأثرت بشدة من العاصفة.
إدارة النقل
ً
عامال يساعدون في إعادة فتح الطرق المتأثرة بأمان وضمان بقاء الطرق آمنة لجميع
لدى وزارة النقل أكثر من 3,150
المستخدمين.
شرطة والية نيويورك
أصدرت شرطة والية نيويورك تعليمات لجميع الجنود بالبقاء يقظين ومراقبة الظروف عن كثب ترقبًا لحدوث أي مشاكل.
سيتم نشر أفراد إضافيين في المناطق المتأثرة حسب الحاجة .جميع مركبات الدفع الرباعي وجميع المركبات المتخصصة،
بما في ذلك مركبات خدمة التضاريس ،في الخدمة.
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