
 

 

 
 الحاكمة كاثي هوكول   6/9/2021 للنشر فوًرا:

 

 

 تعلن الحاكمة هوشول الموافقة االتحادية على إعالن كارثة كبرى في أعقاب فيضان أيدا 
  

يوفر اإلعالن إعانة مالية فيدرالية للحكومات المحلية وسكان نيويورك المتضررين من الفيضانات واإلمدادات المساعدة 
 الفردية والعامة للذين يتعافون من أضرار إعصار أيدا 

  
سيكون سكان نيويورك الذين نزحوا، بما في ذلك العائالت غير المؤمنة، مؤهلين للحصول على أموال للمساعدة في 

 اإلسكان، باإلضافة إلى تقديم المشورة بشأن األزمات، ومساعدة البطالة، وإصالح المنازل، والخدمات القانونية 
  

ق على إعالن عاجل للكوارث الكبرى سيساعد في توفير اإلغاثة  أعلنت الحاكمة كاثي هوشول اليوم أن الرئيس بايدن واف
المالية الفيدرالية للحكومات المحلية وسكان نيويورك وتقديم المساعدة الفردية والعامة لسكان نيويورك المؤهلين الذين  

 يتعافون من أضرار الفيضانات الناجمة عن بقايا إعصار أيدا.  
  

في هذا   برونكس، كوينز، كينجز، ريتشموند، ويستشيستر. ن المساعدة الفردية ما يلي: تشمل المقاطعات التي يغطيها إعال
الوقت، تم تضمين مقاطعة نيويورك للمساعدة العامة فقط. ستستمر الحاكمة في العمل مع الوكالة الفدرالية إلدارة الطوارئ  

 على اإلغاثة اإلضافية التي يحتاجونها.  والشركاء الفيدراليين والوالئيين والمحليين لضمان حصول سكان نيويورك 
  

سيكون سكان نيويورك الذين تم تهجيرهم بما في ذلك العائالت غير المؤمنة، مؤهلين للحصول على أموال للمساعدة في  
 اإلسكان، باإلضافة إلى استشارات األزمات ومساعدة البطالة وإصالح المنازل والخدمات القانونية.  

  
"لقد رأيت الدمار الذي لحق بسكان نيويورك الذين فقدوا الكثير بسبب هذه العاصفة، وتعهدت بأن  :قالت الحاكمة هوشول

أشكر الرئيس بايدن ومدير الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ دين   نفعل كل ما في وسعنا لمساعدتهم على إعادة البناء.
والذي يوفر وعًدا بأننا سنعيد البناء بشكل أفضل وأقوى. قدم  كريسويل على موافقتهما السريعة على إعالن الكوارث الكبرى،  

زعيم األغلبية شومر والسيناتور جيليبراند ووفد كونجرس نيويورك بأكمله مساعدة ودعًما حيويين لواليتنا ، وأشكرهم على 
ل العمل مع الوكالة  جهودهم الدؤوبة. إنني أتطلع إلى القيام بجولة في مناطق الكوارث مع الرئيس بايدن غًدا وسأواص 

الفيدرالية إلدارة الطوارئ وأعضاء الكونجرس لدينا لضمان حصول سكان نيويورك على اإلغاثة التي يحتاجونها من اآلثار  
 المدمرة لهذه العاصفة الرهيبة".  

  
أفراد نيويورك  يطلق إعالن الكوارث الكبرى المساعدة المالية من الحكومة الفيدرالية، مما يسمح للمجتمعات المحلية و

بمواصلة تعافيهم. وتشمل المساعدة تمويل تدابير الحماية في حاالت الطوارئ، وإزالة الحطام وإصالح المباني العامة والبنية 
التحتية، فضالً عن الدعم المباشر لألفراد وأصحاب المنازل. قد يكون سكان نيويورك أيًضا قادرين على تلقي أموال لتغطية 

مؤمنة أو غير مؤمنة بسبب الكوارث واالحتياجات الخطيرة، مثل إصالح أو استبدال الممتلكات الشخصية  نفقات أخرى غير 
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 وكالة الفدرالية إلدارة الطوارئ للحصول على التمويل. 
يمكن أن تشمل المساعدة أموااًل لتأمين وحدات اإلسكان المؤقتة، وإصالحات اإلسكان والممرات، واالستشارات في األزمات، 

   ومساعدة البطالة، والخدمات القانونية.
  



 

 

نشر قسم والية نيويورك لألمن الداخلي وخدمات الطوارئ متخصصين لتقييم الضرر من أجل التقدم بطلب للحصول على  
مساعدة فيدرالية في حاالت الكوارث. ظلت الوالية على اتصال مستمر مع الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ والشركاء المحليين 

 اجعة عاجلة على الجانب الفيدرالي بمجرد االنتهاء من التقييمات األولية لألضرار.  طوال هذه العملية للضغط من أجل مر

  

نتيجة لهذه الجهود، في األيام األولى فقط من التقييمات، قدر خبراء الوالية والخبراء الفيدراليون أن هذه العاصفة تسببت في 
 من المساكن.   1200مليون دوالر للبنية التحتية العامة والممتلكات، بينما تضرر ما يزيد عن  50أضرار تزيد على  

لتحتية العامة من خالل برنامج المساعدة العامة التابع للوكالة الفدرالية إلدارة الطوارئ، والذي سيأتي التمويل لدعم استعادة البنية ا
يوفر السداد للحكومات المحلية بعد إعالن الرئيس عن وقوع كارثة ألنشطة مثل إزالة الحطام، وإجراءات الحماية في حاالت 

لكية عامة التي تضررت بما في ذلك الطرق والمدارس والجسور  الطوارئ، وإصالح وإعادة بناء البنية التحتية المملوكة م
 والحدائق والمستشفيات ومراكز الشرطة ودور اإلطفاء ومرافق معالجة المياه والصرف الصحي وغيرها من المرافق العامة.  

  
محور سكان نيويورك المتأثرين، والمتوفر  إطالق المورد الجديد عبر اإلنترنت باألمس، أعلنت الحاكمة هوشول

يوفر المركز معلومات عن برامج المساعدة المتاحة وأماكن العثور على خدمات مثل المأوى والوصول   .ny.gov/idaفي
إلى الغذاء. سيتم تحديث المعلومات الموجودة على الموقع مع توفر المزيد من الموارد لسكان نيويورك. باإلضافة إلى ذلك،  

لدعم مراكز خدمات التعافي من أيدا. حشدت هذه المراكز دعم المسؤولين المنتخبين الذين   تشارك الوالية مع مدينة نيويورك
 يمثلون المجتمعات المتأثرة وستقدم معلومات عن جميع الموارد والمساعدات المتاحة.  

  
رة الطوارئ  مليون دوالر لتمويل تخفيف المخاطر الممنوح سابقًا من وكالة إدا 378كما وجهت الحاكمة هوكول بتخصيص 

 ( لتعزيز البنية التحتية لوالية نيويورك ضد الطقس القاسي.  FEMAالفيدرالية )
  

يشجع الحاكم المسؤولين المحليين في المقاطعات المتأثرة على مواصلة العمل مع مديري الطوارئ في المقاطعة لتقديم أي  
، وهو نظام قائم على االنترنت للوالية يمّكن الحكومات المحلية  NY Respondsاحتياجات من الموارد مباشرةً إلى 

 لمتعلقة بالطوارئ ومشاركتها وطلبات الموارد. ووكاالت الوالية من تقديم المعلومات الحيوية ا
  

  ### 
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