
 
 الحاكمة كاثي هوشول   10/9/2021 للنشر فوًرا:

 

 

الحاكمة هوشول والوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ يعلنان الموافقة على إضافة مقاطعة ناسو إلى إعالن الكوارث  
  الفيدرالية بعد األضرار الناجمة عن إعصار المؤسسة الدولية للتنمية

  

  مقاطعات برونكس وكوينز وكينغز وريتشموند ووستشستر ونيويورك مؤهلة أيًضا للمساعدة الفيدرالية في حاالت الكوارث 

  
يوفر اإلعالن الفيدرالي إعانة مالية للحكومات المحلية وسكان نيويورك المتضررين من الفيضانات وإمدادات المساعدة 

  إعصار أيداالفردية والعامة للذين يتعافون من أضرار 
  

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

  
الية إلدارة الطوارئ اليوم أن مقاطعة ناسو قد تمت الموافقة عليها إلعالن كارثة  أعلنت الحاكمة كاثي هوشول والوكالة الفيدر

كبرى سيساعد في توفير اإلغاثة المالية الفيدرالية وتقديم المساعدة الفردية والعامة لسكان نيويورك المؤهلين الذين يتعافون 
 دا.  من الفيضانات واألضرار األخرى المرتبطة بالعواصف من آثار إعصار إي

  
تشمل المقاطعات اإلضافية المعتمدة للمساعدة الفيدرالية الفردية والعامة برونكس وكوينز وكينغز وريتشموند  

تواصل الحاكمة هوشول وقسم األمن الداخلي   تمت الموافقة حاليًا على مقاطعة نيويورك للمساعدة العامة فقط. وويستشستر.
ليين والوالئيين والمحليين لضمان تزويد سكان نيويورك بالموارد والمساعدة  وخدمات الطوارئ العمل مع الشركاء الفيدرا

  للتعافي تماًما من اآلثار المدمرة إلعصار أيدا. 
  

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.  

  
بشكل خاص من بقايا أيدا، وأريد أن أثني على فرق   "لقد تضررت عائالت ومجتمعات مقاطعة ناسو قالت الحاكمة هوشول:

تقييم األضرار التي تعمل بجد على األرض والتي قدمت معلومات لتأمين هذه المساعدة الفيدرالية الهامة في حاالت الكوارث، 
سكان نيويورك   أشكر الرئيس بايدن ومدير الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ دين كريسويل على دعمهما المستمر لمساعدة

  على التعافي من هذه الفيضانات المدمرة." 
  

"لقد كافحت بشدة لضمان إدراج ناسو في إعالن الكوارث الصادر عن   قالت لورا كوران، المديرة التنفيذية في مقاطعة ناسو: 
( ألن العديد من العائالت في مقاطعتنا ال تزال تعاني. أشكر الحاكمة كاثي هوشول على FEMAوكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية )

لمستوى الفيدرالي. أحث أي شخص في  جهودها غير العادية وقيادتها خالل هذا الوقت، جنبًا إلى جنب مع جميع شركائنا على ا
  وبدء عملية التقديم في أقرب وقت ممكن". FEMAناسو تأثر من بقايا أيدا على زيارة موقع 

  

يسمح إعالن الكوارث الكبرى بالمساعدة المالية من الحكومة الفيدرالية للمجتمعات المحلية وأفراد نيويورك لمواصلة تعافيهم. 
ابير الحماية في حاالت الطوارئ، وإزالة الحطام وإصالح المباني العامة والبنية التحتية، فضالً عن الدعم وتشمل المساعدة تمويل تد

المباشر لألفراد وأصحاب المنازل. قد يكون سكان نيويورك أيًضا قادرين على تلقي أموال لتغطية نفقات أخرى غير مؤمنة أو غير 
ثل إصالح أو استبدال الممتلكات الشخصية أو األموال الالزمة للتنقل والتخزين، أو مؤمنة بسبب الكوارث واالحتياجات الخطيرة، م

  الرعاية الطبية، وطب األسنان، ورعاية األطفال. يجب على مالكي المنازل والمستأجرين بذل قصارى جهدهم لتوثيق خسائرهم.



الفدرالية إلدارة الطوارئ للحصول على التمويل. وفي حالة الموافقة، سيعمل أصحاب المنازل المؤهلون مباشرة مع وكالة 
يمكن أن تشمل المساعدة أموااًل لتأمين وحدات اإلسكان المؤقتة، وإصالحات اإلسكان والممرات، واالستشارات في األزمات، 

  ومساعدة البطالة، والخدمات القانونية.
  

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

 لية لألضرار.  طوال هذه العملية للضغط من أجل مراجعة عاجلة على الجانب الفيدرالي بمجرد االنتهاء من التقييمات األو

  
مليون دوالر من األضرار التي لحقت   140قدر خبراء الوالية والخبراء الفيدراليون أن العاصفة تسببت اآلن بأكثر من 

  منزل ألضرار. 2,900بالبنية التحتية العامة والممتلكات وتعرض أكثر من 
  

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

رس  حاالت الطوارئ، وإصالح وإعادة بناء البنية التحتية المملوكة ملكية عامة التي تضررت بما في ذلك الطرق والمدا
والجسور والحدائق والمستشفيات ومراكز الشرطة ودور اإلطفاء ومرافق معالجة المياه والصرف الصحي وغيرها من  

 المرافق العامة.  
  

 ً   . ny.gov/idaلسكان نيويورك المتأثرين، والمتوفر على  إطالق المورد الجديد عبر اإلنترنت  أعلنت الحاكمة هوشول مسبقا
سيتم تحديث   يوفر المركز معلومات عن برامج المساعدة المتاحة وأماكن العثور على خدمات مثل المأوى والوصول إلى الغذاء. 

باإلضافة إلى ذلك، تدخل الوالية في شراكة مع   المعلومات الموجودة على الموقع مع توفر المزيد من الموارد لسكان نيويورك.
ة التعافي من أيدا، التي تحشد دعم المسؤولين المنتخبين الذين يمثلون المجتمعات المتأثرة  مدينة نيويورك لدعم مراكز خدم

  ويقدمون معلومات عن الموارد والمساعدات المتاحة. 

  
مليون دوالر من تمويل التخفيف من المخاطر الممنوح سابقًا من وكالة إدارة   378كما وجهت الحاكمة هوشول بتخصيص 

 ( لتعزيز البنية التحتية لوالية نيويورك ضد الطقس القاسي.  FEMAة )الطوارئ الفيدرالي
  

تشجع الحاكم هوشول المسؤولين المحليين في المقاطعات المتأثرة على مواصلة العمل مع مديري الطوارئ في المقاطعات 
، وهو النظام المستند إلى الويب للوالية والذي يمّكن NY Respondsلتقديم أي احتياجات من الموارد مباشرةً إلى 

  ت الطوارئ الحيوية ومشاركتها المعلومات ذات الصلة وطلبات الموارد.الحكومات المحلية ووكاالت الوالية من إرسال حاال
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