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الحاكمة كاثي هوشول

لالشارة إلى الذكرى السنوية العشرين ليوم  11سبتمبر ،يوقع الحاكم هوشول ثالثة أجزاء من التشريع لدعم  11سبتمبر
واتصاالت المستجيبين األوائل

التشريع ( )S.4961-B / A.6384-Aيوسع المعايير التي تحدد المستجيبين األوائل الذين شاركوا في إنقاذ مركز
التجارة العالمي
التشريع ( )S.7009 / A.6934-Aيسمح بتقديم إشعار إلكترونيًا بأن أحد أعضاء نظام التقاعد قد شارك في
WTC Rescue

التشريع ( )S.7121 / A.7366-Aيحدد "المستجيب األول في االتصاالت" كفرد هو مرسل السالمة العامة ،والمستجيب
للطوارئ ،ومشغل الطوارئ ،ومشغل الشكاوى في حاالت الطوارئ ،والطوارئ مرسل الخدمات الذي يلبي الحد األدنى من
متطلبات الحكومة المحلية
الصور متوفرة هنا
لالشارة إلى الذكرى السنوية العشرين ألحداث الحادي عشر من سبتمبر ،وقعت الحاكمة كاثي هوشول ثالثة تشريعات
لضمان وصول جميع المستجيبين األوائل الذين شاركوا في عمليات اإلنقاذ والتعافي والتنظيف التي قام بها مركز التجارة
العالمي إلى الم زايا المتاحة لهم .تسهل الفواتير على المستجيبين األوائل لمركز التجارة العالمي التقدم بطلب للحصول على
مزايا مركز التجارة العالمي ،من خالل توسيع معايير تحديد المستجيبين األوائل لمركز التجارة العالمي والسماح بتقديم إشعار
عبر اإلنترنت بأن أعضاء نظام التقاعد شاركوا في عمليات اإلنقاذ أو االسترداد أو التنظيف الخاصة بمركز التجارة العالمي.
قال الحاكمة هوشول" :بينما نشير إلى الذكرى السنوية العشرين لليوم الذي أثر في حياة كل فرد من سكان نيويورك ،نتذكر
أولئك الذين فقدناهم ونكرم أولئك الموجودين معنا اليوم والذين شاركوا في عمليات اإلنقاذ والتعافي والتنظيف التي قام بها
مركز التجارة العالمي.ستساعد هذه القوانين ليس فقط المستجيبين األوائل الذين كانوا في مركز التجارة العالمي في ذلك اليوم
الرهيب وأولئك الذين نظّفوا الموقع ألسابيع بعد ذلك ،ولكن أيضًا مرسلي الطوارئ وموظفي االتصاالت الذين يحافظون على
سالمتنا اليوم .سنضمن حصولهم على الدعم والمزايا التي يستحقونها".
تشريعات  11/9لضمان حصول جميع المستجيبين األوائل على الدعم الذي يحتاجونه
التشريع يوسع المعايير التي تحدد المستجيبين األوائل الذين شاركوا في إنقاذ مركز التجارة العالمي
هذا التشريع ( )S.4961-B /A.6384-Aيوسع تعريف العضو الذي شارك في إنقاذ مركز التجارة العالمي .سيشمل مصطلح
"عضو" اآلن أي شخص هو حاليًا عضو في نظام تقاعد عام ،بغض النظر عما إذا كان الموظف مشاركًا في النظام في ذلك الوقت.
يجب أن يكون الموظف قد أصبح مشاركًا في نظام التقاعد منذ ذلك الوقت واشترى رصيد خدمة لبعض أو كل فترة التأهيل.
قال السيناتور أندرو جورنارديس" :في الساعات واأليام واألسابيع والشهور التي أعقبت سقوط األبراج ،تم إرسال اآلالف
من العاملين في القطاع العام إلى مركز التجارة العالمي من أجل بدء العمل الصعب المتمثل في اإلنقاذ والتعافي والتنظيف.
كان العمل الذي قاموا به بطوليًا .اليوم ،بعد عشرين عامًا ،يعاني الكثيرون اآلن من أمراض مرتبطة بأحداث  11سبتمبر،
وبشكل مأساوي ،توفي العديد منهم بالفعل .في حين تم اتخاذ خطوات كبيرة على مر السنين لضمان حصول هؤالء المستجيبين

على مزايا العجز في  11سبتمبر ،بقيت ثغرة صارخة جعلت العمال الذين لم يكونوا جزءًا من نظام التقاعد غير مؤهلين
للحصول على أي دعم أو مزايا .أنا ممتن للحاكمة هوشول لتوقيعه التشريعي الخاص بي ،S4961 ،الذي يغلق هذه الثغرة
ويضمن أن هؤالء المستجيبين الذين أصبحوا أعضاء في نظام التقاعد في وقت الحق ال يزالون قادرين على الحصول على
نفس مزايا اإلعاقة التي يحصل عليها األبطال الذين عملوا معهم".
قال عضو الجمعية بيتر أباتي" :بينما نحيي الذكرى السنوية العشرين لهجمات  11سبتمبر ،يسعدني أن أرى التزام الحاكمة
هوشول بضمان أن في الخدمة المؤهلة أثناء عمليات اإلنقاذ واالسترداد والتنظيف في مركز التجارة العالمي ستكون مؤهلة
لنفس المزايا التي يستحقها جيدًا والتي حصل عليها اآلخرون".
قال ماريو سيلينتو ،رئيس  AFL-CIOبوالية نيويورك" :هذا القانون هو خطوة مهمة أخرى لضمان أن جميع العمال الذين
شاركوا في عمليات اإلنقاذ والتعافي والنظافة في مركز التجارة العالمي أثناء وبعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر اإلرهابية
لن يتم حرمانهم من المزايا التي يحق لهم وألسرهم الحصول عليها .في خضم أزمة ) (COVIDالحالية ،من المذهل حقًا أنه
كان صراعًا طويالً للعديد من األبطال غير األنانيين؛ أن تضطر إلى االنتظار طويالً للحصول على نفس االحترام والرعاية
التي قدموها لآلخرين .بتوقيعها على هذا القانون ،أوضحت الحاكمة هوشول دعمها أبطال  11سبتمبر ومن خالل العديد من
اإلجراءات األخرى التي أظهرت أنها تقف مع جميع العمال ،الذين وضعوا رفاهيتهم على المحك .نشكرها على التزامها
ونشكر عضو الجمعية أباتي والسيناتور جوناردس واألغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ ومجلس النواب على جهودهم
الدؤوبة من أجل عمال  11سبتمبر".
زيادة إمكانية الوصول في التقدم بطلب للحصول على مزايا مركز التجارة العالمي
هذا التشريع ( )S.7009-A / A.6934-Aينشئ خيارًا عبر اإلنترنت لتقديم بيان "إشعار  WTCبالمشاركة" مع نظام التقاعد
الخاص بهم ليكونوا مؤهلين للحصول على مزايا  .WTCسيسمح مشروع القانون هذا لألنظمة بقبول "إشعار مشاركة "WTC
المقدم إلكترونيًا من خالل بوابة إلكترونية ،بدالً من بيان مكتوب.
يسعى مشروع القانون هذا إلى تبسيط نظام تقديم إشعارات المشاركة في مركز التجارة العالمي من خالل السماح باإليداع
اإللكتروني لهذه اإلشعارات مع نظام تقاعد أحد األعضاء لضمان أن أي شخص شارك في اإلنقاذ واالسترداد والتنظيف يمكنه
االستفادة من فوائد مركز التجارة العالمية.
قالت السيناتور ديان سافينو" :في هذه الذكرى العشرين الكئيبة ألحداث  11سبتمبر ،أشكر الحاكمة كاثي هوشول ،على
التصرف السريع والتوقيع على هذا التشريع المهم ليصبح قانونًا .إن السماح للعضو بتقديم إشعار المشاركة في مركز التجارة
العالمي إلكترونيًا من خالل بوابة إلكترونية آمنة هو مجرد استخدام منطقي للتكنولوجيا لتبسيط الحصول على الفوائد سواء
للعمال أو ألحبائهم ممن ردوا على المكالمة أثناء اإلنقاذ والتعافي واالستجابة للهجوم في مركز التجارة العالمي".
قال عضو الجمعية بيتر أباتي" :يسعدني رعاية هذا التشريع الذي سيصرح بتقديم إشعار مركز التجارة العالمي للمشاركة في
نظام التقاعد إلكترونيًا .هذا النظام المبسط له ما يبرره وسيساعد على ضمان اإليداعات في الوقت المناسب من قبل األفراد
المؤهلين ،خاصة أثناء جائحة ) .(COVIDأود أن أشكر الحاكمة هوكول على توقيع هذا القانون ليصبح قانونًا".
توسيع تعريف المستجيب األول ليشمل عمال االتصاالت
هذا التشريع ( )S.7121 / A.7366-Aيعرّف مصطلح "المستجيب األول في االتصاالت ويتطلب من أرباب العمل التابعين
لهؤالء المستجيبين األوائل توفير التدريب "للحفاظ على معارف ومهارات وكفاءة هذا المستجيب األول في االتصاالت
وتعزيزها" .يؤدي هذا إلى التعرف على مشغلي أحداث  11سبتمبر وغيرهم ممن يشغلون مناصب حرجة مثل المستجيبين األوائل.
قال السيناتور جون بروكس" ،يقدم مشغلوا ومرسلوا الطوارئ في نيويورك خدمات ال تقدر بثمن لنا جميعًا .لقد مضى وقت
طويل على إزالة حواجز الطرق الحالية التي تمنع عمال الطوارئ األساسيين هؤالء من توفير النطاق الكامل من الدعم الذي
يمكنهم تقديمه وحرمانهم من الفوائد التي يستحقونها .بال شك ،جميع مرسلي السالمة العامة ،والمستجيبين للطوارئ ،ومشغلي
الطوارئ ،ومشغلي الشكاوى في حاالت الطوارئ ،ومرسلي خدمات الطوارئ هم أول المستجيبين ،ومن األهمية بمكان
لسالمة ورفاهية والية نيويورك أن يتم االعتراف بهم على هذا النحو .بصفتي المستجيب األول ،أنا ممتن للحاكمة هوشول
لتوقيعها على هذا التشريع المهم ليصبح قانونًا".

قال عضو الجمعية بيتر أباتي " :يشرفني أن أكون الراعي لهذا التشريع ،وأشكر الحاكمة هوشول على التوقيع على مشروع
قانون يحدد التميز في خدمات الطوارئ ويظهر احترام نيويورك لهؤالء الموظفين العموميين العظماء .االتصاالت عن بعد في
حاالت الطوارئ هي نقطة االتصال األولى للجمهور في وقت األزمات ،وهم يستحقون حقًا االعتراف بأن هذا القانون يمنحهم
ذلك ،وحصولهم على اللقب المخصص لـ "المستجيبون األوائل في االتصاالت".
قال إدي رودريكيز ،رئيس الموظفين اإلداريين المحليين في  :1549يريد العاملين في  1549أن يشكروا الحاكمة
هوشولعلى توقيعها أول المستجيبين في مشروع قانون االتصاالت .توقيعها يدل على احترام اإلدارات لها واعترافها بالحياة
العملية المخصصة القيمة والتي ال مثيل لها لمشغلي  .911يرسل هذا اإلجراء رسالة مهمة للغاية مفادها أن أولئك الذين
يعملون في ظل ظروف مرهقة وصدمة للغاية يتم االعتراف بهم وتقديرهم ويحق لهم الحصول على خدمات تسمح لهم بأداء
وظائفهم بشكل أكثر فاعلية مع معدل دوران أقل .سيؤدي هذا التوقيع إلى رفع الروح المعنوية لهؤالء العمال وتمييزهم على
العمل البطولي الذي يقومون به".
قال دانيال سي ليفل ،رئيس سوفولك " :AMEإن مشغلي الطوارئ والمرسلين هم بال شك أول المستجيبين ألوائل
المستجيبين ،حيث يخدمون في مركز أحداث الطوارئ ،على مدار  24ساعة في اليوم ولمدة سبعة أيام األسبوع .يمارس
هؤالء العاملون األساسيون التفكير السريع والمشورة والتوجيه الذي يصنع فرقًا جوهريًا في كثير من األحيان بين الحياة
والموت قبل وصول المساعدة .في اآلونة األخيرة ،لعب عمالء سوفولك  911دورًا حاسمًا خالل العاصفة االستوائية أيدا،
حيث قاموا بالرد على  911مكالمة لألقارب الذين كان أفراد عائالتهم في كوينز محاصرين في أقبيتهم .بالنيابة عن 300
عامل طوارئ في مقاطعة سوفولك ،أشكر الحاكمة هوشول على توقيع هذا التشريع الذي طال انتظاره ليصبح قانونًا ومنح
هؤالء الرجال والنساء وضع المستجيب األول ألول مرة".
قالت رئيسة جمعية مرسلي إنذار الحريق الخيرية فاي سميث ،إدارة إطفاء مدينة نيويورك" :إننا سعداء للغاية بتوقيع هذا
القانون الذي يقر بالعمل الحاسم المنقذ للحياة الذي تم إجراؤه بواسطة مرسلي الطوارئ وموظفي االتصاالت في نيويورك".
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