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الحاكمة كاثي هوكول

الحاكمة هوكول عن موافقات إضافية للمساعدة الفيدرالية في حاالت الكوارث بعد التقييمات األولية لألضرار المشتركة في
عدة مقاطعات تأثرت من بقايا اإلعصار إيدا

لقد أصبحت مقاطعتا سوفولك وسوليفان مؤهلتان اآلن للتمويل الفيدرالي بموجب إعالن حالة الكوارث الكبرى ،ودعم
الحكومات المحلية إلعادة بناء البنية التحتية العامة والمرافق التي تأثرت بالفيضانات في وقت سابق من هذا الشهر
أصبحت كلتا المقاطعتين مؤهلة من قبل الحكومة الفيدرالية لتلقي المساعدة العامة؛ مقاطعة سوفولك مؤهلة أيضًا لبرنامج
المساعدة الفردية
أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم الموافقة على إضافة مقاطعتي سوفولك وسوليفان إلى إعالن حالة الكوارث الكبرى المعلنة
سابقًا نتيجة للفيضانات المدمرة الناجمة عن بقايا إعصار إيدا في وقت سابق من هذا الشهر .تعتمد الموافقة على تقييمات
األضرار المشتركة من قبل والية نيويورك والوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ .إن كال المقاطعتين مؤهلتان اآلن لتلقي السداد
المالي الفيدرالي للمساعدة العامة لمساعدة البلديات على استعادة وإعادة بناء البنية التحتية والمرافق المملوكة للقطاع العام؛
مقاطعة سوفولك مؤهلة أيضًا لبرنامج المساعدة الفردية.
تشمل المقاطعات اإلضافية التي تمت الموافقة عليها بالفعل للحصول على المساعدة العامة بموجب اإلعالن مقاطعات برونكس
وكينغز وناساو ونيويورك وكوينز وريتشموند وويستشستر .كما أن مقاطعات برونكس وكينغز وناساو وكوينز وريتشموند
وويستشيستر مؤهلة أيضًا للحصول على المساعدة الفردية ،والتي توفر إغاثة مباشرة لألفراد ومالكي المنازل.
قالت الحاكنة هوكول "نحن نعمل بال كلل مع شركائنا على جميع مستويات الحكومة لضمان حصول العائالت والمجتمعات
التي تتعافى من آثار إيدا على المساعدة التي يحتاجونها إلعادة البناء .وال يزال لدينا عمل يجب القيام به ،ومع تأهل مقاطعتي
سوفولك وسوليفان اآلن للحصول على تمويل فيدرالي ،أود أن أشكر الرئيس بايدن والوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ على
دعمهما المستمر ولتوفير هذه الموارد الحيوية لسكان نيويورك المحتاجين".
قال ستيف بيلون ،المدير التنفيذي لمقاطعة سوفولك" ،يسعدني أن طلب مقاطعة سوفولك إلعالن كارثة كبرى من الوكالة
الفيدرالية إلدارة الطوارئ قد تمت الموافقة عليه بسرعة حتى نتمكن من تقديم إغاثة كبيرة آلالف الشركات والمقيمين بحاجة
إلى إجراء إصالحات أساسية في أعقاب إعصار إيدا .إنني أقدر التعاون مع والية نيويورك بينما نستمر في التعافي من حدث
الطقس القاسي هذا".
وقال جوشوا بوتوسيك ،مدير مقاطعة سوليفان" ،أشكر الحاكمة هوكول على الوفاء بوعدها بجلب الموارد التي يحتاجون
إليها لسكان نيويورك للتعافي .لقد كان هذا اإلعصار تاريخياً ،وتعتمد المجتمعات في مقاطعتنا وهذه الوالية على القيادة
الرحيمة بينما يحاولون إعادة حياتهم معًا".
تواصل الحاكمة هوكول وقسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ العمل مع الشركاء الفيدراليين والوالئيين والمحليين لضمان
تزويد سكان نيويورك بالموارد والمساعدة للتعافي تمامًا من اآلثار المدمرة إلعصار أيدا .ويستمر إجراء تقييمات األضرار
األولية في المقاطعات اإلضافية التي تأثرت بإعصار إيدا وستطلب الوالية الحصول على مساعدة من المقاطعات اإلضافية ،إذا
كانت مؤهلة.

يسمح إعالن الكوارث الكبرى ،الذي طلبته الحاكمة ووقعه رئيس الواليات المتحدة ،بتقديم المساعدة المالية من الحكومة
الفيدرالية لتقديم اإلغاثة في حاالت الكوارث والسماح للمجتمعات بالتعافي إما من خالل المساعدة العامة أو مجموعة من
المساعدة العامة والفردية .تقدم المساعدة العامة المساعدة في حاالت الطوارئ إلنقاذ األرواح وحماية الممتلكات وكذلك تمويل
إزالة الحطام وإصالح المباني العامة والبنية التحتية ،بما في ذلك الطرق والجسور والمدارس والمتنزهات والمستشفيات
ومراكز الشرطة ودور اإلطفاء ومرافق معالجة المياه ومياه الصرف الصحي وغيرها من مرافق الممتلكات العامة.
تقدم المساعدة الفردية دعمًا مباشرًا لألفراد ومالكي 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 وكالة
الفدرالية إلدارة الطوارئ ( )FEMAللحصول على التمويل .يمكن أن تشمل المساعدة أمواالً لتأمين وحدات اإلسكان المؤقتة،
وإصالحات اإلسكان والممرات ،واالستشارات في األزمات ،ومساعدة البطالة ،والخدمات القانونية.
أعلنت الحاكمة هوكول مسبقاً إطالق المورد 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 .وإضافةً إلى ذلك ،تدخل
الوالية في شراكة مع مدينة نيويورك لدعم مراكز خدمة التعافي من أيدا ،التي تحشد دعم المسؤولين المنتخبين الذين يمثلون
المجتمعات المتأثرة ويقدمون معلومات عن الموارد والمساعدات المتاحة.
كما وجهت الحاكمة هوكول بتخصيص  378مليون دوالر من تمويل التخفيف من المخاطر الممنوح سابقًا من وكالة إدارة
الطوارئ الفيدرالية ( )FEMAلتعزيز البنية التحتية لوالية نيويورك ضد الطقس القاسي.
تشجع الحاكم هوشول المسؤولين المحليين في المقاطعات المتأثرة على مواصلة العمل مع مديري الطوارئ في المقاطعات
لتقديم أي احتياجات من الموارد مباشرةً إلى  ،NY Respondsوهو النظام المستند إلى الويب للوالية والذي يمكّن
الحكومات المحلية ووكاالت الوالية من إرسال حاالت الطوارئ الحيوية ومشاركتها المعلومات ذات الصلة وطلبات الموارد.
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