
 
 الحاكمة كاثي هوكول  14/9/2021 للنشر فوًرا:

 
 

منتج من منتجاتها لدعم المتأثرين بالكوارث الطبيعية  300,000بحوالي  CHOBANIالحاكمة هوكول تعلن عن تبرع  
  واألزمات اإلنسانية التي حدثت مؤخرًا

  
إلى من تم إخالؤهم من أفغانستان وأفراد   100,000 من المنتجات إلى اإلغاثة من إيدا وستذهب 200,000سيذهب 

  الخدمة األمريكيين
  

  تشجيع الشركات والسكان في نيويورك على مد يد العون
  

  هناوفيديو  هناتتوفر صور 
  

لتصنيع المواد الغذائية في والية نيويورك تساعد العائالت   Chobaniأعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن شركة 
المتضررة من إعصار إيدا واألشخاص الذين تم إجالؤهم من أفغانستان، المقيمين في القواعد العسكرية األمريكية، من خالل 

ار إيدا، ولمساعدة  في أعقاب إعص منتج من منتجاتها، بما في ذلك زبادي نيويورك. 300,000التبرع وتقديم ما يقرب من 
شاحنات مليئة بالطعام من مصنع الشركة في   Chobaniقواتنا التي تعتني بالالجئين الذين تم إجالؤهم من أفغانستان، ترسل 

انضم مفوض الزراعة بالوالية ريتشارد أ. بول إلى ممثلين من   نيويورك إلى منطقة مدينة نيويورك ولويزيانا ونيوجيرسي.
Chobani جئين في أوتيكا اليوم للمساعدة في تحميل مقطورة ستقدم اإلغاثة إلى مامارونيك، نيويورك، التي  ومركز الال

  كانت في طريق إيدا، ولتشجيع األعمال التجارية األخرى في نيويورك للمساعدة حيثما كان ذلك ممكنًا.
  

اليوم يسلط الضوء على   Chobaniوتبرع  "تمثل نيويورك منارة أمل للناس في جميع أنحاء العالم، وقالت الحاكمة هوكول
كرمنا وروحنا التي تحظى باإلعجاب في جميع أنحاء العالم. أنا أشجع جميع الشركات وسكان نيويورك الذين يرغبون في  

والتبرع بما يمكنهم توفيره للمساعدة في دعم أولئك الذين كانوا في طريق إيدا   Chobaniالمساعدة على اتباع خطى 
  لذين تم إجالؤهم من أفغانستان أثناء تعافيهم وإعادة توطينهم." واألشخاص ا

  
منتج، بما في ذلك الزبادي المصنوع في نيويورك، بالشاحنات إلى بنوك الطعام في   100,000حوالي  Chobaniسترسل  

ساعدة أولئك الذين  منتج إضافي إلى لويزيانا، وكل ذلك لم 100,000مدينة نيويورك والمناطق المحيطة بها، إضافًة إلى 
متواجدًة   Chobani، نيويورك، ستكون Mamaroneckكانوا في طريق الدمار الذي خلفه إعصار إيدا. يوم الخميس في  

  شخص تضرروا من إعصار إيدا الذي ضرب منطقة نيويورك في أوائل سبتمبر. 300للمساعدة في إطعام 
  

كوب من المنتجات، بما   100,000حمولة شاحنة، أي حوالي   Chobani(، سترسل USOإضافًة إلى ذلك، وبالشراكة مع )
في فيرجينيا وجوينت بيس   Fort Leeفي ذلك الزبادي المصنوع في نيويورك، من مصنعها في وسط نيويورك إلى 

 . ماكجوير ديكس ليكهورست في نيو جيرسي، حيث يتم إيواء األفغان الذين تم إجالؤهم ودعمهم من قبل الجنود األمريكيين
  

في تقديم طعام جيد للجميع، مع االرتقاء بالمجتمعات وجعل العالم مكاًنا أكثر صحة. لديها تاريخ   Chobaniتتمثل مهمة 
 -مليون منتج من الساحل إلى الساحل أثناء الوباء  8.5طويل في دعم المجتمعات المحتاجة، بما في ذلك التبرع بأكثر من 

لحليب التابع للوالية، تغذية نيويورك. كما أنهم يشاركون في برامج مثل وجبات العطالت والمشاركة في برنامج إعادة شراء ا
٪ من األرباح 100خاصة لفترة محدودة، حيث تبرعوا بنسبة  PB&Jللجيش وأنشأوا مجموعة بنك طعام اللبن الزبادي 

  لدعم البرامج التي تركز على األطفال. Feeding Americaلبنوك الطعام في 
  

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/NYSDoingGoodEvent.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=L16z-crUKsg


"يتقدم سكان نيويورك دائًما لمساعدة جيراننا في أوقات الحاجة، كما أثبت العام ونصف العام   مفوض الزراعة بول، قال
على ريادتها اليوم في التبرع بمنتجات األلبان الصحية واللذيذة من نيويورك   Chobaniالماضي مراًرا وتكراًرا. أنا أشكر 

  ." Chobaniلألسر المحتاجة، وأشجع اآلخرين على اتباع نهج 
  

"لقد شهدنا سلسلة ال تصدق من األزمات على مدى  ، Chobaniقال حمدي أولوكايا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة 
طبيعية وإنسانية، على الصعيدين المحلي والعالمي. وكشركة أغذية، نحن نعرف قيمة الطعام   -ة األسابيع الثالثة الماضي

المغذي في وقت تشتد فيه الحاجة والخسارة. ال يزال هناك الكثير من التعافي وإعادة البناء وإعادة التوطين، نحتاج جميًعا من  
طعام الناس ورعايتهم. شكًرا لك، أيتها الحاكمة هوكول، على قيادتك  جانبنا، كشركة وكوالية، أن نفتح أذرعنا وقلوبنا لضمان إ

  كمثال يحتذى وتشجيع جميع سكان نيويورك لمساعدة جيرانهم." 
  

أن الرئيس بايدن وافق على إعالن عاجل للكوارث الكبرى األمر   سبتمبر 6قد أعلنت بتاريخ  وكانت الحاكمة كاثي هوكول
الذي سيساعد في توفير اإلغاثة المالية الفيدرالية للحكومات المحلية وسكان نيويورك وتقديم المساعدة الفردية والعامة لسكان  

مل المقاطعات التي يغطيها إعالن  نيويورك المؤهلين الذين يتعافون من أضرار الفيضانات الناجمة عن بقايا إعصار أيدا. تش
في هذا الوقت، تم تضمين مقاطعة   برونكس، كوينز، كينجز، ريتشموند، ويستشيستر. المساعدة الفردية والعامة ما يلي: 

نيويورك للمساعدة العامة فقط. ستستمر الحاكمة في العمل مع الوكالة الفدرالية إلدارة الطوارئ والشركاء الفيدراليين  
ن والمحليين لضمان حصول سكان نيويورك على اإلغاثة اإلضافية التي يحتاجونها. سيكون سكان نيويورك الذين تم والوالئيي

تهجيرهم، بما في ذلك العائالت غير المؤمنة، مؤهلين للحصول على أموال للمساعدة في اإلسكان، باإلضافة إلى استشارات  
  ت القانونية.األزمات ومساعدة البطالة وإصالح المنازل والخدما

  
أن والية نيويورك مستعدة للترحيب بوصول المواطنين األفغان الفارين من   قد أعلنت سابقًاكما كانت الحاكمة كاثي هوكول  

لعنف وعدم االستقرار المتفشين في جميع أنحاء الدولة المضطربة. مكتب خدمات الالجئين في الوالية ومكتب األمريكيين ا
الجدد على حد سواء على استعداد لمساعدة أولئك الذين يسعون إلى إعادة التوطين في نيويورك ومواصلة تقليد الوالية الذي  

هاد أو الحرب. يستطيع سكان نيويورك الذين يسعون إلى دعم األفغان القادمين إلى  تفخر به في الترحيب بالفارين من االضط
للحصول على معلومات حول  1-800- 566-7636والية نيويورك االتصال بالخط الساخن لمكتب األمريكيين الجدد على 

ر يحتاج إلى مساعدة سرية  مقدمي الخدمة المحليين وكيف يمكنهم المساعدة. كما ويتوفر الخط الساخن أيًضا ألي مهاج
  واتصال بالدعم والخدمات.

  
  Chobaniنبذة عن 

هو صانع طعام مهمته توفير طعام عالي الجودة ومغذي في متناول المزيد من الناس، مع االرتقاء بمجتمعاتنا  Chobaniإن 
وجعل العالم مكاًنا أكثر صحة. باختصار: صنع طعام جيد للجميع. ودعمًا لهذه المهمة، فهذه شركة تقوم القيم وتركز على 

بذلك منذ أن أسس حمدي أولوكايا، وهو مهاجر إلى الواليات المتحدة، األشخاص أواًل وتركز على الغذاء والعافية، وتقوم 
القهوة الجاهزة و المبيضات من مشتقات الحليب والمبيضات النباتية،  حليب الشوفان، الزباديفهم ينتجون  .2005الشركة عام 

للزبادي في أمريكا، وهو  1هي العالمة التجارية رقم    Chobani. إن زبادي مشروبات البروبيوتيك النباتية و للشرب
  مصنوع من مكونات طبيعية فقط بدون مواد حافظة صناعية.

  
تعطي جهودهم الخيرية األولوية لرد   ونضع اإلنسننية أواًل في أي شيء نفعله. -الطعام كقوة لخير العالم   Chobaniتستخدم 

الجميل لمجتمعاتنا وخارجها: العمل على القضاء على جوع األطفال، ودعم المهاجرين والالجئين واألشخاص األقل تمثياًل،  
  Chobaniيع منتجاتنا في نيويورك وآيداهو وأستراليا. تتوفر منتجات وتكريم قدامى المحاربين، وحماية الكوكب. نقوم بتصن

في كافة أنحاء أمريكا الشمالية وتوزع في أستراليا وأسواق أخرى مختارة. للمزيد من المعلومات، يرجى بزيارة 
www.chobani.com  وتابعهم علىFacebook وInstagram ،Twitter ، وLinkedIn.  

  
###  

 
 www.governor.ny.gov على إضافية  أخبار تتوفر

 press.office@exec.ny.gov|  518.474.8418والية نيويورك | الغرفة التنفيذية |  
 

 إلغاء االشتراك 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-hochul-announces-federal-approval-major-disaster-declaration-wake-ida-flooding
https://www.governor.ny.gov/news/governor-hochul-welcomes-refugees-fleeing-violence-and-instability-afghanistan
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=ee0bd9ea-b190e0d5-ee0920df-000babda0031-35319bac0bb6a86d&q=1&e=02705207-291a-46b6-acf6-70c445430585&u=https%3A%2F%2Fwww.chobani.com%2Fproducts%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=c0d8d18f-9f43e8b0-c0da28ba-000babda0031-fff1273a0121abc0&q=1&e=02705207-291a-46b6-acf6-70c445430585&u=https%3A%2F%2Fwww.chobani.com%2Fproducts%2Foat-based%2F%3Fformat%3DOatmilk
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=92238723-cdb8be1c-92217e16-000babda0031-165ba50f4e1cc6c9&q=1&e=02705207-291a-46b6-acf6-70c445430585&u=https%3A%2F%2Fwww.chobani.com%2Fproducts%2Fcoffee-creamer%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=bceb57e5-e3706eda-bce9aed0-000babda0031-97d4154a540cef1b&q=1&e=02705207-291a-46b6-acf6-70c445430585&u=https%3A%2F%2Fwww.chobani.com%2Fproducts%2Fchobani-coffee%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=bceb57e5-e3706eda-bce9aed0-000babda0031-97d4154a540cef1b&q=1&e=02705207-291a-46b6-acf6-70c445430585&u=https%3A%2F%2Fwww.chobani.com%2Fproducts%2Fchobani-coffee%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=bceb57e5-e3706eda-bce9aed0-000babda0031-97d4154a540cef1b&q=1&e=02705207-291a-46b6-acf6-70c445430585&u=https%3A%2F%2Fwww.chobani.com%2Fproducts%2Fchobani-coffee%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=bceb57e5-e3706eda-bce9aed0-000babda0031-97d4154a540cef1b&q=1&e=02705207-291a-46b6-acf6-70c445430585&u=https%3A%2F%2Fwww.chobani.com%2Fproducts%2Fchobani-coffee%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=aa3382e1-f5a8bbde-aa317bd4-000babda0031-716e36a21d5ca116&q=1&e=02705207-291a-46b6-acf6-70c445430585&u=https%3A%2F%2Fwww.chobani.com%2Fproducts%2Fprobiotic%2F%3Fformat%3DDrink
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=c765f4d3-98fecdec-c7670de6-000babda0031-01954373d4ffc52f&q=1&e=02705207-291a-46b6-acf6-70c445430585&u=http%3A%2F%2Fwww.chobani.com%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=e096a2e1-bf0d9bde-e0945bd4-000babda0031-e07e70d9b6e51b88&q=1&e=02705207-291a-46b6-acf6-70c445430585&u=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fchobani
http://www.instagram.com/Chobani
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=dbf8bcba-84638585-dbfa458f-000babda0031-e5ae3e6bb43ececa&q=1&e=02705207-291a-46b6-acf6-70c445430585&u=http%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2FChobani
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=cdb58e5b-922eb764-cdb7776e-000babda0031-a4e881fad8a12a10&q=1&e=02705207-291a-46b6-acf6-70c445430585&u=http%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2FChobani
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=115d5dd4-4ec66493-115fa4e1-000babd9fa3f-6b3f867602ae206a&q=1&e=447d1662-c040-403c-804d-73b6c9efaea7&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES0336C16012A49D8D852586F4005B6D3000000000000000000000000000000000

