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  مليون دوالر أمريكي كمكافآت إلنهاء وباء العنف المسلح 23.7أعلنت الحاكمة هوكول عن منح  
  

سيدعم التمويل جهود مكافحة العنف المسلح، كالتدريب الوظيفي والتوظيف، واألنشطة المجتمعية، وتوسيع برامج التدخل 
  لمنع العنف المسلح

  
أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن تمويل العديد من جهود مكافحة العنف المسلح، والتي تشمل التدريب الوظيفي واألنشطة 

  المجتمعية، وإدراج طاقم من المتدخلين لمنع العنف إلى المجتمعات التي تشهد أعلى نسب العنف المسلح.
  

أن يعيشه، ومع ذلك يعيشه الكثير من سكان نيويورك. وقد حان الوقت لوضع  "العنف المسلح رعب ال ينبغي ألحٍد وقالت الحاكمة:
علينا أن نمنح الشباب األمل، ونشعرهم بأن حياتهم لها معنى، ويبدأ هذا بخلق فرص العمل، إلى جانب   وأضافت: حد لهذا الوباء".

  وتعزيز برامج التدخل لمنع العنف المسلح." تسهيل إمكانية التدريب الوظيفي، والعمل بشكل وثيق مع المنظمات المجتمعية، 

  
عملت الحاكمة هوكول وإدارتها مع القادة المحليين في جميع أنحاء الوالية لتحديد االستخدام األكثر فعالية لصناديق تمويل منع  

  العنف المسلح في كل مجتمع. تم منح التمويل لدعم ثالثة برامج لمنع العنف المسلح.
  

  والتوظيف التدريب الوظيفي
  

مليون دوالر لمجالس تنمية القوى العاملة المحلية لتمويل برامج تدريب القوى العاملة والتوظيف  16ستمنح والية نيويورك 
من المدن األكثر تأثرًا بالعنف المسلح في الوالية. تم تصميم البرامج ومراجعتها من قبل القادة المحليين لتقديم خدمات  20في 

في واالعتماد والتعيين الوظيفي لربط الشباب المعرضين للخطر بوظائف دائمة برواتب جيدة. تتضمن الفئة التدريب الوظي
  24و 18الموهلة الشباب الذين يعانون من البطالة والبطالة الجزئية وغير الملتحقين بالمدارس الذين تتراوح أعمارهم بين 

مليون دوالر تم منحها بالفعل التحاد تعليم العمال لتسهيل برامج  12ة إلى  عاًما في مناطق المدن المتأثرة بالعنف. هذا باإلضاف
  هنامماثلة للشباب في مدينة نيويورك. يمكن للشباب المهتمين معرفة المزيد عن هذه البرامج والتواصل معها من 

  
  األنشطة المجتمعية

  
مليون دوالر في شكل منح لتوفير األنشطة الرياضية والفنية والمشاركة المدنية وتنمية المهارات  5.7ستمنح والية نيويورك 

والبرامج الترفيهية في المجتمعات التي تشهد ارتفاًعا في العنف المسلح. تهدف برامج ما بعد المدرسة وعطلة نهاية األسبوع  
  فير أنشطة آمنة ومثرية للشباب في مجتمعهم. وقد أوصى بها قادة المقاطعة والقادة التشريعيون في كل مجتمع.إلى تو

  
  التوظيف اإلضافي لمنظمات التدخل لمنع العنف المسلح المجتمعية

  
من  39ستمنح والية نيويورك مليوني دوالر لبرامج التدخل لمنع العنف المسلح في جميع أنحاء الوالية لتوظيف وتدريب 

عمال التوعية ومقاطعي العنف الجدد في الشوارع. من شأن تمويل البرامج المجتمعية للتدخل لمنع العنف المسلح الناجحة، أن  
ين الموثوقين الذين يشاركون ويوجهون الشباب المعرضين للخطر، وينظمون يسهم في زيادة عدد موظفيها من المرسول

الفعاليات المجتمعية، ويعملون على إبعاد الشباب عن عنف السالح، واالستجابة لحاالت إطالق النار لمنع العنف االنتقامي.  
  المقبلة.سيتم منح مكافآت إضافية لتوظيف عمال التوعية الجدد والموقفين للعنف في األسابيع 

https://dol.ny.gov/gun-violence-prevention-initiative
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