
 
 الحاكمة كاثي هوكول  2021/ 9/ 14 للنشر فوًرا: 

 
 

تعلن الحاكمة هوكول عن افتتاح ثالثة مراكز رعاية اآلن في مقاطعات رينسيالر وأوتسيغو ونياجارا بعد موافقة إدارة 
  األعمال الصغيرة على إعالن الكارثة المادية ألحداث شهر يوليو المناخية

  
مقاطعة التقدم بطلب للحصول    18يمكن اآلن لألفراد المتضررين والمقيمين وأصحاب األعمال والمنظمات غير الربحية في 

  على قروض منخفضة الفائدة لمواجهة الكارثة للمساعدة في التعافي
  

(  Small Business Adminstration, SBAثالثة مراكز رعاية لقروض الكوارث تابعة إلدارة األعمال الصغيرة )
  سبتمبر لدعم سكان نيويورك 24مفتوحة اآلن حتى يوم الجمعة، 

  
أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم الموافقة على إعالن الكارثة المادية لمقاطعات رينسيالر وأوتسيغو ونياجارا، بعد تقديم 

منفصلة في أواخر يوليو والتي   سبتمبر. يرتبط اإلعالن بثالثة أحداث مناخية قاسية 1طلب إلى إدارة األعمال الصغيرة في 
تسببت في أضرار بالمنازل واألعمال بشكل أساسي في مقاطعات رينسيالر وأوتسيغو ونياجارا. يسمح هذا لسكان نيويورك 

المؤهلين في هذه المقاطعات الثالث والمقاطعات المجاورة بالتقدم بطلب للحصول على قروض منخفضة الفائدة للمساعدة في  
والتعافي. تشجع الحاكمة هوكول سكان نيويورك الذين يبحثون عن مساعدة فردية شخصية على زيارة مراكز   إعادة البناء

  .SBAالخدمة الجديدة التي أنشأتها 
  

"بفضل إدارة األعمال الصغيرة، أصبح سكان نيويورك الذين تأثروا بالعواصف الشديدة والفيضانات قالت الحاكمة هوكول: 
المفاجئة التي شهدناها في عدة أجزاء من الوالية في أواخر يوليو مؤهلين اآلن للتقدم بطلب لإلغاثة من الكارثة. أشكر المديرة  

لمناخية هذه على زيارة مراكز رعاية قروض الكوارث في  جوزمان على دعمها وأشجع الذين وقعوا ضحايا لألحداث ا
  مجتمعاتهم المحلية والبدء في عملية التعافي." 

  
  مراكز رعاية قروض الكوارث مفتوحة اآلن لسكان المقاطعات التالية:

  
  مقاطعات نياجارا وإيري وجينيسي وأورلينز:

  
  مركز إدارة طوارئ مقاطعة نياجارا

5574 Niagara Street Ext., Lockport, NY 14094 
 

  .هناتتوفر المزيد من المعلومات لسكان مقاطعات نياجارا وإيري وجينيسي وأورلينز 
  

  مقاطعات رينسيالر وألباني وكولومبيا وغريني وساراتوغا وواشنطن:
  

Town of Sand Lake Building 
8428 NY Route 66, Averill Park, NY 12018 

 
  .هنامقاطعات رينسيالر وألباني وكولومبيا وغريني وساراتوغا وواشنطن  تتوفر المزيد من المعلومات لسكان

  
 

https://disasterloanassistance.sba.gov/ela/s/disaster-details?recordId=a0et0000008tSN1AAM
https://disasterloanassistance.sba.gov/ela/s/disaster-details?recordId=a0et0000008tPapAAE


  مقاطعات أوتسيغو وشوهرايي وديالوير وتشينانغو وماديسون وأونيدا وهركيمير ومونتغمري:
  

Morris Fire Department 
117 East Main Street, Morris, NY 13808 

  .هنامقاطعات أوتسيغو وشوهرايي وديالوير وتشينانغو وماديسون وأونيدا وهركيمير ومونتغمري  توفر المزيد من المعلومات لسكان

  

مساًء، ويوم السبت من  6صباًحا حتى الساعة   9من الساعة  ستفتح جميع مراكز التوعية الثالثة أبوابها من االثنين إلى الجمعة
  عصًرا.   4سبتمبر، الساعة  24ظهًرا. ستغلق المواقع بشكل دائم يوم الجمعة،  2صباًحا حتى  10الساعة 

 
أو االتصال    sba.gov/disasterللمزيد من المعلومات حول قروض الكوارث والطلبات، يمكن لسكان نيويورك زيارة 

  للصم وضعاف السمع(. 8339-877-800-1)أو  2955-659-800-1على الرقم   SBAبمركز خدمة العمالء التابع لـ 
  

والموعد النهائي لطلبات اإلصابة  2021نوفمبر  8طلبات المتعلقة بأضرار الممتلكات المادية هو الموعد النهائي إلعادة ال
  .2022يونيو  9االقتصادية هو 

  
###  
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