
 
 الحاكمة كاثي هوشول   15/9/2021 للنشر فوًرا:

 

 

أعلنت الحاكمة هوشول عن افتتاح مركزين للتعافي من الكوارث في لونق آيالند بعد الموافقة على التعديالت على إعالن 
  الكارثة الرئيسية

  
تم إنشاء مراكز التعافي من الكوارث لتوفير التوجيه الشخصي والموارد لسكان نيويورك في مقاطعتي ناسو وسوفولك 

  مساعدة الفرديةاآلن مؤهلين للحصول على ال
  

لتلقي المساعدة؛ وكاالت الدولة إلى محطة في الموقع للوصول  SBAو   FEMAيمكن للمقيمين العمل مباشرة مع ممثلي 
  إلى البرامج والخدمات

  
أعلنت الحاكمة كاثي هوشول والوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ اليوم عن افتتاح مركزين للتعافي من الكوارث في ناسو  

وسوفولك والتي ستوفر المعلومات والمساندة والمساعدة لسكان نيويورك الذين تأثروا بالعواصف والفيضانات الناجمة عن  
(  FEMAشخصية متخصصون في التعافي من الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ )سيكون لهذه المواقع ال آثار إعصار أيدا. 

وإدارة األعمال الصغيرة األمريكية في الموقع لإلجابة على األسئلة وتقديم المعلومات المتعلقة بأنواع المساعدة الفيدرالية  
الكبرى الموقع من قبل الرئيس بايدن في  ألصحاب المنازل والمستأجرين وأصحاب األعمال المؤهلين التباع إعالن الكوارث

. تمت الموافقة مؤخًرا على إضافة كل من مقاطعة ناسو ومقاطعة سوفولك إلى إعالن الكوارث الكبرى  2021سبتمبر  5
لكل من المساعدة الفردية والعامة. سيتمركز موظفون من وكاالت الدولة مثل إدارة الخدمات المالية، ووزارة الصحة،  

لربط المواطنين المتأثرين  DRCساعدة المؤقتة واإلعاقة، ومكتب خدمات األطفال واألسرة، ووزارة العمل داخل ومكتب الم
  ببرامج أو خدمات الدولة التي قد تكون متاحة لمساعدتهم في التعافي.

  
كانوا ضحايا للفيضانات "يمكن لمالكي المنازل والمستأجرين وأصحاب األعمال في لونغ آيالند الذين  قالت الحاكمة هوشول:

واألضرار المرتبطة بالعواصف اآلن زيارة هذه المواقع شخصًيا والوصول إلى العديد من الموارد على مستوى الوالية  
دايان كريسويل  FEMAوالمستوى الفيدرالي لمساعدتهم على التعافي وإعادة البناء، أنا ممتنة للدعم المقدم من مديرة 

ن يواصلون العمل مع قسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ لفتح مراكز التعافي من الكوارث  وفريقها على األرض الذي
  الحرجة هذه وبدء عملية التعافي للناجين".

  
  مساًء يومًيا في المقر التالي:  7صباًحا حتى الساعة  8سيفتح مركز التعافي من الكوارث التالية في مقاطعة ناسو من الساعة 

  
  11040ايفيرغرين افينو، نيو هايد بارك، نيويورك  1801 -مركز نشاط مايكل جيه تولي بارك الفيزيائي 

  
  مساًء في: 7صباًحا حتى الساعة    8مًيا من الساعة بعد ظهر األربعاء يو  DRCيفتح مقاطعة سوفولك 

  
   11768، نيويورك NY-25A، Mt Sinai 739 -دار رعاية المسنين  كاراابا روز 
  
  بمقاطعة سوفولك مركًزا متنقاًل قبل االنتقال إلى موقعه الثابت. DRCسوف تشغل  
  

  مساًء يومًيا في: 7صباًحا حتى   8باإلضافة إلى هذه المواقع الجديدة، فإن مراكز التعافي من الكوارث مفتوحة حالًيا من الساعة  
  11225شارع كراون، بروكلين، نيويورك  231 -كلية ميدغار إيفرز  •
  11367ميلبورن افينو، فالشينج، نيويورك  45-152 -كلية كوينز، اتحاد الطالب  •



  10451، برونكس، نيويورك C. مبنى Eجراند كونكورس،  450 -كلية المجتمع هوستوس  •
  10710سينترال بارك افينو، يونكرز، نيويورك  1500 -مكتبة غرينتون آي ويل  •

  10543بليسانت افينو، مامارونيك، نيويورك  مازنت 169 -كاتب محكمة قرية مامارونيك   •
   10314فيكتوري بوليفارد، ستاتن آيالند، نيويورك  R1 - 2800كلية ستاتن آيالند، مبنى الجمباز   •

  
.  ny.gov/Ida لسكان نيويورك المتأثرين، والمتوفر على إطالق المورد الجديد عبر اإلنترنت  أعلنت الحاكمة هوشول مسبقًا

سيتم  يوفر المركز معلومات عن برامج المساعدة المتاحة وأماكن العثور على خدمات مثل المأوى والوصول إلى الغذاء. 
  المعلومات الموجودة على الموقع مع توفر المزيد من الموارد لسكان نيويورك.تحديث 

  
،  FEMAيمكن للناجين الذين لديهم خدمة اإلنترنت أو الهاتف التسجيل في الوكالة الفدرالية إلدارة الطوارئ باستخدام تطبيق 

. يجب على  800-621-3362أو عن طريق االتصال بـ  www.disasterassistance.gov عبر اإلنترنت على
مباشرة.   7585-462-800االتصال بـ  TTYد الذين يعانون من إعاقة في النطق أو فقدان السمع ويستخدمون أجهزة األفرا

. تعمل أرقام الهاتف المجانية  3362-621-800 أو خدمة االتصال بالفيديو يمكنهم االتصال بـ 711أولئك الذين يستخدمون 
لتوقيت المحلي( سبعة أيام في األسبوع حتى إشعار آخر. عمال الهواتف  مساًء )با 11صباًحا حتى الساعة  7هذه من الساعة 

أو   InnoCaptionأو  videophoneمتعددو اللغات ويجب على أولئك الذين يستخدمون خدمة االتصال بالفيديو مثل 
CapTel إلى مساعدة   تحديث الوكالة الفدرالية إلدارة الطوارئ برقمهم المحدد المخصص لتلك الخدمة. إذا كنت بحاجة

  بخصوص لغة أو إلعاقة، أخبر عامل الهاتف.
  

واألدوات المساعدة األخرى،   FEMAللحصول على موارد إضافية عبر اإلنترنت، باإلضافة إلى الكتيبات القابلة للتنزيل من 
  وانقر على "معلومات". www.disasterassistance.govقم بزيارة 

  
###  
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