
 
 الحاكمة كاثي هوشول  23/9/2021 للنشر فوًرا:

 

 

ومنظمة موئل لإلنسانية في مدينة نيويورك  MATTRESS FIRM، INCتعلن الحاكمة هوشول عن شراكة بين 
  مرتبة للعائالت التي تأثرت بالفيضانات والتي تسبب بها إعصار إيدا 500ومقاطعة ويستشستر ووالية نيويورك للتبرع بـ 

  
  مرتبة ستذهب إلى أولئك الذين فقدوا ممتلكاتهم في أعقاب الفيضانات التاريخية 500

  
  هناالصور متوفرة  

  
ومنظمة موئل لإلنسانية في مدينة نيويورك  MATTRESS FIRM، INCتعلن الحاكمة هوشول عن شراكة بين  

رتبة للعائالت في كوينز التي تأثرت بالفيضانات والتي  م 500ومقاطعة ويستشستر وتعاونت مع والية نيويورك للتبرع بـ 
  تسبب بها إعصار إيدا ليلة األول من سبتمبر

  
"واجه سكان نيويورك موجات من األمطار الغزيرة والفيضانات التاريخية في الليلة التي اجتاح فيها   قالت الحاكمة هوشول:

إيدا منطقة داونستيت، حيث استيقظ الكثير ليجدوا أن الكثير من ممتلكاتهم قد ضاعت أو دمرت ولكن كما يفعلون دائًما، 
و منظمة موئل   Mattress Firm. واآلن، بفضل كرم شركة  ساعدوا الجيران في التنظيف وإعادة البناء واستعادة حياتهم

"، يمكننا المساعدة في تقديم القليل من األمل ألولئك الذين  Habitat for Humanity NYCلإلنسانية في مدينة نيويورك "
  مرتبة جديدة للنوم عليها".  -فقدوا الكثير 

  
  يست إلمهورست في كوينز يومي األربعاء والخميس.تم توزيع المراتب في الكنيسة المعمدانية األولى في حي إ

  
 Mattress"جزء من نسيج ثقافتنا في شركة  :Mattress Firm Incجون إيك، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة  قال

Firm ا. إنه هو القيادة بالقلب واإلنسانية. لهذا السبب نحن ملتزمون باالستثمار في المجتمعات التي نعيش ونعمل فيها ودعمه
مرتبة لسكان نيويورك المحتاجين وأن تخفف جزًءا بسيًطا من الضغط الذي يمرون به. نحن   500لشرف كبير أن نقدم 

  ندرك أهمية الحصول على قسط جيد من الراحة أثناء الليل، خاصة بعد هذا الوقت العصيب". 
  

في مدينة نيويورك ومقاطعة  Habitat for Humanityقالت كارين هايكوكس، الرئيسة التنفيذية لشركة 
"التكاليف الخفية ألضرار العواصف، مثل استبدال األدوات المنزلية عالية التكلفة بما في ذلك المراتب، في كثير  ويستشستر:

رفنا العمل جنبًا إلى جنب مع الحاكمة هوشول وشركائنا على  من األحيان تزيد من الضغط على المتضررين من الكوارث. يش
مستوى المدينة والوالية والمستوى الفيدرالي للقيام بدورنا لتوفير بعض الراحة لجيراننا. يسعدنا أن نكون في الخدمة، ونقدم  

  المساعدة بأي طريقة ممكنة".
  

ا البعض هنا في كوينز، ونشعر بامتنان عميق للحاكمة "نحن نبحث عن بعضنقال دونوفان ريتشاردز، رئيس كوينز بورو:
مرتبة تم توزيعها على أسر   500و ويستشستر لتأمين  Habitat for Humanity NYCو  Mattress Firmهوشول، 

هًدا كوينز التي تأثرت بشدة من إيدا. مع استمرار احتياج العديد من السكان بعد الفيضانات المدمرة في إيدا، لن يدخر مكتبي ج
  لضمان تكامل عائالتنا في أعقاب هذه الكارثة". 

  
أن الرئيس بايدن وافق على إعالن عاجل للكوارث الكبرى األمر   سبتمبر 6قد أعلنت بتاريخ   وكانت الحاكمة كاثي هوشول

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 غيدا. تش

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/Mattress_Distribution_Event.pdf
https://www.governor.ny.gov/news/governor-hochul-announces-federal-approval-major-disaster-declaration-wake-ida-flooding


المساعدة الفردية والعامة ما يلي: برونكس، كوينز، كينجز، ريتشموند، ويستشيستر. في هذا الوقت، تم تضمين مقاطعة  
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
  

  Mattress Firm, Incعن شركة  
  

ماليين شخص سنويًا    3متجر لمساعدة أكثر من  2,400عاًما مع أكثر من  90منذ  Mattress Firm، Incتعمل شركة  
في العثور على الحل المناسب الحتياجات نومهم. ملتزًما بخدمة المجتمعات، قام برنامج شركة ماتريس تتبى األطفال 

"Mattress Firm Foster Kids بالشراكة مع منظمة "Ticket to Dream   بتوحيد جهوده مع شركاء محليين غير
ربحيين للرعاية بالتبني لمساعدة األطفال في رعاية التبني على نوم أفضل حتى يتمكنوا من تشكيل مستقبل أفضل. لمزيد من  

  . www.mattressfirm.com المعلومات، تفضل بزيارة

  
  في مدينة نيويورك ومقاطعة ويستتشستر ة موئل لإلنسانيةعن منظم

  
تعمل منظمة موئل لإلنسانية ومدينة نيويورك ومقاطعة ويستشستر على إحداث تحول في الحياة والمجتمعات من خالل بناء  

إلسكان  ومن خالل توحيد جميع سكان نيويورك حول قضية ا -والحفاظ على منازل ميسورة التكلفة مع أسر تعمل بجد 
الميسور التكلفة. بمساعدة اآلالف من المتطوعين كل عام، تقوم موئل لإلنسانية في مدينة نيويورك وويستشتر ببناء وإصالح  

 www.HabitatNYCWC.orgالمنازل للعائالت في جميع أنحاء المنطقة. تعرف على المزيد على الموقع االلكتروني
  .HabitatNYC_WCفي   انستقرامو  تويتر  أو تابعنا على الفيسبوك وتواصل معنا على

  
###  

  

 
 www.governor.ny.gov على إضافية  أخبار تتوفر

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

 إلغاء االشتراك 
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