
 
 الحاكمة كاثي هوكول   24/9/2021 للنشر فوًرا:

 
 

الحاكمة هوكول تعلن بأن أربع مقاطعات إضافية تأثرت بإيدا أصبحت اآلن المؤهلة للحصول على المساعدة كجزء من   
  إعالن حالة الكوارث الفيدرالية الكبرى

  
لقد أصبحت مقاطعات داتشيس وأورنج وبوتنام وروكالند مؤهلة اآلن للحصول على المساعدات الفيدرالية العامة بموجب  

لة الكوارث الكبرى، وسيدعم التمويل الحكومات المحلية إلعادة بناء البنية التحتية العامة والمرافق التي تأثرت إعالن حا
  بالفيضانات في وقت سابق من هذا الشهر 

  
  تتأهل مقاطعة روكالند أيًضا لبرنامج المساعدة الفردية كجزء من إعالن حالة الكوارث الكبرى 

  
أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم الموافقة على إضافة مقاطعات إضافية إلى تلك التي أعلن عنها سابقاً ضمن إعالن حالة 

الكوارث الكبرى المعلنة سابقًا نتيجة للفيضانات والصعوبات الناجمة عن بقايا إعصار إيدا في مطلع شهر سبتمبر. لقد  
وكالند معتمدة اآلن للحصول على المساعدات الفدرالية من خالل برنامج  أصبحت مقاطعات داتشيس وأورنج وبوتنام ور 

المساعدات العامة بناًء على تقييمات األضرار المشتركة من قبل والية نيويورك والوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ. إن  
لمساعدة البلديات على استعادة وإعادة   المقاطعات األربع جميعها مؤهلة اآلن لتلقي تعويضات مالية فيدرالية للمساعدة العامة

بناء البنية التحتية والمرافق. إضافةً إلى ذلك، واستناًدا إلى تقييمات األضرار المشتركة، تمت إضافة مقاطعة روكالند إلى 
  حالة إعالن الكوارث الكبرى لبرنامج المساعدة الفردية، والذي يوفر اإلغاثة المباشرة لألفراد وأصحاب المنازل.

  
تشمل المقاطعات اإلضافية التي تمت الموافقة عليها بالفعل للحصول على المساعدة العامة بموجب اإلعالن مقاطعات  

كما أن مقاطعات برونكس   برونكس وكينغز وناساو ونيويورك وكوينز وريتشموند وويستشستر وسوفولك وويستشيستر.
  مؤهلة أيًضا للحصول على المساعدة الفردية. وكينغز وناساو وكوينز وريتشموند وسوفولك وويستشيستر

  
"عندما شاهدت الضرر الناجم عن هذه العاصفة التاريخية، تعهدت بأن نفعل كل ما في وسعنا  قالت الحاكمة هوكول،  

. أود أن لمساعدة المجتمعات المتأثرة في إعادة البناء، وهذا اإلعالن األخير يفي بوعدنا ألولئك الذين عانوا في هادسون فالي
أشكر كالً من فرق تقييم األضرار الفيدرالية والوالية على األرض الذين قدموا معلومات لتأمين هذه المساعدة الفيدرالية 

  المهمة في حاالت الكوارث والتي ستساعد مجتمعاتنا في جهود التعافي الخاصة بهم." 
  

ن الكارثة هذا هو بشرى سارة للبلديات المحلية التي تعرضت  "إعالقال مارك مولينارو، المدير التنفيذي لمقاطعة دوتشيس، 
مليون دوالر إلى  2.5ألضرار جسيمة حيث أنه يوفر الدعم والمساعدة الالزمين إلصالح األضرار التي تزيد قيمتها عن 

 والدولة من أجل FEMAالمرافق العامة في جميع أنحاء مقاطعة دوتشيس بعد إعصار إيدا. سنواصل الضغط على 
"المساعدة الفردية" لمساعدة العائالت والشركات التي تعرضت أيًضا ألضرار كبيرة وتكافح من أجل التعافي. نحن ممتنون  
لمكتب الحاكمة على دعمه طوال عملية المراجعة التي استمرت ألسابيع للحصول على المساعدة العامة للبلديات ونأمل أن  

  ية للمقيمين والشركات."ننجح بنفس القدر في ضمان المساعدة الفرد 
  

"عانت مقاطعة أورانج أضراًرا كبيرة في البنية التحتية بسبب   قال المدير التنفيذي لمقاطعة أورانج ستيفن إم نيوهاوس،
إعصار إيدا وستكون هذه المساعدة مفيدة لنا. نود أن نشكر الحاكمة هوكول على تدخلها ومساعدة مجتمعاتنا على إعادة البناء 

 عاصفة. سأستمر في العمل عن كثب مع فريق إدارة الطوارئ الخاص بي لتقييم الضرر ومراقبة التعافي من العاصفة."  بعد ال
  



"تسببت الفيضانات الناجمة عن إعصار إيدا في أضرار  قالت ماري إيلين أوديل، المديرة التنفيذية في مقاطعة بوتنام،
. من الجيد أن تعرف أن مجتمعاتنا ستكون اآلن مؤهلة للحصول على جسيمة للطرق وأنظمة الصرف الصحي عبر مقاطعتنا

تمويل فيدرالي إلعادة بناء البنية التحتية التي تضررت. نحن ممتنون إلضافة بوتنام إلى إعالن حالة الكوارث الكبرى الذي  
  سيجعل التمويل متاًحا." 

  
"بعد الكثير من العمل من قبل مكتب خدمات اإلطفاء والطوارئ في مقاطعة روكالند،  قال إد داي التنفيذي لمقاطعة روكالند، 

( وبلداتنا المحلية FEMAوقسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ في والية نيويورك، ووكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية ) 
في حاالت الكوارث. أقدم شكري للحاكمة   FEMAؤهلين للحصول على مساعدة أخيًرا، أصبح سكان القرى في روكالند م

هوكول على دعمها لهذه الجهود ولممثلينا الفيدراليين على مناصرتهم. يقترب سكان روكالند اآلن خطوة واحدة من التعافي  
  من األضرار والخسائر التي سببتها بقايا إعصار إيدا."

  
من الداخلي وخدمات الطوارئ العمل مع الشركاء الفيدراليين والوالئيين والمحليين لضمان تزويد سكان  تواصل الحاكمة هوكول وقسم األ

نيويورك بالموارد والمساعدة للتعافي تماًما من اآلثار المدمرة إلعصار أيدا. ويستمر إجراء تقييمات األضرار األولية في المقاطعات  
 الوالية الحصول على مساعدة من المقاطعات اإلضافية، إذا كانت مؤهلة.اإلضافية التي تأثرت بإعصار إيدا وستطلب 

 
يسمح إعالن الكوارث الكبرى، الذي طلبته الحاكمة ووقعه الرئيس بايدن، بتقديم المساعدة المالية من الحكومة الفيدرالية 

ة العامة أو مجموعة من المساعدة لتقديم اإلغاثة في حاالت الكوارث والسماح للمجتمعات بالتعافي إما من خالل المساعد
العامة والفردية. تقدم المساعدة العامة المساعدة في حاالت الطوارئ إلنقاذ األرواح وحماية الممتلكات وكذلك تمويل إزالة  

الحطام وإصالح المباني العامة والبنية التحتية، بما في ذلك الطرق والجسور والمدارس والمتنزهات والمستشفيات ومراكز  
  لشرطة ودور اإلطفاء ومرافق معالجة المياه ومياه الصرف الصحي وغيرها من مرافق الممتلكات العامة.ا
  
تقدم المساعدة الفردية دعًما مباشًرا لألفراد ومالكي المنازل. قد يكون سكان نيويورك أيًضا قادرين على تلقي أموال لتغطية  

رث واالحتياجات الخطيرة، مثل إصالح أو استبدال الممتلكات الشخصية نفقات أخرى غير مؤمنة أو غير مؤمنة بسبب الكوا
أو األموال الالزمة للتنقل والتخزين، أو الرعاية الطبية، وطب األسنان، ورعاية األطفال. يجب على مالكي المنازل 

ؤهلون مباشرة مع وكالة  وفي حالة الموافقة، سيعمل أصحاب المنازل الم والمستأجرين بذل قصارى جهدهم لتوثيق خسائرهم. 
( للحصول على التمويل. يمكن أن تشمل المساعدة أموااًل لتأمين وحدات اإلسكان FEMAالفدرالية إلدارة الطوارئ )

   المؤقتة، وإصالحات اإلسكان والممرات، واالستشارات في األزمات، ومساعدة البطالة، والخدمات القانونية.
  

 ً .  ny.gov/Idaلسكان نيويورك المتأثرين، والمتوفر على ق المورد الجديد عبر اإلنترنتإطال أعلنت الحاكمة هوشول مسبقا
سيتم   يوفر المركز معلومات عن برامج المساعدة المتاحة وأماكن العثور على خدمات مثل المأوى والوصول إلى الغذاء.

تحديث المعلومات الموجودة على الموقع مع توفر المزيد من الموارد لسكان نيويورك. إضافةً إلى ذلك، تشارك الوالية مع  
FEMA  في المناطق المتضررة، والتي توفر معلومات قيمة لمساعدة سكان نيويورك  في إنشاء مراكز التعافي من الكوارث

  في جهود اإلنتعاش والدعم في عملية التقدم للحصول على المساعدة واإلغاثة المتاحة.
  

مليون دوالر من تمويل التخفيف من المخاطر الممنوح سابقًا من وكالة إدارة   378كما وجهت الحاكمة هوشول بتخصيص 
 ( لتعزيز البنية التحتية لوالية نيويورك ضد الطقس القاسي.  FEMAرئ الفيدرالية )الطوا

  
تشجع الحاكم هوشول المسؤولين المحليين في المقاطعات المتأثرة على مواصلة العمل مع مديري الطوارئ في المقاطعات  

د إلى الويب للوالية والذي يمّكن ، وهو النظام المستنNY Respondsلتقديم أي احتياجات من الموارد مباشرةً إلى 
 الحكومات المحلية ووكاالت الوالية من إرسال حاالت الطوارئ الحيوية ومشاركتها المعلومات ذات الصلة وطلبات الموارد. 

  
###  
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