
 
 الحاكمة كاثي هوكول   26/2021/ 9 للنشر فوًرا:

 
 

مليون دوالر لتوفير اإلغاثة للمتضررين من إعصار إيدا لسكان  27أعلنت الحاكمة هوكول والمحافظ دي بالسيو عن توفير  
  نيويورك غير الموثقين

  
 وقع االختيار على منظمات المجتمع في المناطق المتأثرة لمساعدة الناجين غير المسجلين في تلقي المساعدة للتعافي 

  
 FEMAستعمل المؤسسات غير الربحية المختارة بشكل مباشر مع السكان غير المؤهلين للحصول على مساعدة  

  
  على الرقم ONAتصال على الخط الساخن لدى  يجب على السكان اال -سبتمبر 27سيفتتح البرنامج بتاريخ 

  للحصول على المساعدة بخصوص مكان التقديم 1-800-566-7636
  
مليون دوالر لتقديم اإلغاثة للناجين غير    27أعلنت كل من الحاكمة كاثي هوول والعمدة بيل دي بالسيو اليوم عن توفير  

الموثقين من العواصف والفيضانات الناجمة عن بقايا إعصار إيدا. سيتم توزيع هذا التمويل من خالل منح لشبكة قائمة من  
سكان نيويورك غير المؤهلين لتلقي مساعدة التعافي من العواصف من خالل برنامج  المنظمات المجتمعية وسيتم تقديمه إلى 

  أو أي وسيلة أخرى. FEMAالمساعدة الفردية 
  

"عندما رأيت الدمار الناجم عن إعصار إيدا، تعهدت بأن نفعل كل ما في وسعنا لمساعدة المجتمعات   قالت الحاكمة هوكول:
من خالل هذه الموارد المخصصة لسكان نيويورك غير المسجلين  المتأثرة على التعافي ويأتي هذا التمويل للوفاء بهذا التعهد.

ع المنظمات على األرض، يمكننا سد الفجوات في المساعدة والشراكات م FEMAوغير المؤهلين للحصول على اإلغاثة من 
ومساعدة سكان نيويورك المحتاجين. أحث سكان نيويورك المؤهلين على التقدم للحصول على التمويل الذي يحتاجون إليه 

  إلعادة البناء."
  

للتعافي من اآلثار المدمرة  "سنضمن حصول سكان نيويورك على المساعدات التي يحتاجونها قال العمدة بيل دي بالسيو، 
بغض النظر عن حالة التوثيق، سوف نحصل على الدعم ألحدث ضحايا أزمة المناخ لدينا ونحن هنا للمساعدة  إلعصار إيدا.

  في كل خطوة على الطريق."

 
( وسيستهدف األفراد غير المسجلين ONAتتم إدارة هذا البرنامج من قبل مكتب والية نيويورك لألمريكيين الجدد ) 

الموجودين في المقاطعات المحددة في إعالن الكوارث الكبرى الرئاسي المعتمد للمساعدة الفردية، والتي تشمل برونكس 
ر وروكالند. ستقدم مجموعات مختارة من المنظمات غير الربحية  وكينغز وناساو وكوينز، ريتشموند، سوفولك، وستشست

 المعلومات والمساعدة والمساعدة للسكان الذين تأثروا بالعاصفة. 
 
  يعزز إعالن اليوم التزام الوالية والمدينة بدعم هذه المنظمات غير الربحية في جهد مشترك لتوزيع المساعدة.  
  
 ستقدم المنظمات التالية المساعدة: 
,East 152nd Street, Bronx,  Catholic Charities Community Services 402 -برونكس       ·

NY 10455  
,8th Ave, 4th Floor, Brooklyn,  Chinese American Planning Council 4101 -بروكلين        ·

NY 11232  
   41st Avenue, Suite 202, Flushing, NY -133 ,MinKwon 1135529  -كوينز         ·

هاتف:7636-566-800-1
هاتف:7636-566-800-1


  Roosevelt Ave, Jackson Heights, NY 11372-92 ,Make the Road 10 -كوينز         ·
  Port Richmond Ave, Staten Island, NY 10302 ,Make the Road 161  -ستيتن آيالند        ·
Jackson  ,Economic Opportunity Commission of Nassau County 134  - ناساو        ·

Hempstead, NY 11550Street,    
   Suffolk Ave, Brentwood, NY ,Make the Road 1090 11717  -سوفولك        ·
   ,Kisco, NY 10549 27 Columbus Ave, Mount NeighborsLink - ويستتشستر وروكالند         ·
  
"دمرت بقايا إعصار إيدا منازل وسبل عيش الكثيرين في أعقابه، وأثر   قالت وزيرة خارجية نيويورك روسانا روسادو، 

بشكل خاص على المهاجرين في جميع أنحاء المدينة. بفضل قيادة الحاكمة هوكول، فإن مكتب والية نيويورك لألمريكيين  
غاثة التي هم في أمس  الجدد مستعد لتوظيف مواردنا للمساعدة في ربط جميع سكان نيويورك الذين ال يحملون وثائق باإل

 الحاجة إليها لمساعدتهم على إعادة البناء."
  
"يشكل سكان نيويورك غير المسجلين جزء حيوي من  قال القائم بأعمال المشرف على الخدمات المالية، أدريان أ. هاريس،  

ني على الحاكمة هوكول لضمان النسيج الذي يجعل مجتمعاتنا قوية وساعد في الحفاظ على قوة نيويورك خالل هذا الوباء. أث
توفر التمويل واإلغاثة لمساعدة جميع المتضررين من إعصار إيدا. انضم موظفو إدارة الدعم الميداني إلى جهود االستجابة  
األولية ورأوا بأن األموال الموزعة اليوم ستساعد في تقديم اإلغاثة المالية الهامة التي ستضمن تعافي مجتمعاتنا المتضررة 

 دة واحدة." كوح
  

"فقد الكثير في مجتمعنا كل شيء بعد الفيضانات المدمرة التي سببها إيدا. في مكتبنا   قالت عضوة الجمعية كاتالينا كروز،
عائلة بأنه ال توجد موارد موجودة لمساعدتهم في وقت الحاجة. تحتاج الحكومة  25وحده، اضطررنا إلى إخبار أكثر من 

الموارد المتاحة للمواطنين لجميع المتأثرين، بما في ذلك جيراننا الذين لم يتأهلوا بسبب وضع  الفيدرالية إلى توفير نفس 
الهجرة. أنا ممتن جًدا للحاكمة هوكول على تأسيس صندوق إيدا إلغاثة سكان نيويورك المستبعدين، وهو جهد إنساني تمس  

 صلوا على شيء على اإلطالق."الحاجة إليه سيدعم جيراني األكثر ضعفًا، والذين لوال ذلك لن يح
  
. ستنتهي فترة التقديم  2021سبتمبر   27ستبدأ المنظمات الشريكة غير الربح في تقديم المساعدة وقبول الطلبات يوم االثنين  

من أجل التأهل لهذا البرنامج، يجب على المتقدمين أ( أال يكونوا مؤهلين للحصول على  2021نوفمبر .  26يوم الجمعة 
 و ب( ليس لديهم فرد في منزلهم مؤهل للحصول على المساعدة.  FEMAمساعدة 

  
من الساعة  7636-566-800-1الساخن على  ONAللتواصل مع المساعدة، يجب على السكان المتأثرين االتصال بخط  

 27مساًء، من االثنين إلى الجمعة أو قم بزيارة الشريك غير الربحي بدًءا من  8:00صباًحا حتى الساعة  9:00
 لغة.  200المساعدة عبر الخط الساخن متوفرة بأكثر من  سبتمبر. 

  
.  ny.gov/Idaوالمتوفر علىأعلنت الحاكمة هوكول مسبقاً إطالق المورد الجديد عبر اإلنترنت لسكان نيويورك المتأثرين،  

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 

  
، وهو أول مكتب لخدمات المهاجرين تم إنشاؤه رسميًا في  2012في عام  مكتب والية نيويورك لألمريكيين الجدد تأسس  

الخدمات المجانية والدعم من  جميع األمريكيين الجدد في الوصول والتنقل عبر مجموعة متنوعة من ONAيساعد  البالد.
 خالل شبكتها على مستوى الوالية من مقدمي الخدمات المجتمعية.

  
"من الصعب إدارة حاالت   قال المدير التنفيذي للجمعيات الخيرية الكاثوليكية في نيويورك المونسنيور كيفين سوليفان، 

الطوارئ والكوارث من قبل المتأثرين بشكل مباشر أو غير مباشر، خاصة بالنسبة لألشخاص األكثر ضعفًا في مجتمعاتنا.  
تقف المؤسسات الخيرية الكاثوليكية على أهبة االستعداد لدعم ومساعدة المتضررين من إعصار إيدا ونشكر الحاكمة هوكول 

  ى الموارد وااللتزام للقيام بذلك."ووالية نيويورك عل
 

"من األهمية بمكان أن يحصل األشخاص في   ، كاروال أوتيرو براكو،Neighbours Linkقالت المديرة التنفيذية لشركة  
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المناطق المتأثرة بالعواصف على المساعدة التي يحتاجون إليها بغض النظر عن حالة الهجرة أو وضع السكن أو القدرة على 
اليف التأمين. خدم العديد من السكان غير المسجلين كعمال أساسيين ولعبوا دوًرا حاسًما في اقتصادنا، لكن غالبًا ما تم  دفع تك

عن امتنانها للحاكمة هوكول لبحثها عن أولئك  Neighbours Linkتعرب  استبعادهم من معظم أشكال اإلغاثة الحكومية.
 رى وتتطلع إلى إدارة خطة اإلغاثة من العاصفة." غير المؤهلين للحصول على إعانات مالية أخ

  
"يفخر مجلس التخطيط الصيني األمريكي   قال واين هو، الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس التخطيط الصيني األمريكي، 

ن األفراد بالشراكة مع والية نيويورك لتقديم اإلغاثة الطارئة للمهاجرين غير الشرعيين المتأثرين باإلعصار إيدا. العديد م
. يسعدنا إتاحة هذا المورد الجديد لمساعدتهم على  FEMAواألسر غير المسجلين غير مؤهلين للحصول على مساعدة 

 الوقوف على أقدامهم مرة أخرى خالل هذا الوقت العصيب." 
  
دا مجتمعاتنا،  "لقد دمرت الفيضانات الناجمة عن إي ، ثيو أوشيرو،Make the Roadقال المدير التنفيذي المشارك لـ  

وتسببت في أضرار جسيمة لمنازل العديد من سكان نيويورك األكثر ضعفًا. نحيي الحاكمة هوكول على اتخاذ هذه الخطوة  
لتوفير اإلغاثة الحرجة للمهاجرين المستبعدين من المساعدة الفيدرالية في حاالت الكوارث. من خالل هذا الصندوق، سيتمكن  

 م في أمس الحاجة إلى اإلغاثة من البدء في إصالح منازلهم والمضي قدًما في حياتهم."الجيران واألحباء الذين ه
  
"لقد كانت لجنة الفرص   قال المدير التنفيذي باإلنابة إريك بولسون من لجنة الفرص االقتصادية في مقاطعة ناسو، 

االقتصادية في مقاطعة ناسو في طليعة مساعدة األفراد ذوي الدخل المنخفض في مقاطعة ناسو منذ إنشائها. السكان غير  
المسجلين معرضون بشكل خاص لتأثيرات الكوارث ويواجهون تحديات تتمثل في عدم تلقي المساعدة للتعافي من العواصف، 

يهم تلبية احتياجاتهم األساسية من السكن، وتلبية احتياجات الصحة والسالمة ألسرهم. تهدف هذه بينما ال يزال يتعين عل
  المساعدة إلى مساواة ساحة اللعب لسكاننا األكثر حرمانًا."

  
للعمل المجتمعي   MinKwon"يفخر مركز ،   للعمل المجتمعي MinKwonقال جون بارك، المدير التنفيذي لمركز  

بشراكته في هذه المبادرة الهادفة لالتصال الموارد للمهاجرين غير المسجلين المتأثرين بإعصار إيدا. عانى العديد من 
المهاجرين غير المسجلين في نيويورك، والذين غالبًا ما يسكنون بأعداد كبيرة في مساكن الطابق السفلي المستأجرة، من  

حت مياه المجاري والصرف مياه الفيضانات التي سببتها إيدا. مع السياسة الفيدرالية التي تمنع األسر  خسائر فادحة عندما اجتا
مباشرة، نحن ممتنون للحاكمة هوكول والعمدة  FEMAمن تلقي أموال اإلغاثة من  DREAMersغير الموثقة بما في ذلك 

غض النظر عن وضع الهجرة، ال ينبغي حرمانهم بقسوة  دي بالسيو على إعالن هذا المورد المطلوب وإظهار أن جيراننا، ب
 من كارثة العاصفة أو تساعد في إغاثة األوبئة، ولكن يتم التعامل معها كبشر ذي قيمة نحن جميعًا."

 
 ، اتصل بالخط الساخن األمريكيين الجدد على ONAألي مهاجر يحتاج إلى المساعدة، أو للتواصل مع برامج  
مساًء، من اإلثنين إلى الجمعة. جميع المكالمات سرية. المساعدة متوفرة  8:00صباحاً إلى  9:00 1-800-566-7636 

أو تابع  americans-new-https://dos.ny.gov/office لغة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة  200بأكثر من 
ONA @على تويتر علىNYSNewAmericans   أو على فيسبوك على

https://www.facebook.com/NYSNewAmericans.  
  

###  
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