
 

 

 
 الحاكمة كاثي هوكول  29/9/2021 للنشر فوًرا:

 

 

  مليون دوالر لتحسين اتصاالت الطوارئ 45أعلنت الحاكمة هوكول عن منحة تمويل من الوالية بقيمة 
  

  يمّكن التمويل الحكومي الحكومات المحلية من التواصل بشكل أكثر فعالية وكفاءة أثناء االستجابة لحاالت الطوارئ
  

مليون دوالر من تمويل المنح الحكومية للمقاطعات على مستوى الوالية  45أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أنه تم منح 
االت الطوارئ في جميع أنحاء الوالية. سيمكن هذا التمويل الحكومات المحلية  ومدينة نيويورك لتحسين إمكانية تشغيل اتص

  من توسيع قدرتها على االتصال وتبادل البيانات القيمة وتبسيط المعلومات لتعزيز التعاون ومساعدة المستجيبين األوائل.
  

"أحد مفاتيح االستجابة الناجحة للطوارئ هو هيكل االتصاالت الذي يمكن لجميع المستجيبين االعتماد   قالت الحاكمة هوكول،
ستضمن هذه المنحة لرجال اإلطفاء وضباط الشرطة وفرق   عليه لنقل المعلومات المهمة وتحسين أنشطة االستجابة الشاملة.

لديه األدوات والتدريب الذي يحتاجه للتواصل بشكل أكثر الطوارئ الطبية والمسعفين وأي شخص يستجيب لكارثة أن يكون 
  فعالية وكفاءة."

  
مليون  472منحة الوالية لالتصاالت القابلة للتشغيل البيني، والتي يديرها قسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ، منحت 

  .2011دوالر للبلديات على مدى تسع جوالت منذ ديسمبر 
  

للتشغيل البيني على مستوى الوالية، وهي صيغة تستند إلى صيغة وتمول من عائدات الرسوم منحة االتصاالت القابلة 
اإلضافية لشبكة الجّوال. سمح البرنامج للمقاطعات بإجراء تحسينات حيوية في الطريقة التي يمكن بها للمستجيبين األوائل 

  الراديو المحمولة األرضية. التواصل بين بعضهم البعض ومناطق مختلفة من الوالية باستخدام أنظمة
  

يمكن لكل مقاطعة ومدينة نيويورك تقديم طلبات لتمويل المشاريع التي تتضمن البنية التحتية والمعدات وتحديث 
يمكن للمقاطعات المؤهلة استخدام التمويل لوظائف مختلفة، بما في ذلك تعزيز االستجابة للطوارئ للمنظمات   التكنولوجيا.

ية للسالمة العامة، وتحسين القدرات، والتحسينات في هياكل الحوكمة، وإجراءات التشغيل، وتطوير البنية  المحلية والبلد 
هذا العام،  من اتصاالت الطوارئ الواردة من وزارة األمن الداخلي األمريكية. SAFECOMالتحتية، ومعالجة إرشادات 

تضيف عدة مقاطعات قنوات التشغيل البيني الوطنية إلى البنية التحتية، باإلضافة إلى بناء أبراج جديدة وأنظمة راديو متنقلة  
  .P25أرضية، واالنتقال إلى تقنيات ومعدات 

  
لدينا على أنظمة  "يعتمد مستجيبو الطوارئ قال باتريك أ.مورفي، مفوض خدمات الطوارئ واألمن الداخلي بالوالية،

اتصاالت قوية وآمنة تربطهم بالمعلومات والخدمات الحيوية. تتيح مشاركة المعلومات بين المستجيبين لسكان نيويورك 
يظل موظفونا ملتزمين بضمان قدرات اتصاالت   الحصول على المساعدة التي يحتاجون إليها عندما يكون األمر أكثر أهمية. 

نحاء الوالية، والعمل مع شركائنا لبناء بنية تحتية لالتصاالت في حاالت الطوارئ أقوى وأكثر  الطوارئ الفعالة في جميع أ
  مرونة ويمكن االعتماد عليها."

  
  :2020فيما يلي جوائز منحة الدولة لالتصاالت القابلة للتشغيل البيني للسنة المالية 

  

  مبلغ المنحة  المقاطعة

Albany  $1,200,054  



 

 

Allegany  $723,865  

Broome  $710,422  

Cattaraugus  $684,153  

Cayuga  $711,972  

Chautauqua  $611,328  

Chemung  $507,509  

Chenango  $511,743  

Clinton  $663,312  

Columbia  $454,749  

Cortland  $786,420  

Delaware  $604,415  

Dutchess  $558,267  

Erie  $1,200,252  

Essex  $840,621  

Franklin  $746,413  

Fulton  $469,321  

Genesee  $700,033  

Greene  $448,006  

Hamilton  $566,267  

Herkimer  $672,509  

Jefferson  $761,649  

Lewis  $684,510  

Livingston  $612,806  

Madison  $691,645  

Monroe  $1,401,795  

Montgomery  $374,781  

Nassau  $897,929  

New York City  $6,617,854  

Niagara  $755,125  

Oneida  $781,082  

Onondaga  $1,101,098  

Ontario  $583,921  

Orange  $896,576  

Orleans  $526,529  

Oswego  $796,581  

Otsego  $663,885  

Putnam  $531,224  

Rensselaer  $600,996  

Rockland  $772,788  

Saratoga  $723,064  

Schenectady  $608,673  

Schoharie  $458,573  



 

 

Schuyler  $439,950  

Seneca  $390,201  

St. Lawrence  $806,143  

Steuben  $766,339  

Suffolk  $1,135,404  

Sullivan  $581,960  

Tioga  $429,140  

Tompkins  $578,577  

Ulster  $540,609  

Warren  $474,832  

Washington  $728,008  

Wayne  $489,027  

Westchester  $681,635  

Wyoming  $422,761  

Yates  $320,699  
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