
 
 الحاكمة كاثي هوكول   10/2021/ 1 للنشر فوًرا:

 

 
أعلنت الحاكمة هوكول عن افتتاح مركز للتعافي من الكوارث في روكالند بعد الموافقة على التعديالت على إعالن الكارثة 

  الرئيسي
  

شخصيًا إلى موارد الوالية يمكن لسكان نيويورك في مقاطعة روكالند المؤهلين للحصول على المساعدة الفردية الوصول 
  والموارد الفيدرالية في مركز التعافي من الكوارث الجديد 

  
؛ ووكاالت الوالية في الموقع أيًضا للوصول DRCفي  SBAو  FEMAيمكن للسكان تلقي التوجيه مباشرة من ممثلي   

  إلى البرامج والخدمات
  

الفيدرالية إلدارة الطوارئ اليوم عن افتتاح مركزين للتعافي من الكوارث في ناسو أعلنت الحاكمة كاثي هوكول والوكالة 
وسوفولك والتي ستوفر المعلومات والمساندة والمساعدة لسكان نيويورك الذين تأثروا بالعواصف والفيضانات الناجمة عن  

كالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ  آثار إعصار أيدا. سيكون في هذه المواقع الوجاهية متخصصون في التعافي من الو
(FEMA  وإدارة األعمال الصغيرة األمريكية في الموقع لإلجابة على األسئلة وتقديم المعلومات المتعلقة بأنواع المساعدة )

الرئيس  الفيدرالية ألصحاب المنازل والمستأجرين وأصحاب األعمال المؤهلين التباع إعالن الكوارث الكبرى الموقع من قبل 
  .2021سبتمبر  5بايدن في 

  
"كانت مقاطعة روكالند واحدة من المناطق التي تضررت بشدة من إعصار إيدا، وفتح مركز آخر   قالت الحاكمة هوكول،

وجهود فريقها   FEMAللتعافي من الكوارث سيوفر المساعدة للمنازل والشركات التي تحتاجها. أشكر دينا كريسويل مديرة 
تعاون مع قسم الوالية لألمن الداخلي وخدمات الطوارئ للسماح لنا بالحصول على المعلومات والموارد للعائالت  في العمل بال

  التي تأثرت أكثر من غيرها."
  

تمت الموافقة مؤخًرا على إضافة مقاطعة روكالند إلى إعالن الكوارث الكبرى لكل من المساعدة الفردية والعامة. سيتواجد 
ت الوالية مثل مكتب الصحة العقلية، وإدارة الخدمات المالية، ووزارة العمل، وإدارة ترخيص المركبات  موظفون من وكاال

 لربط المواطنين المتأثرين بإعصار إيدا ببرامج أو خدمات الوالية التي قد تكون متاحة لمساعدتهم في التعافي.   DRCفي 
  
ع السكان الذين يحتاجون إلى المساعدة في التقدم بطلب للحصول على "نشج قال إد داي المدير التنفيذي لمقاطعة روكالند، 

في أقرب وقت ممكن. أشكر   DRCالمساعدة في حاالت الكوارث وعانوا من أضرار وخسائر من إعصار إيدا لزيارة 
FEMAموقع  ونادي أورانج تاون مترو الرياضي للمساعدة في تأمين هذا ال ، ووالية نيويورك، وبلدة أورانج تاون و
  المالئم."

  
صباًحا وحتى   8ظهراً وسيكون مفتوحاً يوميًا من الساعة  1في مقاطعة روكالند يوم الجمعة عند الساعة  DRCيعمل 

  مساًء في:  7الساعة 
Orangetown Soccer Complex Building  

175 Old Orangeburg Road  
Orangeburg, NY 10962  

  
مساًء يوميًا   7صباًحا حتى  8الجديدة، فإن مراكز التعافي من الكوارث مفتوحة حاليًا من الساعة إضافةً إلى هذه المواقع 

  في: 



• Medgar Evers College - 231 Crown Street, Brooklyn, NY 11225  
• Queens College, Student Union - 152-45 Melbourne Ave, Flushing, NY 11367  
• Hostos Community College - 450 Grand Concourse, E. Building C, Bronx, NY 

10451  
• Grinton I. Will Library - 1500 Central Park Ave, Yonkers, NY 10710  
• College of Staten Island, Gymnasium Building R1 - 2800 Victory Blvd., Staten 

Island, NY 10314  
• Michael J. Tully Park Physical Activity Center - 1801 Evergreen Ave, New Hyde 

Park, NY 11040  
• Rose Caracappa Senior Center - 739 NY-25A, Mt Sinai, NY 11768  

  
  .ny.gov/Idaأعلنت الحاكمة هوكول مسبقاً إطالق المورد الجديد عبر اإلنترنت لسكان نيويورك المتأثرين، والمتوفر على 

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

  
، FEMAتخدام تطبيق يمكن للناجين الذين لديهم خدمة اإلنترنت أو الهاتف التسجيل في الوكالة الفدرالية إلدارة الطوارئ باس

. يجب  3362-621-800أو عن طريق االتصال على الرقم  www.disasterassistance.gov عبر اإلنترنت على
- 800على الرقم ًًاالتصال مباشرة TTYعلى األفراد الذين يعانون من إعاقة في النطق أو فقدان السمع ويستخدمون أجهزة 

. تعمل أرقام الهاتف  3362- 621-800 أو خدمة االتصال بالفيديو االتصال بالرقم 711. ويمكن لمستخدمي 462-7585
   مساًء )بالتوقيت المحلي( سبعة أيام في األسبوع حتى إشعار آخر. 11صباًحا حتى الساعة  7المجانية هذه من الساعة 

أو   InnoCaptionأو  videophoneالمشغلون متعددو اللغات. يجب على من يستخدمون خدمة االتصال بالفيديو مثل  
CapTel هم المحدث المخصص لتلك الخدمة. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة  تزويد الوكالة الفدرالية إلدارة الطوارئ برقم

  بخصوص لغة أو إلعاقة، أخبر عامل الهاتف.
  

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

###  
  

 
 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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