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الحاكمة كاثي هوكول

الحاكمة هوكول تسمي شهر أكتوبر للتوعية بالعنف المحلي في والية نيويورك وتطلق مبادرات جريئة ومبتكرة لمساعدة
الناجين

أعلنت الحاكمة عن منح  6.5مليون دوالر يديرها مكتب الوالية لخدمات األطفال واألسرة لمساعدة الناجين من العنف
المنزلي ودعم مبادرات الوقاية
يطلق مكتب الوالية لمنع العنف المنزلي حملة توعية عامة بالعنف المنزلي والتكنولوجيا ،وسوف يستضيف حلقة نقاش
قادمة مع كبار الخبراء
الحاكمة توجه بإضاءة معالم الوالية باللون األرجواني هذا المساء لالحتفال ببداية شهر التوعية بالعنف األسري
شهرا للتوعية بالعنف األسري وأعلنت عن تمويل بقيمة  6.5مليون دوالر
أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم شهر أكتوبر
ً
والذي سيسمح لمقدمي الخدمات المرخص لهم من الوالية بتقديم خيارات المساعدة والدعم للناجين من العنف األسري
وعائالتهم ،بدالً من االعتماد على الخدمات التي تقدم في المالجئ ،والتي ستعزز أيضًا برامج الوقاية .إضافةً إلى ذلك،
سلطت الحاكمة هوكول الضوء أيضًا على حملة توعية عامة جديدة حول سالمة التكنولوجيا واالبتكار للناجين ،والتي سيتم
تنسيقها من قبل مكتب الوالية لمنع العنف األسري ( )OPDVوستسلط الضوء على دور التكنولوجيا في إساءة االستخدام.
قالت الحاكمة هوكول" ،لقد قطعنا شوطا ً طويالً منذ الوقت الذي دافعت فيه والدتي عن الناجيات من العنف األسري ،لكن
مهمتنا لوضع حد لسوء المعاملة والمعاناة التي يتحملها الكثيرون لم تنته بعد .يجب أن تتطور أنظمتنا ويجب أن نستمر في
تقديم حلول مبتكرة لتلبية احتياجات الناجين واألسر ،أينما كانوا".
سيدعم مبلغ  6.5مليون دوالر الذي يديره مكتب خدمات األسرة والطفل بالوالية مبادرتين هما:
•
•

 4.8مليون دوالر إلى  79مقدم خدمة على مستوى الوالية لتوفير السكن للناجيات من العنف األسري.
 1.7مليون دوالر لخمس منظمات غير ربحية تقدم برامج للوقاية من العنف المنزلي .سيحصل كل برنامج من
دوالرا :شركة  .Retreat، Incفي إيست هامبتون ،مشروع مناهضة العنف
هذه البرامج على 342,380
ً
للمثليين والسحاقيات في مدينة نيويورك ،ويونتي هاوف اوف تروي وفيرا هاوس في سيراكيوز ومركز العدالة
للعائالت في مقاطعة إيري.

وجهت الحاكمة هوكول أيضًا بإضاءة معالم الوالية التالية باللون األرجواني الليلة لالحتفال ببداية شهر التوعية بالعنف
األسري.
•
•
•
•
•

مركز التجارة العالمي 1
المحطة المركزية الكبرى  -جسر ساحة بيرشينغ
 - MTA LIRRبوابة الطرف الشرقي في محطة بنسلفانيا
جسر الحاكم ماريو م .كومو
جسر كوسيوسكو

•
•
•
•
•
•
•
•

جسر "فرانكلين دي روزفلت" ميد-هدسون
مبنى هـ .كارل ماكول بجامعة والية نيويورك
مبنى التعليم في الوالية
مبنى مكتب الوالية ألفريد إي .سميث
بوابة مطار ألباني الدولي
مجمع ليك بالسيد األولمبي للقفز
البوابة الرئيسية ومركز المعارض عند أرض المعارض الحكومية
نياجارا فولز

 OPDVستسلط حملة الوسائط االجتماعية الجديدة الضوء على تقاطع التكنولوجيا مع العنف المنزلي ونشر الوعي حول
أشكال إساءة االستخدام بمساعدة التكنولوجيا .بينما توفر التكنولوجيا للناجين إمكانية الوصول إلى المعلومات ،وتخطيط
السالمة ،وتسمح لهم باالتصال بأنظمة الدعم الخاصة بهم ،فإن الشركاء المسيئين يستخدمونها إلحداث المزيد من الضرر
لشركائهم .باإلضافة إلى الحملة على تويتر ( )NYSOPDVو فيسبوك ( )NYSdomesticviolenceوإنستغرام
( ،)nysopdvسترعى الوكالة حلقة نقاشية تضم ممثلين من فيسبوك و  Appleو  Norton LifeLockوخبراء في
األوساط األكاديمية لمناقشة المخاطر الناشئة المتعلقة بإساءة استخدام التكنولوجيا ،باإلضافة إلى الدعوة عبر األجهزة
المحمولة وغيرها من االبتكارات لمساعدة الناجين.
من المقرر أن يتم يوم األربعاء 20 ،أكتوبر ،مناقشة "موازنة االبتكار التكنولوجي والسالمة في سياق العنف القائم على
النوع االجتماعي" لمقدمي الخدمات والدعاة والمتخصصين في مساعدة الضحايا .وفي وقت الحق من هذا الشهر ،ستصدر
منشورا جديدًا لمساعدة الناجين والمدافعين عنهم على فهم إساءة االستخدام بمساعدة التكنولوجيا وتوفير
 OPDVأيضًا
ً
أدوات وخطوات ملموسة لحماية الخصوصية واألمان في عالم رقمي .أطلقت الوكالة أيضًا موقعها اإللكتروني الجديد.
قالت مفوضة خدمات األطفال واألسرة شيال جيه بول" ،تفخر وكالتنا بإدارة أموال المنحة الفيدرالية هذه للسماح لمقدمي
الخدمات بتمويل االحتياجات الملموسة للناجين من العنف األسري ،ومنحهم الموارد للحصول على سكن آمن .نحن نعلم أن
تقديم الدعم والموارد للعائالت أمر أساسي لمنع العنف المنزلي في المقام األول".
قالت كيلي أوينز ،المديرة التنفيذية لمكتب منع العنف المنزلي" ،يسلط شهر التوعية بالعنف األسري الضوء على حقيقة ما
دورا
يتحمله الضحايا والناجين طوال العام ويخبرهم أنهم ليسوا وحدهم .اآلن أكثر من أي وقت مضى ،تلعب التكنولوجيا ً
مه ًما في كيفية تعرض الضحايا والناجين لسوء المعاملة ،وكيفية وصولهم إلى خدمات العنف األسري .في شهر أكتوبر من
هذا العام ،سنزيد الوعي بأهمية التكنولوجيا في تحويل وتحديث تقديم الخدمة للناجين على مستوى الوالية .نحن ممتنون
للحاكمة هوكول إلى األبد على االلتزام والقيادة الطويلة األمد بشأن هذه المسألة المهمة".
قالت إليزابيث كرونين ،مديرة مكتب خدمات الضحايا" ،نحن فخورون جدًا بالعمل الذي نقوم به في  OVSلضمان حصول
ضحايا الجريمة على الدعم الذي يحتاجون إليه ولضمان حصول الناجيات من العنف األسري على الموارد التي يحتاجونها
للعثور على األمان واالزدهار .إنني أثني على زمالئي في وكاالت الوالية لعملهم ،وأثني على الحاكمة هوكول لقيادتها القوية
ومناصرتها نيابة عن جميع الضحايا والناجين من الجريمة وعائالتهم".
الخط الساخن للعنف األسري والجنسي في والية نيويورك متاح على مدار  7/27على الرقم :على 6906-942-800
(اتصال) أو ( 2121-997-844نص) أو ( @opdv.ny.govدردشة) .في العام الماضي ،تلقت الخطوط الساخنة
المحلية والتابعة للوالية  252,535مكالمة للمساعدة.
كما ويمول مكتب خدمات الضحايا أيضًا شبكة تضم أكثر من  212برنام ًجا مجتمعيًا تقدم خدمات مباشرة إلى ضحايا
الجريمة وأسرهم .تساعد البرامج أيضًا أي ضحية لجريمة في التقدم للحصول على تعويض ومساعدة أخرى من الوكالة،
وهي شبكة أمان لألفراد الذين ليس لديهم موارد أخرى.
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