
 
 الحاكمة كاثي هوكول   10/4/2021 للنشر فوًرا:

 
 

  الخاصة  المساعدة برامج في  أمريكي دوالر مليار  1.16  على الحصول طلبات  اآلن تقبل الوالية  أن هوكول الحاكمة تعلن
 FEMA   في المخاطر من بالتخفيف

   
البنية التحتية المرنة لبناء المجتمعات، وبرامج منح المساعدة في التخفيف من آثار الفيضانات التي يديرها قسم األمن  

  صندوق مجتمعات المساعدة في تمويل مشاريع التخفيف إلىالداخلي وخدمات الطوارئ التابعة لوالية نيويورك
   

التقدم بطلب للحصول   على عقب الدمار الناجم عن مخلفات اإلعصار إيدا، حثت الحاكمة هوكول البلديات والهيئات الحكومية
  على تمويل حرج يركز على المرونة

   
والحكومات القبلية الهندية التقدم بطلب  البلدات، أنه يمكن الوكاالت الحكومية والمدن واليوم أعلنت الحاكمة كاثي هوكول

مليار دوالر أمريكي لبناء البنية التحتية المرنة والمجتمعات وبرامج منح المساعدة في   1.16للحصول على التمويل من خالل 
مثل  المرونة ضد الكوارث الوطنية المستقبلية لتعزيز في مشاريع التخفيف المصممة للمساعدة التخفيف من آثار الفيضانات

التقدم بطلب للحصول على   إلى 2021نوفمبر  30الفيضانات الشديدة وحرائق الغابات واألعاصير. فترة التقديم مفتوحة حتى 
الخاص بوكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية عبر اإلنترنت. سيقوم قسم األمن الوطني   FEMA GOأموال باستخدام نظام 

  الطلبات ومساعدة المتقدمين في األسئلة المتعلقة بهذه العملية.وخدمات الطوارئ بوالية نيويورك بمراجعة 
   

التقدم للحصول على هذه الدوالرات الفيدرالية المهمة التي تساعد في   على "أنا أحث الحكومات المحلية  قالت الحاكمة هوكول:
كما شهدنا مع فريد وهنري وإيدا في األشهر األخيرة، فإن والية نيويورك   دعم جهود التخفيف والتأهب للكوارث الطبيعية.

. يجب أن يفكر شركائي في  أحداث جوية قاسية تؤدي إلى فيضانات ودمار، خاصة في المجتمعات المحرومة عن ليست غريبة
الحكومة المحلية بشدة في التقدم للحصول على هذا التمويل المهم الذي سيساعدنا في حربنا ضد آثار تغير المناخ على  

  واليتنا".
   

ستعطي األولوية للمشاريع التي تفيد المجتمعات المحرومة بما يتماشى مع المبدأ التوجيهي   FMA و BRIC هذا العام،
تمول برامج ما قبل الكارثة هذه المشاريع التي تساعد على تحسين  . Initiative Justice40 لتعزيز المساواة من خالل تنفيذ

المرونة وتقليل المعاناة وتجنب تكاليف الكوارث المستقبلية، ال سيما في المجتمعات المحرومة والمعرضة للخطر والتي غالبًا  
  ما تتأثر بشكل غير متناسب بتغير المناخ.

   
"إننا نحث المجتمعات في جميع أنحاء  قال باتريك أ. مورفي، مفوض خدمات الطوارئ واألمن الداخلي لوالية نيويورك:

الستكمال المشاريع التي تفيد مواطنيها   إلى للتخفيف من المخاطر FEMAتقدم بطلب للحصول على صناديق  على الوالية
تقليل ضعفها وحماية األرواح   إلى وتحسين استعدادهم للكوارث الطبيعية في المستقبل. ستسمح هذه األموال للمجتمعات

  معالجة الظروف المناخية المتغيرة". على وتعزيز قدرتها 
   

ورية أو اإلصالحات من العواصف الشديدة األخيرة. هذه ال تغطي منح التخفيف التنافسية الوطنية هذه االحتياجات الف
تقليل المخاطر   من أجل تساعد في تنفيذ برنامج مستدام للتخفيف من المخاطر الطبيعية قبل وقوع الكارثة إلى المنح

ي في الكوارث  السكان والهياكل من أحداث الخطر المستقبلية، مع تقليل االعتماد أيًضا على التمويل الفيدرال إلى اإلجمالية
  المستقبلية.

   

https://www.fema.gov/sites/default/files/documents/fema_nofo-fiscal-year-2021-building-resilient-infrastructure.pdf
https://www.fema.gov/sites/default/files/documents/fema_nofo-fiscal-year-2021-flood-mitigation-assistance-grants.pdf
https://www.whitehouse.gov/omb/briefing-room/2021/07/20/the-path-to-achieving-justice40/


يحدد كل برنامج من برامج المنح الحد األقصى لتكلفة المشروع والحصة الفيدرالية المقابلة. يغطي المتقدمون تكلفة المشروع  
  المتبقية بعد تطبيق الحصة الفيدرالية.

   
  .www.ny.gov/ida للحصول على معلومات حول الموارد المتاحة للناجين من إيدا، تفضل بزيارة

  
  DHSES Mitigationأو اتصل بـ  www.dhses.ny.gov/recovery/ لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة

  .Mitigation@dhses.ny.gov Hazard على
   

  الطوارئ وخدمات   الوطني األمن قسم عن معلومات 
منع اإلرهاب والحماية   من أجليوفر القيادة والتنسيق والدعم للجهود نيويورك والية في الطوارئ وخدمات الداخلي األمن قسم  

والتعافي من اإلرهاب وغيرها من الكوارث والتهديدات والحرائق وغيرها من حاالت   منه واالستعداد له واالستجابة له
 تابع، Facebook على DHSES صفحة الطوارئ التي من صنع اإلنسان والطبيعية. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة

NYSDHSES@ أو قم بزيارة، انستغرام أو، تويتر على dhses.ny.gov.  
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