
 

 

 
 الحاكمة كاثي هوكول   10/2021/ 5 للنشر فوًرا:

 
 

مليون دوالر كدعم مجتمعي مباشر للتوزيع على سكان نيويورك المسنين خالل  149الحاكمة هوكول تعلن عن تخصيص 
  الجائحة.

  
التمويل ضروري لمساعدة كبار السن في نيويورك على تلبية االحتياجات األساسية، والبقاء في منازلهم ومجتمعاتهم،  

  (COVID-19وإبطاء انتشار ) 
  

تقود إدارة هوكول الجهود الوطنية لتحديث قانون األمريكيين المسنين وتوسيع االستثمارات الفيدرالية التي تدعم الخدمات   
  الفعالة من حيث التكلفة لكبار السن

  
مليون دوالر من المساعدات الفيدرالية على المقاطعات على   149أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أنه تم توزيع حوالي  

مستوى الوالية لمساعدة كبار السن في نيويورك على تلبية االحتياجات األساسية، والبقاء في منازلهم ومجتمعاتهم، وإبطاء  
  ى التطعيم.(، والحصول عل COVID-19انتشار فيروس ) 

  
يأتي القرار اعترافًا بالمساهمات االقتصادية واالجتماعية الهائلة التي يقدمها كبار السن لمجتمعاتنا وعائالتنا. يجسد تمويل 

  .AARPالدعم هذا تميز نيويورك كأول والية صديقة لكبار السن في البالد، كما حددتها منظمة الصحة العالمية و 
  
"مجتمعنا األكبر سناً في حاجة ماسة إلى الدعم، واستخدام أموال التحفيز الفيدرالية سيعزز شبكة   ل،قالت الحاكمة هوكو 

توصيل الطعام واألدوية  -خدماتنا المتقادمة، ويوسع الدعم لمن يحتاجون إليه. ستستمر العديد من الخدمات األساسية في العمل 
ملة المسنين واالستغالل المالي وكل ذلك مع دعم أفراد األسرة الذين  والنقل ومكافحة العزلة االجتماعية ووقف إساءة معا

يعتنون بكبار السن حتى يتمكنوا من العودة إلى العمل. ستستمر هذه االحتياجات في التزايد وتتجاوز الوباء ولكن إدارتي 
  ستعمل بال كلل لتوفير السكان المسنين."

  
فيما يلي مبالغ التمويل التحفيزية لشبكة خدمات الشيخوخة في نيويورك، والتي حددها مجلس التنمية االقتصادية اإلقليمي   
(REDC:)  
  

  REDCمنطقة  
تسليم التمويل  

   التحفيزي

Western New York  
Allegany, Cattaraugus, Chautauqua, Erie, Niagara  

$11,488,696  

Finger Lakes  
Genesee, Livingston, Monroe, Ontario, Orleans, Seneca, Wayne, 
Wyoming, Yates  

$8,917,053  

Southern Tier  
Broome, Chemung, Chenango, Delaware, Schuyler, Steuben, Tioga, 
Tompkins  

$5,401,414  

Central New York  
Cayuga, Cortland, Madison, Onondaga, Oswego  

$5,563,927  



 

 

Mohawk Valley  
Fulton, Herkimer, Montgomery, Oneida, Otsego, Schoharie  

$4,355,631  

North Country  
Clinton, Essex, Franklin, Hamilton, Jefferson, Lewis, St. Lawrence  

$4,259,349  

Capital District  
Albany, Columbia, Greene, Rensselaer, Saratoga, Schenectady, 
Warren, Washington  

$7,136,560  

Hudson Valley  
Dutchess, Orange, Putnam, Rockland, Sullivan, Ulster, Westchester  

$15,237,162  

New York City  $69,492,838  

Long Island  
Nassau, Suffolk  

$17,617,519  

  
تعمل الحاكمة هوكول أيًضا على البناء على هذه االستثمارات التحفيزية الفيدرالية، مدرًكا أن المساعدة لألفراد األكبر سنًا  
ومقدمي الرعاية من أسرهم يساعد في الحفاظ على مساهماتهم االقتصادية واالجتماعية في المجتمع. تقود نيويورك جهوًدا 

حديث قانون األمريكيين األكبر سنًا، وهو الهيكل الفيدرالي للتمويل واللوائح التي تحكم برامج  مليار دوالر لت 2.7وطنية بقيمة 
 خدمات الشيخوخة المحلية والمحلية.  

  
بموجب قانون كبار السن من األمريكيين، يتم تمويل برامج خدمات الشيخوخة في نيويورك بشكل أساسي من أموال الواليات   

بالمائة. في حين أن هذه الحصة    15بالمائة من تكاليف البرنامج، مقارنة بمساهمة فيدرالية قدرها   85والمقاطعات التي تمثل 
الفيدرالية قد زادت بشكل كبير في إطار خطة اإلنقاذ األمريكية، فإن الحاكمة هوكول تدعو إلى تمويل مستدام للوفاء  

  بمسؤوليات الشبكة المتزايدة مع زيادة عدد كبار السن.
  
أيًضا على تحديث األجزاء   OAAمليون دوالر إضافية إلى نيويورك. ستعمل جهود تحديث  175جلب خطة الحاكمة ست 

  القديمة من القانون، وتناول الدروس المستفادة من الوباء، وتوسيع تقديم الخدمات وابتكارها.
  
وكالة بالمنطقة معنية بالشيخوخة  59( بالشراكة مع شبكة مكونة من NYSOFAيعمل مكتب والية نيويورك للشيخوخة ) 

تقدم خدمات دعم حيوية في كل مقاطعة، بما في ذلك الوجبات المنزلية أو الجماعية، واالستشارات الغذائية والتعليم والراحة 
ي  والخدمات القانونية والرعاية الشخصية وإدارة القضايا والنقل واستشارات التأمين الصحي وموارد المناصرة للمقيمين ف

موقعًا للوجبات الجماعية و   819مركًزا كبيًرا و  777مقاواًل و  1،176مرافق الرعاية طويلة األجل والمزيد. تضم الشبكة 
  مساًرا للوجبات المنزلية.  2057مطبًخا مركزيًا و  315

  
"بينما غيّر الوباء كل جانب من جوانب الحياة في نيويورك، كان له   قال زعيم األغلبية في مجلس الشيوخ تشارلز شومر، 

تأثير عميق بشكل خاص على حياة كبار السن في نيويورك، وأخذ الكثير منهم من وتترك الكثيرين غير قادرين على تلبية  
هم وعزلهم عن مجتمعاتهم. عندما قادت خطة اإلنقاذ األمريكية لتمريرها في  االحتياجات األساسية، خوفًا من فقدان منازل

مجلس الشيوخ، ناضلت على وجه التحديد من أجل المرونة في األحكام المخصصة من الدولة حتى تتمكن نيويورك من  
(، خاصة بالنسبة لسكاننا األكثر ضعفاً مثل كبار السن. يجب أن  COVIDمعالجة المشكالت التي تم تضخيمها نتيجة لوباء )

نستمر في دعم كبار السن من سكان نيويورك بينما نتعافى من الوباء، ويسعدني العمل مع الحاكمة هوكول لتقديم المساعدة 
  للمقيمين لدينا الذين هم في أمس الحاجة إليها."

  
سكان نيويورك الفرصة للتقدم في العمر بكرامة في راحة منزلهم ومجتمعهم. أنا   "يستحق كل فرد من قال النائب جو موريل، 

فخور بكوني ساعدت في تقديم هذا التمويل لدعم االحتياجات المتغيرة للعائالت من جميع األعمار والقدرات، خاصة خالل 
طلع إلى شراكتنا المستمرة لتزويد (. أنا ممتن للحاكمة هوكول لعملها الدؤوب لمناصرة كبار السن وأتCOVID-19أزمة )

  السكان المسنين لدينا بالموارد التي يحتاجون إليها للنمو."
  



 

 

"أنا فخورة بكوني ساعدت في تأمين هذا التمويل كجزء من خطة اإلنقاذ األمريكية، وأنا أحيي   قالت النائبة موندير جونز،  
سن لدينا هم أعضاء حيويون في مجتمعاتنا ولدينا التزام أخالقي  إدارة هوكول الستخدامها بشكل جيد لمجتمعاتنا. كبار ال

(، يعد هذا التمويل أمًرا بالغ األهمية لحماية  COVID-19لضمان أن يتمكنوا من العيش بكرامة. مع خروجنا من جائحة ) 
  صحة وسالمة وازدهار كبار السن في وستشستر وروكالند وجميع أنحاء نيويورك."

  
"كشف الوباء لألمة مدى األهمية الحيوية لشبكة الشيخوخة في تقديم الخدمات، وإبطاء   غريغ أولسن، NYSOFAقال مدير 

عاًما من الخبرة في العمل مع كبار السن  50انتشار الفيروس، والحفاظ على سالمة الناس وإنقاذ األرواح. لدينا ما يقرب من  
والبقاء بصحة جيدة وتقديم الخدمات التي تبقيهم في المكان الذي لنحصل على المزايا التي يستحقونها والعثور على وظائف 

 10,000مقابل تكلفة خدمة متوسطة لكل شخص أقل من   -في منازلهم ومجتمعاتهم التي يختارونها  - يريدون أن يكونوا فيه 
ة وأن ندرك مدى قيمة هذه الفئة  دوالر في السنة. يجب علينا جميعًا أن نلعب دورنا في مكافحة التفرقة العمرية والقوالب النمطي

من السكان. إن قيادة الحاكمة هي سبب نجاح شبكتنا، وأنا فخور جًدا بدورهم، ال سيما أثناء االستجابة للوباء، لمواصلة  
  االبتكار والعمل الجاد على تلبية االحتياجات خالل األوقات الصعبة."

  
تقريبًا يرغب جميع كبار السن في البقاء في منازلهم ومجتمعاتهم،  " في والية نيويورك بيث فينكل، AARPقالت مديرة  

في نيويورك بالشكر للحاكمة هوكول على ضمان مساعدة هذه  AARPوالحفاظ على صحتهم وأمانهم أمر بالغ األهمية. تتقدم 
أول والية تنضم إلى   -ورك المساعدة الفيدرالية لكبار السن في نيويورك في جميع أنحاء الوالية، واالستمرار في جعل نيوي

صالحة للعيش لجميع    - 2017منظمة الصحة العالمية للدول والمجتمعات الصديقة للمسنين في عام  /AARPشبكة 
  األعمار."

  
( أكثر من كبار السن COVID-19"لم يدفع أحد ثمنًا أعلى لوباء ) ، ستيفن جيه أكواريو،NYSACقال المدير التنفيذي في 

واء في الخسائر في األرواح أو في تعطيل الخدمات التي تساعد كبار السن على العيش بكرامة. طوال فترة في نيويورك، س
الوباء، كانت مكاتب المقاطعات للشيخوخة في الخطوط األمامية، مما يضمن استمرار حصول كبار السن في نيويورك على 

سبيل المثال ال الحصر. نشكر الحاكمة هوكول على توزيع   الغذاء والمساعدة في مبادرات التطعيم ضد فيروس كورونا، على
هذا التمويل ألن هذا أمر بالغ األهمية لدعم العمل األساسي الذي تقوم به المقاطعات لدعم كبار السن في نيويورك وعائالتهم  

حفاظ على كبار السن لدينا للمساعدة في ال -المقاطعات والوالية ووكاالت خدمة المجتمع المحلي  -ومساعدتنا في العمل معًا  
 آمنون وبصحة جيدة." 

  
  
"تشيد الرابطة المعنية بالشيخوخة في  (: AANYSجمعية الشيخوخة في نيويورك )  قال المدير التنفيذي بيكي بريف 

وكالة منطقة معنية   59نيويورك باالستثمارات الضرورية والكبيرة في خدمات الشيخوخة التي قدمتها هذه األموال. تعد شبكة 
( إلى زيادة الطلب على COVID 19بالشيخوخة أمًرا حيويًا لكبار السن وعائالتهم للصحة والسالمة والرفاهية، وقد أدى )

٪ تقريبًا. تم تمكين شبكتنا وتعزيزها بتمويل إضافي، وعمل شركاؤنا في مكتب والية نيويورك للشيخوخة 100الخدمات بنسبة  
بجد لضمان وصول هذه األموال على وجه السرعة إلى مقدمي الخدمات في المجتمع. نحن ممتنون للحاكمة هوكول ودعمها 

مان أن كبار السن في نيويورك قادرون على التقدم في السن بكرامة واستقاللية الطويل األمد لشبكة الشيخوخة، والتزامها بض
  واحترام."

  
  

 ###  
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