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الحاكمة كاثي هوكول

إلى :األطراف المعنية
من :مكتب الحاكمة كاثي هوكول
التاريخ 7 :أكتوبر
الموضوع :أول  45يو ًما للحاكمة هوكول
مع اقتراب االنتهاء من أول  45يو ًما من حكمها ،باشرت الحاكمة كاثي هوشول في العمل لتحقيق نتائج فورية وجعل
الحكومة تعمل لجميع سكان نيويورك.
عندما تولت الحاكمة هوكول منصبها ،واجهت عددًا من القضايا الملحة الفريدة والمواعيد النهائية الوشيكة بما في ذلك صعود
متحور دلتا ،واألعاصير المتتالية ،وتفويض التطعيم لموظفي الرعاية الصحية  -باإلضافة إلى المسؤوليات الحاسمة التي
ينطوي عليها اإلعداد إلدارة جديدة .أولت هوكول أهمية للتقدم على السياسة وبدأت على الفور في حل المشكالت ،متعهدة
بالقضاء على حاالت صرف االنتباه في ألباني.
ركزت الحاكمة هوكول جهودها المبكرة على مكافحة مرض ( )COVID-19من خالل زيادة متطلبات اللقاح والكمامات،
وإخراج المساعدات الوبائية بسرعة أكبر للمستأجرين والمالكين والمهاجرين ،واتخاذ إجراءات جريئة وحاسمة بشأن القضايا
األخرى ذات األولوية القصوى في الوالية ،مثل األزمة في جزيرة رايكرز وانتهاء صالحية وقف اإليجار.
باإلضافة إلى كل ذلك ،وضعت الحاكمة هوكول صيغة جديدة في ألباني وعبر الوالية .لقد قامت ببناء فريق قيادي جديد
ومتنوع ومتمرس ،يلبي أعلى المعايير األخالقية .حققت هوكول على الفور مزيدًا من الشفافية في ألباني من خالل الكشف
عن بيانات دقيقة للوفيات في دور رعاية المسنين ،مما تطلب من وكاالت الوالية تقديم خططها لزيادة الشفافية ،وتقوم حاليًا
بإصالح قواعد األخالقيات في إدارتها .وقد أظهرت أن التعاون ليس شيئًا سيئًا ،وأن العمل الجماعي عبر والية نيويورك
يمكنه  -وسيؤدي  -إلنجاز العمل لسكان نيويورك.
ال يزال هناك المزيد من العمل في المستقبل .لكن في أول  45يو ًما لها ،كانت الحاكمة كاثي هوكول جادّة ومخلصة وحاسمة
في دفع نيويورك إلى األمام.
مكافحة مرض ( :)COVID-19تركز الحاكم هوكول بدقة على محاربة مرض ( )COVID-19واتخاذ خطوات ذكية
قائمة على العلم إلبطاء انتشار متحور دلتا ،وإعادة سكان نيويورك إلى العمل وإبقاء األطفال في المدرسة:
إلزام العاملين في مجال الرعاية الصحية بالحصول على اللقاح
أصرت بقوة على إلزام العاملين في مجال الرعاية الصحية الرائدة على المستوى الوطني بالحصول على اللقاح لتعزيز
َّ
معدالت التطعيم والحفاظ على سالمة سكان نيويورك:
• "هوكول نيويورك تثبت أن التطيعيم اإللزامي في نيويورك يجدي نفعًا" Bloomberg -
•

"الحاكمة كاثي هوكول محقة في تصميمها على تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية .مع كل التفويضات
والبروتوكوالت األخرى في المستشفيات للوقاية من العدوى ،من غير المنطق أن يدافع أي عامل في مجال الرعاية

الصحية أو نقابته عن حق المخاطرة بصحة المريض من خالل عدم تلقي التطعيم .ال ينبغي ألحد أن يقلق بشأن
الخروج من المستشفى في حالة مرضية أكثر مما كان عليه الحال عندما دخل إليها - ".افتتاحية Times-Union
أعلنت عن خطة شاملة لمعالجة النقص في الموظفين:
•

•

أمرا تنفيذيًا يسهل على العاملين في مجال الرعاية الصحية المرخص لهم من
"في ليلة االثنين ،وقعت السيدة هوكول ً
الواليات والدول األخرى العمل في نيويورك في حالة حدوث أي نقص في الموظفين .أحسنت الحاكمة
هوكولMara Gay, NY Times - ".
"نحن ممتنون لقيادة الحاكمة هوكول وخطتها الجريئة واالستراتيجية لدعم الممرضات والمرضى وضمان أفضل
رعاية ممكنة"  -بات كين ،ممرضة قانونية ،المديرة التنفيذية لرابطة الممرضين والممرضات في نيويورك

بيانات مرض كوفيد/اللقاح في اليوم  1مقابل اليوم 45
اعتبارا من  7أكتوبر( %2.23 :في  24أغسطس)%3.6 :
• معدل اإلصابات اإليجابية على مستوى الوالية
ً
• نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  18عا ًما وأكبر م َمن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل وفقًا لمراكز
اعتبارا من  7أكتوبر( %84.9 :في  24أغسطس)%78.7 :
السيطرة على األمراض والوقاية منها
ً
• أكثر من  2.2مليون إجمالي اللقاحات التي تم إعطاؤها منذ أداء اليمين
فرض ارتداء الكمامات في المدارس وبرامج :VaxToSchool
• نفذت متطلبات الكمامات في المدارس للمساعدة في إعادة أطفالنا ومعلمينا وطالبنا إلى المدرسة بأمان"( .من خالل

تفويضها الملزم ،اتخذت هوكول موق ًفا ليس فقط من أجل صحة أطفال الوالية ،ولكن أيضًا لقدرة المدارس على
توفير عام كامل من التعليم الشخصي .كان مطلبًا أساسيًا ،على األقل مع بدء العام الدراسي - ".افتتاحية Buffalo
)News

•

أعلنت عن تمويل بقيمة  65مليون دوالر وتدابير أخرى لضمان التوفر الواسع للقاحات المعززة لمرض

( )COVID-19لكبار السن والضعفاء في نيويورك( .لقد شهدنا بعض الخطوات اإليجابية التي تم اتخاذها بالفعل.
"الحاكمة كاثي هوكول مهدت الطريق أمام فرق الطوارئ الطبية إلعطاء اللقاحات" افتتاحية Auburn

)Citizen
• أعلنت عنسلسلة من متطلبات الكمامات العامة األخرى المصممة لحماية سكان نيويورك من متحور دلتا شديد
العدوى والطفرة األخيرة في إصابات مرض ( )COVID-19على مستوى الوالية.
• استجابة لمعدالت التطعيم المنخفضة بين سكان نيويورك الذين تتراوح أعمارهم بين  12و  17عا ًما ،أطلقت حملة
شاملة إلطالق  120موقعًا مؤقتًا لتشجيع الشباب في نيويورك على تلقي اللقاح"( .األطفال في سن المدرسة
والبالغون يتلقون اللقاح في موقع  'VaxtoSchoolللتطعيم المؤقت" )Newsday -
اإلغاثة الوبائية للمستأجرين والمالكين والمهاجرين في نيويورك :سارعت الحاكمة هوكول إلى تقديم أموال اإلغاثة من
الوباء إلى سكان نيويورك.
برنامج المساعدة اإليجارية الطارئة
• تضاعف مبلغ إعفاء اإليجار أربع مرات تقريبًا منذ  24أغسطس 7 :أكتوبر :صرف أكثر من  800مليون دوالر
مع نهاية هذا األسبوع (في  24أغسطس 203 :مليون دوالر)
• تحتل والية نيويورك اآلن المرتبة األولى على الصعيد الوطني في المبالغ المدفوعة أو الملتزم بها وفقًا لـالتحالف
الوطني لإلسكان منخفض الدخل ("تحولت نيويورك من األسوأ إلى األفضل في توزيع إغاثة
اإليجار" )Curbed -
صندوق العمال المستبعدين
• تم توزيع أكثر من مليار دوالر من خالل صندوق العمال المستبعدين ،وهو أول برنامج واسع النطاق من نوعه في
البالد ،على أكثر من  73,000مهاجر من نيويورك ممن لم يكونوا مؤهلين للحصول على مخصصات التأمين ضد
البطالة الحكومية والفدرالية  -العديد منهم كانوا من العمال األساسيين.
• بحلول نهاية أكتوبر ،ستكون إدارة هوكول قد وزعت بالكامل مبلغ  2.1مليار دوالر بتفويض من الهيئة التشريعية.
وقف اإلخالء الجديد

• إدرا ًكا منها بأن العديد من سكان نيويورك ال يزالون يعانون من التأثير االقتصادي للوباء ،عقدت الحاكمة هوكول
جلسة استثنائية وعملت مع الهيئة التشريعية لتمرير وقف اإلخالء الجديد حتى  15يناير "( .2022أول فوز كبير
لهوكول هو وقف اإلخالء الجديد" )Curbed -
إعادة ضبط الوضع في ألباني :الحاكمة هوكول تستهل حقبة جديدة من الشفافية ،وتفرض معايير أخالقية عالية في إدارتها،
وتضغط من أجل إجراء إصالحات أخالقية حقيقية وجريئة الستعادة الثقة في الحكومة.
المزيد من الشفافية
• أعلنت عن "مبادرة الشفافية الحكومية" وطالبت جميع رؤساء الوكاالت في والية نيويورك بتقديم خطط حول كيفية
تحسين الشفافية بحلول  20أكتوبر"( .في نيويورك ،غالبًا ما تم تحريف القوانين الحكومية المفتوحة إلى طرق

للحفاظ على األسرار" .الحاكمة كاثي هوكول تولت مهامها في أغسطس ،متعهدة بجعل الشفافية سمة مميزة
إلدارتها .بدأت هذا األسبوع في تحويل الكلمات إلى أفعال - ".افتتاحية )Buffalo News

•

في اليوم األول ،بدأت بالكشف عن مجموعة إضافية من بيانات الوفيات في دور رعاية المسنين في المستجدات

اليومية حول مرض ( ،)COVID-19والتي لم يتم الكشف عنها مسبقًا من قبل اإلدارة السابقة"( .الحاكمة كاثي
هوكول اتخذت خطوة أولى إيجابية يوم الثالثاء في الوفاء عندما تعهدت بان تجعل إدارتها أكثر شفافية من خالل
الكشف عن أرقام محدثة لعدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في نيويورك - ".افتتاحية )Daily Gazette

الدفع باتجاه إجراء إصالحات أخالقية حقيقية وجريئة
• عيَّنت مفوضين جدد للعمل في اللجنة المشتركة لألخالقيات العامة ()JCOPE
سا على عقب" و أعلنت أن إدارتها بدأت عملية العمل مع مجموعات حكومية
• تعهدت بقلب " JCOPEرأ ً
ومشرعين جيدين ومع عامة الناس لطرح إصالحات حقيقية وجريئة.
معالجة القضايا الملحة :اتخذت الحاكمة هوكول خطوات حاسمة لمعالجة القضايا الملحة األخرى التي تواجهها الوالية.
مواجهة األزمة في جزيرة رايكرز
ً
• وقعت على مشروع قرار "األقل هو األكثر" ليصبح قانونا ،والذي يدخل نظام اإلفراج المشروط في نيويورك إلى
القرن الحادي والعشرين ويقود البالد نحو إصالح العدالة الجنائية اإلنسانية .يع ّدِّل التشريعمعيار اإلثبات وبعض
اإلجراءات األخرىعند تحديد ما إذا كان سيتم إلغاء اإلشراف المجتمعي عن شخص تحت اإلفراج المشروط.
• سنَّت أحكا ًما محددة قبل الجدول الزمني الذي حدده المشرعون لإلفراج عن  212سجينًا حتى اآلن ،وهم مؤهلون
بموجب إصالحات اإلفراج المشروط.

"قانون األقل هو األكثر" :الحاكمة هوكول تو ّقِّع على مشروع قانون هام إلصالح العدالة الجنائية"
 New York Daily News"الحاكمة هوكول توقع على مشروع قانون شامل إلصالح العدالة الجنائية "األقل هو األكثر'
News12 -

•

تينا لونغو ،المحامية المكلفة بممارسة الدفاع الجنائي في جمعية المساعدة القانونية قالت" ،تشيد جمعية
المساعدة القانونية بالحاكمة كاثي هوكول والسلطة التشريعية إلقرار هذا القانون الهام ليصبح قانونًا من
شأنه حقًا أن ينقذ األرواح".
القس بيتر كوك ،المدير التنفيذي لمجلس كنائس والية نيويورك قال" :يشكر مجلس كنائس والية
نيويورك الحاكمة كاثي هوكول على توقيعها على مشروع قرار األقل هو األكثر ليصبح قانونًا .لفترة
طويلة جدًا ،تعرض الكثير من سكان نيويورك المسجونين سابقًا للتهديد بالعودة إلى السجن دون داعٍ إذا
خالفوا حظر تجول أو موعدًا أثناء اإلفراج المشروط".
جوانا بيج ،الرئيسة والمديرة التنفيذية لمنظمة Fortune Societyقالت" :نشيد بالحاكمة هوكول
لتوقيعها على هذا القرار ليصبح قانونًا .إنه حقًا سينقذ أروا ًحا".
أمرا تنفيذيًا يقضي بتوسيع جلسات المحاكم عن بعد لتسريع اإلجراءات القضائية والسماح بإعادة توزيع
وقَّعت ً
موظفي السجون من نقل المحتجزين إلى اإلشراف على اإلسكان والسالمة في جزيرة رايكرز.

•

توصلت إلى اتفاق مع إدارة السجون في مدينة نيويورك يتم بموجبه السماح بنقل األفراد المحتجزين الذين ُحكم
عليهم بالسجن لمدة تسعين يو ًما على األقل من جزيرة رايكرز إلى مرافق والية نيويورك.

تعهدت بأن تكون نيويورك رائدة عالميًا في مكافحة تغير المناخ
• أعلنت عن مبادرات رئيسية للطاقة الخضراء لمكافحة تغير المناخ وخلق وظائف برواتب جيدة:
• مشروعان رئيسيان للبنية التحتية للنقل لجلب الطاقة المتجددة الشمالية والكندية إلى مدينة نيويورك.
• ضاعفت هدف تثبيت ما ال يقل عن  10جيجاوات من الطاقة الشمسية الموزعة في والية نيويورك بحلول عام
.2030
• جهد فريد من نوعه لرصد جودة الهواء في مجتمعات العدالة البيئية في الخطوط األمامية.
• أعلنت عن  600مليون دوالر من المنح المتاحةلمشاريع البنية التحتية المائية والصمود على مستوى الوالية
• اقترحت إضافة مليار دوالر إلى القانون المعاد تسميته حديثًا"قانون المياه النظيفة والهواء النظيف والسندات البيئية
للوظائف الخضراء"
• أعلنت عنمبادرة "المدارس الخضراء النظيفة" بقيمة  59مليون دوالر لتحسين جودة الهواء وتقليل انبعاثات
الكربون في المدارس من رياض األطفال وحتى الصف الثاني عشر
• قالت جولي تيغي رئيسة رابطة نيويورك للناخبين في مجال الحفاظ على البيئة" ،في الوقت المناسب ألسبوع
المناخ بمدينة نيويورك ،يسعدنا أن نرى الحاكمة كاثي هوكول تعطي األولوية للبيئة وتعلن عن استثمارات إضافية
من شأنها جعل نيويورك نظيفة وصحية"...
• قالت إليزابيث ييمبيير ،المديرة التنفيذية" :UPROSE ،على مدى أجيال ،كانت المجتمعات السوداء والبنية
وذات الدخل المنخفض هي المضيف المتردد للبنية التحتية الملوثة واالنبعاثات السامة من محطات الوقود
األحفوري والطرق السريعة والنفايات الصلبة ،وشاحنات الديزل على سبيل المثال ال الحصر -خلقت موروثًا من
التفاوتات الصحية التاريخية .نحن متشجعون لسماع أن سنوات القيادة المجتمعية في الخطوط األمامية التي أقرت
قانون قيادة المناخ وحماية المجتمع في عام  2019قد تحققت اآلن في إعالن الوالية اليوم"...
• قالت راهوا غيرماتسيون ،المديرة التنفيذية لشركة  PUSH Buffaloوعضو مجموعة عمل العدالة المناخية:
"أنا متحمس بشأن التزام الحاكمة كاثي هوكول بمعالجة أزمة المناخ من خالل التنفيذ السريع للقيادة المناخية وقانون
حماية المجتمع .أخبار اليوم لتوسيع مراقبة جودة الهواء إلى مستوى الحي والعمل المباشر مع المنظمات القائمة
على المجتمع المحلي هو ما دافع عنه قادة اإلصحاح البيئي لسنوات".
• قالت بيجي شيبرد ،المديرة التنفيذية لبرنامج  WE ACTمن أجل العدالة البيئية" ،تظهر الدراسات أن تأثير
تلوث الهواء على صحة سكان نيويورك الذين يعيشون في مجتمعات تتأثر بشكل غير متناسب بالتلوث يمكن أن
مدمرا .ستكون مبادرة مراقبة الهواء هذه ضرورية لتوفير البيانات المحلية الضرورية للحد من غازات
يكون
ً
االحتباس الحراري والملوثات المشتركة التي تساهم في التفاوتات الصحية في المجتمعات المتأثرة .هذه أخبار
رائعة من الحاكمة".
• "يوضح هذا االلتزام الجديد المثير للطاقة الشمسية المحلية في نيويورك ،مع عملية الشراء المخطط لها في
نيويورك لمصادر الطاقة المتجددة على نطاق الشبكة ،أن والية نيويورك جادة بشأن العمل المناخي والوصول إلى
 %70من الطاقة المتجددة بحلول عام  ،2030قالت آن رينولدز ،المديرة التنفيذية لتحالف الطاقة النظيفة
بنيويورك.
استجابة سريعة لمساعدة سكان نيويورك على التعافي في أعقاب إعصار إيدا
• نشرت على الفور موارد والية نيويورك في المناطق المتضررة بشدة.
• ضمنت إعالن كارثة كبرى من الرئيس بايدن لوضع القوة الكاملة للبيت األبيض خلف تعافي نيويورك من إعصار
إيدا.
• أعلنت عن صندوق إغاثة للتعافي من إعصار إيدا هو األول من نوعه على مستوى الوالية بقيمة  27مليون دوالر
إلغاثة مهاجري نيويورك المستبعدين من مخصصات الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ (.)FEMA
•

المدير التنفيذي المشارك لـ  ،Make the Roadثيو أوشيروقال" :نحيي الحاكمة هوكول على اتخاذ هذه
الخطوة لتوفير اإلغاثة الحرجة للمهاجرين المستبعدين من المساعدة الفيدرالية في حاالت الكوارث .من خالل هذا

الصندوق ،سيتمكن الجيران واألحباء الذين هم في أمس الحاجة إلى اإلغاثة من البدء في إصالح منازلهم والمضي
قد ًما في حياتهم".
• واين هو ،الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس التخطيط الصيني األمريكيقال" :يفخر مجلس التخطيط الصيني
األمريكي بالشراكة مع والية نيويورك بتقديم اإلغاثة الطارئة للمهاجرين غير الشرعيين المتأثرين بإعصار إيدا.
العديد من األفراد واألسر غير المسجلين غير مؤهلين للحصول على مساعدة  .FEMAيسعدنا إتاحة هذا المورد
الجديد لمساعدتهم على الوقوف على أقدامهم مرة أخرى خالل هذا الوقت العصيب".
• جون بارك ،المدير التنفيذي لمركز  MinKwonللعمل المجتمعيقال" :يفخر مركز  MinKwonللعمل
المجتمعي بشراكته في هذه المبادرة الهادفة إليصال الموارد للمهاجرين غير المسجلين المتأثرين بإعصار إيدا.
عانى العديد من المهاجرين غير المسجلين في نيويورك ،والذين غالبًا ما يسكنون بأعداد كبيرة في مساكن الطابق
السفلي المستأجرة ،من خسائر فادحة عندما اجتاحت مياه المجاري والصرف مياه الفيضانات التي سببتها إيدا .مع
السياسة الفيدرالية التي تمنع األسر غير الموثقة بما في ذلك  DREAMersمن تلقي أموال اإلغاثة من FEMA
مباشرة ،نحن ممتنون للحاكمة هوكول والعمدة دي بالسيو على إعالن هذا المورد المطلوب وإظهار أن جيراننا،
بغض النظر عن وضع الهجرة ،ال ينبغي حرمانهم بقسوة من كارثة العاصفة أو تساعد في إغاثة األوبئة ،ولكن يتم
التعامل معها كبشر ذي قيمة نحن جميعًا".
تنشيط وتشغيل صناعة القنب في نيويورك
• عيَّنتروبن آر مكدانيل الثالث وجيسيكا غارسيا في مجلس إدارة مكتب إدارة القنّب.
• ر َّ
شحت وضمنت التأكيد على تعيين عضوة المجلس التشريعي السابقةترمين رايت في منصب رئيسة مجلس مراقبة
القنب ( ،)CCBوتعيين كريستوفر الكسندر ،وهو محامي منذ فترة طويلة ومؤلف لقوانين تقنين القنب في والية
نيويورك ،في منصب المدير التنفيذي لمكتب إدارة القنب (.)OCM
•

شهورا في عهد أندرو كومو ،الحاكمة هوكول مألت
"أنجزت في غضون أسابيع قليلة ما كان يستغرق إنجازه
ً

الشواغر في أعلى قمة بيروقراطية الماريجوانا القانونية الجديدة في الوالية - ".افتتاحية New York Daily
News

التأكيد على حقوق اإلجهاض في مواجهة الموجة المناهضة لإلجهاض
• ردًا على القوانين المناهضة لإلجهاض في تكساس وعلى نطاق الدولة ،أعلنت عن أجندة في سبيل تثبيت والية
نيويورك كمالذ آمن ألولئك الذين يسعون للحصول على رعاية اإلجهاض.
• دونا ليبرمان ،المديرة التنفيذية لجامعة نيويورك قالت" :في مواجهة هجمات تكساس غير الدستورية الصارخة
على إمكانية الوصول إلى اإلجهاض ،نحيي اإلجراء الحاسم للحاكمة هوكول في الشراكة مع الخبراء وأصحاب
المصلحة لضمان أن تكون والية نيويورك مال ًذا لكل من يحتجن إلى رعاية اإلجهاض .لن ندع والية تكساس ،أو
أي والية أخرى تحاول أن تحذو حذوها ،تعيدنا إلى الوراء".
• أندريا ميلر ،رئيسة صندوق تمويل إجراءات المعهد الوطني للصحة اإلنجابية،قالت" :نحيي الحاكمة هوكول على
اتخاذ اإلجراءات الجريئة لضمان بذل والية نيويورك كل ما في وسعها لضمان إمكانية الوصول إلى جميع سكان
نيويورك وجميع أولئك اللَّواتي يسافرن إلى هنا للحصول على الرعاية .ندعو الحكام والمشرعين في الواليات في
جميع أنحاء البالد ليحذو حذوها".
التصدي لجرائم الكراهية
• لمحاربة االرتفاع األخير في جرائم الكراهية ،أعلنت عن توفير  25مليون دوالر تقريبًا لتعزيز األمن في المنظمات
غير الحكومية.
معالجة انقطاع التيار الكهربائي في مترو األنفاق التاريخي
• في أعقاب انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في مترو األنفاق التاريخي ،وجهت هيئة النقل الحضري
( )MTAبالتحقيق في األسباب واإلعالن النتائج بطريقة علنية وشفافة.
بناء فريق موهوب وخبير ومتنوع لدفع نيويورك إلى األمام ،بما في ذلك:
• بريان بنيامين ،نائب الحاكمة ،أول كاريبي من أصل إفريقي
• كارين بيرسيشيلي كيو ،سكرتيرة الحاكمة
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إليزابيث فاين ،مستشارة الحاكمة
كاثرين غارسيا ،مديرة عمليات الوالية
روبرت موجيكا ،مديرة الميزانية
د .ماري ت .باسيت ،الحاصلة على دكتوراه في الطب وماجستير في الصحة العامة ،مفوضة وزارة الصحة
روري م .كريستيان ،رئيس ومفوض الخدمات العامة والرئيس التنفيذي إلدارة الخدمات العامة
أدريان هاريس ،القائم بأعمال المشرف على إدارة الخدمات المالية
نيسا ألسينا ،المستشارة الخاصة لإلغاثة خالل الجائحة
أميت سينغ باجا ،نائب أمين الشؤون الحكومية الدولية
ميليسا بوشينسكي ،نائبة رئيس الديوان.
سيناد دوهرتي ،نائب سكرتير العمليات التنفيذية
شاتود فلويد ،نائب السكرتير للشؤون التشريعية والسياسات
روبن تشابيل غولستون ،نائب السكرتير التنفيذي
جوليسا جوتيريز ،كبيرة مسؤولي التنوع
جيف لويس ،رئيس الديوان
ستايسي لينش ،رئيسة طاقم موظفي بريان بنيامين
مارتي ماك ،سكرتير التعيينات
شيرلي بول ،كبيرة مستشاري الحاكمة ومديرة شئون الدوائر
بادما سيمانغل ،نائبة السكرتير المكلف بعمليات وضع السياسات
ليندا صن ،نائبة رئيس الديوان
جولي وود ،مديرة االتصاالت

باألرقام منذ  24أغسطس
•  72حدث عام
•  42حضور صحفي
•  15زيارة للمقاطعات
تعزيز السالمة في مكان العمل وجني المزيد من األموال لصالح العمال
• أعلنت عن تصنيف مرض ( )COVID-19كمرض مع ٍد ينتقل عن طريق الهواء بموجب قانون الصحة والحقوق
األساسية بوالية نيويوركقانون (.)HERO
•

•

قال ماريو سيلينتو ،رئيس  AFL-CIOفي والية نيويورك" :أشكر الحاكمة هوكول على اتخاذ إجراءات حاسمة،
ال سيما في يوم العمال ،لضمان تطبيق قانون الصحة والحقوق األساسية بوالية نيويورك ( )NY HEROذي
األهمية الحاسمة على النحو المنشود ،وحماية العمال من مرض ( )COVID-19وانتشار األمراض المعدية في
المستقبل .منذ اليوم األول ،وعدت الحاكمة هوكول بالعمل بشكل تعاوني مع الهيئة التشريعية ووزارة العمل لتقديم
الخدمات للعمال ،وهذا اإلجراء يفي بهذا الوعد".
وقَّعتأربعة تشريعات للمساعدة في تعزيز السالمة في مكان العمل ووضع المزيد من األموال في جيوب العاملين في
نيويورك:
يؤسس برنام ًجا توضيحيًا لتطبيق أنظمة مراقبة انتهاكات السرعة في مناطق العمل
يجعل مقاولي البناء مسؤولين عن األجور المستحقة لموظفي مقاوليهم من الباطن
يطلب دفع األجور المتعارف عليها لموظفي خدمة البناء في التعاونيات والشقق السكنية الراقية وتوسيع
مزايا العمل المشترك.
تمديد منافع العمل المشترك

غاري الباربيرا ،رئيس مجلس تجارة البناء والتشييد في والية نيويورك ،قال" :نشكر الحاكمة
هوكول على توقيع هذا التشريع الهام ليصبح قانونًا ،والذي سيوفر لعمال البناء في نيويورك
عال ًجا جديدًا لمحاربة التراجع عن انتهاكات سرقة األجور التي تحرم الرجال والنساء الكادحين
من كرامتهم وسبل عيشهم".
رئيس  SEIUالمحلي  BJ32كايل براغقال" ,في يوم العمال هذا ،تشيد  BJ32بالحاكمة
كاثي هوكول لتوقيعها تشريعًا لرفع أجور عمال نيويورك بمزايا أفضل وتعزيز الحماية .سيبدأ
أخيرا أكثر من  2,000عامل في خدمة البناء خاطروا بحياتهم للحفاظ على سالمة سكان
ً
نيويورك خالل جائحة  COVID-19في جني أجور يمكن أن تعيل أسرهم.
األمين التنفيذي لمجلس منطقة نيويورك للنجارين ،أمين الخزانة جوزيف
جايجرقال" :لسنوات ،تم انتزاع العمال المستغلين من قبل المقاولين الجشعين الذين ليس لهم
مكان يلجؤون إليه .سيضمن هذا التشريع حماية كل عامل بناء في نيويورك من سرقة األجور.
من المالئم بشكل خاص أن يتم توقيعه ليصبح قانونًا من قبل الحاكمة هوكول التي كانت حليفة
ثابتة للعمال في كل مكان"....
إلى أين نحن ذاهبون
خالل الـ  45يو ًما القادمة وما بعدها ،نيويورك على موعد مع أيام أفضل.
سواء كان العمل على وضع حد للوباء ،أو الضغط من أجل المزيد من اإلغاثة االقتصادية ،أو مكافحة أزمة عنف السالح ،أو
إصالح نظام العدالة الجنائية المعطل ،ستواصل الحاكمة هوكول تقديم نهج تعاوني جديد للحكم.
ال يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به ،والحاكمة هوكول مستعدة التخاذ إجراءات جريئة للقيام بما هو أفضل
لسكان نيويورك.
###
تتوفر أخبار إضافية على www.governor.ny.gov
والية نيويورك | الغرفة التنفيذية | 518.474.8418 | press.office@exec.ny.gov
إلغاء االشتراك

