
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2021/ 10/ 8 للنشر فوًرا: 

 
 

الحاكمة هوكول تعلن عن الموافقة الفدرالية على اإلعالن عن كارثة كبرى للمجتمعات المتضررة من العاصفة االستوائية  
   فريد
  

مقاطعات أليجاني وكايوغا وكورتالند ولويس وأونيدا وستوبين وتيوجا وياتس مؤهلة للحصول على مساعدة عامة  
   للمساهمة في إعادة بناء المرافق والبنية التحتية المملوكة ملكية عامة

  
   ية لمقاطعة ستوبين( الموافقة على طلب المساعدة الفردFEMAالحاكمة تطلب من الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ )

  
أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن الرئيس بايدن وافق على طلبها اإلعالن عن حالة كوارث كبرى في ثماني مقاطعات  

للمساعدة في توفير اإلغاثة المالية الفيدرالية للحكومات المحلية التي تتعافى من أضرار الفيضانات التي سببتها العاصفة  
اإلعالن المساعدة العامة للبلديات في مقاطعات أليجاني وكايوجا وكورتالند  االستوائية فريد في منتصف أغسطس. سيوفر

مليون دوالر من األضرار اإلجمالية للبنية   36.2ولويس وأونيدا وستوبين وتيوجا وييتس، حيث تم اإلبالغ عن أكثر من 
  التحتية والمرافق المملوكة للقطاع العام.

  
تواصل الحاكمة هوكول العمل مع الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ والشركاء على المستوى الفدرالي وعلى مستوى الوالية 
وعلى المستوى المحلي لضمان حصول سكان نيويورك على اإلغاثة التي يحتاجونها في ظل العديد من العواصف التي أثرت  

  على الوالية هذا الصيف.
  

وظفي واليتنا الذين عملوا مع المسؤولين المحليين والوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ إلجراء تقييمات  "بفضل تفاني م 
األضرار عبر المناطق المتضررة، فإن العديد من المجتمعات الواقعة في شمال الوالية ستكون اآلن مؤهلة للحصول على 

"إنني أقدر الدعم الذي قدمه الرئيس بايدن والحكومة  قالت الحاكمة هوكول. المساعدة الفيدرالية التي تشتد الحاجة إليها،"
الفيدرالية للتقدم نحو مساعدة سكان نيويورك على إعادة البناء. أتطلع إلى مواصلة العمل مع اإلدارة للحصول على الموارد 

  نازل."التي تحتاجها مقاطعة ستوبين للتعافي، بما في ذلك المساعدة الفردية ألصحاب الم
  

يسمح إعالن الكوارث الكبرى مع تخصيص مساعدة عامة بالمساعدة المالية من الحكومة الفيدرالية للمجتمعات المحلية حتى  
من خالل برنامج المساعدة العامة التابع للوكالة الفدرالية  يتمكنوا من التعافي بشكل صحيح من األضرار المتعلقة بالفيضانات.

الحصول على السداد مقابل أنشطة مثل إزالة الركام وتدابير الحماية في حاالت الطوارئ وإصالح   إلدارة الطوارئ، يمكن
وإعادة بناء البنية التحتية المملوكة للقطاع العام، بما في ذلك الطرق والمدارس العامة والجسور والحدائق والمستشفيات  

   صرف الصحي والمرافق العامة األخرى. ومراكز الشرطة ودور اإلطفاء ومرافق معالجة المياه ومياه ال
  

مع إصدار إعالن حالة الكوارث الفيدرالية، سيعمل قسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ بالوالية مع شركاء محليين لتحديد 
ذلك   مشاريع التعافي لتقديم طلب السداد من خالل برنامج المساعدة العامة. ستقوم الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ بعد 

بمراجعة المشاريع من أجل األهلية وإجراء زيارات ميدانية مع القسم والمسؤولين المحليين لتوسيع نطاق المشاريع والجمع 
بينها، حسب االقتضاء. بمجرد تحديد المشروع وإجراء الزيارة األولية للموقع، ستقوم الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ 

رقة عمل المشروع، والتي تتضمن وصف األضرار ونطاق العمل وتقدير التكلفة. وبعد  وموظفي القسم والمنطقة بوضع و
   إجراء مراجعة نهائية لألهلية من قبل الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ، سيكون التمويل ملزًما للمشروع.



  
لكي منازل مقاطعة ستوبين في إطار  لم تتخذ الحكومة الفيدرالية قراًرا بعد بشأن طلب نيويورك للحصول على تمويل لدعم ما

  برنامج المساعدة الفردية، وستجدد الحاكمة هوكول هذا الطلب حتى يتم تأمين الموارد الالزمة لمقاطعة ستوبين. 
  

أغسطس، حدثت فيضانات واسعة النطاق في المساء وفي ساعات الليل، ال سيما في أجزاء من مقاطعة   18في يوم األربعاء، 
استجابت طواقم اإلنقاذ المائي التابعة لوزارة حماية البيئة   ستوبين، مما أدى إلى العديد من عمليات اإلنقاذ واإلخالء من المياه.

مكتب الوقاية من الحرائق ومكافحتها للعديد من المنازل التي غمرتها الفيضانات في ست بلديات  وشرطة الوالية والعاملين في 
مختلفة. تم إيواء األشخاص الذين تم إجالؤهم في مواقع مختلفة حيث هددت مياه الفيضانات المنازل والممتلكات، وتم إغالق  

  عشر طرق سريعة تابعة للوالية وربما تضررت بسبب الفيضانات.
  

بعد العاصفة، أرسل قسم والية نيويورك لألمن الداخلي وخدمات الطوارئ متخصصين لتقييم األضرار من أجل تقديم طلب  
للحصول على مساعدات فيدرالية في حاالت الكوارث. ظلت الوالية على اتصال مستمر مع الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ 

غط من أجل مراجعة عاجلة على الجانب الفيدرالي بمجرد االنتهاء من التقييمات  والشركاء المحليين طوال هذه العملية للض
  األولية لألضرار.
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