
 

 

 
 الحاكمة كاثي هوكول  2021/ 10/12 للنشر فوًرا:

 
 

  مليون دوالر على شكل تمويل فدرالي لدعم خطط الطوارئ المحلية وجهود االستجابة  7.4الحاكمة هوكول تعلن عن 
   

  سيقدم التمويل الدعم لمقاطعات نيويورك التي لديها جهود لخطط الطوارئ واستداد تشغيلي
   

مليون دوالر من التمويل الفيدرالي متاح لوكاالت إدارة الطوارئ في المقاطعات  7.4أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن   
في والية نيويورك لدعم التخطيط واالستعداد التشغيلي ألي نوع من الكوارث. من خالل المنحة الفيدرالية السنوية ألداء إدارة  

لمنح الوصول إلى التمويل لدعم مجموعة واسعة من الجهود التي تتراوح من تطوير وتنفيذ الطوارئ، يمكن للحاصلين على ا
  التدريب والتمارين إلى الحصول على موارد االستجابة للطوارئ.

   
"هذا التمويل مهم للغاية للمجتمعات في والية نيويورك حيث نستمر في التعافي من األضرار المرتبطة   قالت الحاكمة هوكول،

بالعواصف التي عانينا منها خالل األشهر األخيرة. نظًرا ألننا مضطرون للتعامل مع اآلثار المدمرة لتغير المناخ بشكل أكثر  
رئ المحلية لدينا ستستخدم هذه األموال بشكل جيد في االستعداد للكوارث  انتظاًما، فإنني على ثقة من أن وكاالت إدارة الطوا

  المستقبلية." 
  
للوصول إلى التمويل، يجب على الفائزين المحليين تطوير مشاريع أو مبادرات تعزز استعدادهم وقدراتهم على االستجابة  

الجة أي جهود تحددها الوكالة الفيدرالية إلدارة  لمواجهة جميع المخاطر المحتملة. يجب أن تركز المشاريع أيًضا على مع
الطوارئ باعتبارها بحاجة إلى تحسين وطني. ويشمل ذلك التخطيط إلدارة اللوجستيات والتوزيع، وتخطيط اإلخالء، واإلدارة  

  المالية للكوارث، واإلسكان في حاالت الكوارث، واالتصاالت المرنة.
  
"في السنوات   قال نائب المفوض التنفيذي لقسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ في الوالية ، تيرينس ج. أوليري، 

األخيرة، شهدت نيويورك مجموعة واسعة من سيناريوهات الطوارئ التي تشمل الجائحة والكوارث الطبيعية إلى األعمال  
رئ الحصول على الموارد التي يحتاجونها للحفاظ على مجتمعاتنا  اإلرهابية، مما يجعل من الضروري لموظفي إدارة الطوا

  آمنة. ستوفر تلك المنح تمويل مهم جداً لشركائنا المحليين لتعزيز استعداداتهم".
  

"سواء كانت االستجابة لوباء صحي عالمي أو عواصف شديدة   قال المدير التنفيذي لمدينة نيويورك، ستيفن جيه أكواريو،
ة، فقد أصبحت إدارة الطوارئ في المقاطعات مهمة بالغة األهمية. عندما تضرب الكوارث مجتمعاتنا، تحشد وكوارث طبيعي

المقاطعات مراكز عمليات الطوارئ لتنسيق االستجابة المحلية وضمان حصول سكاننا على المساعدة والموارد التي يحتاجونها  
الداخلي لدينا إلدراكهم للتحديات التي نواجهها وتوفير الموارد التي   للبقاء في أمان. نثني على الحاكمة هوكول وقادة األمن

  ستساعدنا على االستعداد بشكل أفضل لحاالت الطوارئ القادمة." 
  

"إن الحصول على تمويل مهم مثل منحة أداء إدارة  قال جون سكريفاني، مفوض إدارة الطوارئ في مدينة نيويورك، 
مدينة نيويورك آمنة ومرنة مع زيادة التهديدات الطبيعية والتي من صنع اإلنسان و تطور.   الطوارئ سيتيح لنا الحفاظ على

تلتزم إدارة الطوارئ في مدينة نيويورك بمساعدة كل من سكان نيويورك وكل مجتمع في جميع أنحاء األحياء الخمس، ونشكر  
  د لحاالت الطوارئ واالستجابة لها والتعافي منها." شركائنا الحكوميين على إدراكهم وتحديد أولويات الحاجة إلى االستعدا

  
"يجب أن تكون نيويورك مستعدة للكوارث ويجب أن تمتلك واليتنا الموارد التي   قالت عضوة الكونجرس جريس مينج، 

ا تسببت  تحتاجها للتخطيط لها. تم التأكيد على هذه الحاجة إلى االستعداد لالستجابة لحاالت الطوارئ الشهر الماضي عندم
مليون دوالر من األموال الفيدرالية التي   7.4الفيضانات التي سببتها بقايا إيدا في إحداث الفوضى في منطقتنا. سيساعد مبلغ 



 

 

أعلنت عنها الحاكمة اليوم ستساعد في جهودنا لحماية سكان نيويورك، ويسعدني أن نيويورك ستتلقى هذا التمويل الهام. شكًرا  
رة والية نيويورك لألمن الداخلي وخدمات الطوارئ على العمل من أجل الحفاظ على سالمة سكان  للحاكمة هوكول وإدا

  واليتنا." 
  

"لقد أظهرت لنا األشهر الثالثة الماضية أن الكوارث التي ضربت مدينة نيويورك   قال عضو الكونجرس أدريانو إسبايالت،
ناخ. يستحق سكان نيويورك أن يعرفوا أن حكوماتهم المحلية  خاصة في ضوء أزمة الم -وكل والية نيويورك لم تتباطأ  

والوالئية مستعدة لالستجابة، وقادرة على تخفيف الضربة، ومستعدون للتأكد من أن سكان نيويورك يمكنهم إعادة البناء بالكامل 
نوع من الكوارث قد تواجه  وهذا التمويل الذي تشتد الحاجة إليه سيضمن التخطيط واالستعداد التشغيلي ألي  -من أي أزمة 

  نيويورك." 
  

  بالعمل ضمن هذا اإلطار، يمكن استخدام التمويل لدعم ما يلي: 
  أنشطة اإلدارة والتوزيع؛  •

  التخطيط؛  •

  التوظيف لوكاالت إدارة الطوارئ؛  •

  المعدات؛  •

  التدريبات والتمارين؛ •

  بناء وتجديد مراكز عمليات الطوارئ؛ و  •

  وأنظمة االتصاالت القابلة للتشغيل المتبادل GISصيانة واستدامة نظم  •

  
  تشمل التكاليف غير المؤهلة ما يلي: 

المعدات غير المسموح بها: األسلحة النارية أو الذخيرة أو قاذفات القنابل أو الحراب أو الطائرات المسلحة   •
  أو السفن أو المركبات من أي نوع المزودة بأسلحة مثبتة.

تكاليف دعم تعيين ضباط السالمة العامة المحلفين ألغراض أداء واجبات السالمة العامة التقليدية أو لتحل  •
  مناصب ومسؤوليات السالمة العامة التقليدية. محل 

  . EMPGاألنشطة والمشاريع غير المتعلقة بإكمال وتنفيذ برنامج  •

  
  مبالغ الجوائز المتاحة لوكاالت إدارة الطوارئ المحلية مذكورة أدناه:

  

  إجمالي المنحة  الفائزين بالمنح 

Albany County  $116,055  

Allegany County  $22,869  

Broome County  $78,233  

Cattaraugus County  $34,321  

Cayuga County  $34,215  

Chautauqua County  $54,250  

Chemung County  $37,429  

Chenango County  $23,428  

Clinton County  $34,982  

Columbia County  $28,034  

Cortland County  $23,011  

Delaware County  $22,516  

Dutchess County  $113,604  

Erie County  $340,513  

Essex County  $19,373  



 

 

Franklin County  $23,837  

Fulton County  $25,273  

Genesee County  $26,933  

Greene County  $22,969  

Hamilton County  $6,765  

Herkimer County  $28,554  

Jefferson County  $47,432  

Lewis County  $14,889  

Livingston County  $28,873  

Madison County  $31,811  

Monroe County  $276,737  

Montgomery County  $23,333  

Nassau County  $494,021  

City of New York  $2,989,486  

Niagara County  $84,026  

Oneida County  $90,747  

Onondaga County  $175,497  

Ontario County  $44,402  

Orange County  $141,102  

Orleans County  $20,655  

Oswego County  $49,578  

Otsego County  $27,729  

Putnam County  $41,401  

Rensselaer County  $63,203  

Rockland County  $118,787  

Saratoga County  $85,172  

Schenectady County  $61,486  

Schoharie County  $16,956  

Schuyler County  $11,696  

Seneca County  $17,869  

St. Lawrence County  $45,867  

Steuben County  $41,138  

Suffolk County  $550,175  

Sullivan County  $33,310  

Tioga County  $23,664  

Tompkins County  $42,078  

Ulster County  $71,622  

Warren County  $28,988  

Washington County  $28,078  

Wayne County  $39,233  

Westchester County  $351,492  



 

 

Wyoming County  $20,389  

Yates County  $14,254  

  7,364,340$  اإلجمالي

  
  

. ستكون  FEMA( إدارة هذا التمويل نيابة عن DHSESستتولى إدارة األمن الداخلي وخدمات الطوارئ بوالية نيويورك ) 
DHSES   على اتصال بمكتب إدارة الطوارئ في كل والية قضائية مباشرة لضمان توفير هذه األموال في أسرع وقت

  ممكن.
  

  معلومات عن قسم األمن الوطني وخدمات الطوارئ
القيادة والتنسيق والدعم للجهود المذولة في منع اإلرهاب   إدارة األمن الوطني وخدمات الطوارئ بوالية نيويورك تقدم

والكوارث والتهديدات والحرائق وحاالت الطوارئ األخرى التي من صنع اإلنسان والطبيعية، والحماية منها واالستعداد لها 
، أو  على فيسبوك DHSESصفحة  معلومات، يرجى زيارةواالستجابة لها والتعافي منها. للمزيد من ال

   .هنا، أو زيارة الموقع االلكتروني إنستغرام ، أوعلى تويتر NYSDHSES@ متابعة
   

###  
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