الحاكمة كاثي هوكول

فورا2021/10/20 :
للنشر ً

الحاكمة هوكول تؤمن موافقة الحكومة الفيدرالية على تقديم المساعدة الفردية الفدرالية في حاالت الكوارث لمقاطعة

دوتشيس

أصبح سكان مقاطعة دوتشيس المتأثرون مؤهلون اآلن لتقديم طلب للحصول على مساعدة فردية من الوكالة الفيدرالية
إلدارة الطوارئ بموجب إعالن الكوارث الكبرى إلعصار إيدا
أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن المقيمين في مقاطعة دوتشيس مؤهلون للتقدم لبرنامج المساعدة الفردية التابع إلى
 FEMAكجزء من إعالن الكوارث الكبرى المعلن سابقًا للفيضانات واألضرار المدمرة التي سببتها مخلفات إعصار إيدا
في أوائل سبتمبر .تسمح هذه الموافقة للمساعدة الفردية لـ  FEMAبتقديم اإلغاثة المالية المباشرة والدعم لألفراد وأصحاب
المنازل المؤهلين.
قالت الحاكمة هوكول" ،في الشهر الماضي شاهدت بنفسي الدمار الناجم عن هذه العاصفة التاريخية ،وقد وعدت سكان
نيويورك بأن نفعل كل ما في وسعنا لدعمهم خالل عملية التعافي .لقد حصلنا اآلن على المساعدة الفردية للمقيمين في
دوتشيس وثماني مقاطعات أخرى بفضل فرق تقييم األضرار المحلية والوالئية والفيدرالية التي تعمل بال كلل لتأمين هذه
المساعدة الهامة .أشكر تلك الفرق على جهودهم وشركائنا في  FEMAالذين يواصلون دعم تعافي واليتنا".
كما قال السناتور تشاك شومر" ،دمرت العاصفة االستوائية إيدا المجتمعات في جميع أنحاء نيويورك ،وعانت مقاطعة
دوتشيس الماليين من األضرار التي لحقت بالطرق والشركات ومئات المنازل .وبينما سأواصل الكفاح من أجل جعل المنازل
والشركات والمجتمعات في مقاطعة دوتشيس على طريق التعافي ،فأنا فخور بأن وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية ()FEMA
قد استجابت لندائي لهذه المساعدة الفيدرالية الحيوية لتزويد العائالت بالدعم الذي تحتاجه للتعافي وإعادة البناء بشكل أقوى.
سأستمر في محاربة كل شيء لضمان حصول العائالت في جميع أنحاء هادسون فالي على جميع الموارد التي يحتاجونها
إلعادة البناء بشكل أقوى من ذي قبل".
قال السناتور كيرستن جيليبراند" ،اآلن  ،يتمتع سكان مقاطعة دوتشيس بإمكانية الوصول إلى تمويل طارئ كبير من الوكالة
نظرا لنطاق هذه العاصفة وطبيعتها التاريخية،
الفيدرالية إلدارة الطوارئ ويمكنهم البدء في البناء والتعافي من إعصار إيداً .
طلبت أنا وأعضاء وفد كونغرس نيويورك والحاكمة هوكول هذا التدبير الحاسم كجزء من إعالن الكوارث الكبرى لوالية
نيويورك لمساعدة األسر والمجتمعات المحلية على التعافي من األضرار الناجمة عن الفيضانات .سأستمر في النضال من
أجل إرساء األساس لمستقبل أقوى وأكثر مرونة".
قال النائب شون باتريك مالوني" ،كان تأمين جميع المساعدات الفيدرالية المتاحة لتحقيق التعافي الكامل في أعقاب إعصار
إيدا أولوية قصوى بالنسبة لي في واشنطن .إن تقديم مساعدة  FEMAالفردية إلى مقاطعة دوتشيس هو خطوة أساسية في
االتجاه الصحيح .لقد عملت عن كثب مع المسؤولين المحليين ،وأتواصل مع البيت األبيض ومكتب الحاكمة للحصول على
تمويل فيدرالي قوي لبلداتنا وقرانا ومقاطعاتنا ،لكننا لم ننتهي بعد .سأستمر في الكفاح لضمان حصول بقية ناخبي في
هادسون فالي على المساعدة التي يحتاجونها".

قال النائب أنطونيو ديلجادو" ،منذ اللحظة التي ضرب فيها إعصار إيدا مجتمعاتنا ،كنت أقاتل لتأمين المساعدة والدعم لسكان
المناطق الريفية .أنا فخور بالمساعدة في تقديم كل من المساعدة الفردية والمساعدة العامة للناس في مقاطعة دوتشيس .أنا
أشجع السكان على التقدم للحصول على مساعدة  FEMAواالتصال بمكتبي في حال وجود أي أسئلة".
قال المدير التنفيذي لمقاطعة دوتشيس ،مارك مولينارو" ،هذه أخبار مرحب بها للغاية للمواطنين وأصحاب األعمال في
جميع أنحاء مقاطعة دوتشيس الذين تأثروا بإعصار إيدا منذ شهرين تقريبًا .لقد عمل قسم االستجابة للطوارئ لدينا بال كلل
لتأمين زيارات ميدانية للمناطق المتضررة وجمع تقديرات األضرار من المقيمين وأصحاب األعمال لتلقي هذا الدعم المالي
اإلضافي من الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ ( .)FEMAبفضل جهودنا ،أصبح لدى المقيمين والشركات اآلن وسيلة لتلقي
المساعدة المالية لمساعدتهم على التعافي".
مباشرا لألفراد ومالكي المنازل .قد يكون سكان نيويورك أيضًا قادرين على تلقي أموال لتغطية
تقدم المساعدة الفردية دع ًما
ً
نفقات أخرى غير مؤمنة أو غير مؤمنة بسبب الكوارث واالحتياجات الخطيرة ،مثل إصالح أو استبدال الممتلكات الشخصية
أو األموال الالزمة للتنقل والتخزين ،أو الرعاية الطبية ،وطب األسنان ،ورعاية األطفال .يجب على مالكي المنازل
والمستأجرين بذل قصارى جهدهم لتوثيق خسائرهم .وفي حالة الموافقة ،سيعمل أصحاب المنازل المؤهلون مباشرة مع وكالة
ً
أمواال لتأمين وحدات اإلسكان
الفدرالية إلدارة الطوارئ ( )FEMAللحصول على التمويل .يمكن أن تشمل المساعدة
المؤقتة ،وإصالحات اإلسكان والممرات ،واالستشارات في األزمات ،ومساعدة البطالة ،والخدمات القانونية.
ستشترك الوالية مع  FEMAو مقاطعة دوتشيس في إنشاء مركز التعافي من الكوارث ،والذي سيوفر معلومات قيمة
لمساعدة سكان نيويورك في جهود اإلنعاش والدعم في عملية التقدم للحصول على المساعدة واإلغاثة المتاحة.
تشمل المقاطعات اإلضافية المعتمدة للمساعدة الفردية بموجب إعالن الكوارث الكبرى مقاطعات برونكس ،وكينغز ،وناساو،
وكوينز ،وريتشموند ،وروكالند ،وسوفولك ،وويستشيستر.
تتأهل مقاطعات برونكس ،ودوتشيس ،وكينغز ،وناساو ،ونيويورك ،وأورانج ،وبوتنام ،وكوينز ،وريتشموند ،وروكالند،
ً
تمويال إلصالحات المباني العامة والبنية
وسوفولك ،وسوليفان ،وويستشستر أيضًا للحصول على المساعدة العامة ،التي توفر
التحتية ،بما في ذلك الطرق ،والجسور والمدارس والمتنزهات والمستشفيات ومراكز الشرطة وأقسام اإلطفاء ومرافق معالجة
المياه والصرف الصحي وغيرها من المرافق المملوكة ملكية عامة.
تواصل الحاكمة هوكول وقسم األمن الداخل وخدمات الطوارئ العمل مع ر
ن
ن
الشكاء الفيدر ن
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والوالئيي
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للتعاف ً
تماما من اآلثار المدمرة إلعصار أيدا.
سكان نيويورك بالموارد والمساعدة
ي

يستمر دعم التقييم األولي لألضرار في المقاطعات التي تأثرت بإعصار إيدا .ستستمر الوالية بالمطالبة بالمساعدة الفيدرالية
المتاحة لجميع المقيمين المتأثرين.
أعلنت الحاكمة هوكول مسبقا ً إطالق المورد الجديد عبر اإلنترنت لسكان نيويورك المتأثرين ،والمتوفر على.ny.gov/Ida
يوفر المركز معلومات عن برامج المساعدة المتاحة وأماكن العثور على خدمات مثل المأوى والوصول إلى الغذاء .سيتم
تحديث المعلومات الموجودة على الموقع مع توفر المزيد من الموارد لسكان نيويورك.
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