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الحاكمة كاثي هوكول

الحاكمة هوكول تهنئ مقاطعة تشيمونغ على الحصول على اعتماد إدارة حاالت الطوارئ في الوالية

مكتب مقاطعة تشيمونغ إلدارة الحرائق والطوارئ من بين ثالث عشرة منظمة إلدارة الطوارئ تحصل على االعتماد
برنامج اعتماد إدارة الطوارئ المحلية لوالية نيويورك هو األول من نوعه في البالد
أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن مكتب إدارة الحرائق والطوارئ في مقاطعة تشيمونغ قد حصل على االعتماد من
خالل برنامج اعتماد إدارة الطوارئ المحلية في نيويورك .تنضم مقاطعة تشيمونغ إلى  13منظمة أخرى إلدارة الطوارئ في
الحصول على االعتماد .تنضم المقاطعة إلى مقاطعات ألباني ،وبروم ،وإيري ،وليفينغستون ،وماديسون ،ومونتغمري،
وناساو ،وأونيدا ،وساراتوغا ،وواشنطن ،وواين ،وكذلك مدينة نيويورك ،في هذا االعتماد الرسمي
قالت الحاكمة هوكول" ،من الواضح مدى أهمية إدارة الطوارئ المحلية لمرونة واليتنا حيث نستمر في تجربة مثال تلو
اآلخر للطقس القاسي ،واعتماد مقاطعة تشيمونغ هو خطوة ضرورية يجب على جميع مقاطعاتنا اتخاذها .أهنئ مقاطعة
تشيمونغ وأشجع المزيد من المقاطعات في جميع أنحاء والية نيويورك على المشاركة في عملية االعتماد لتقييم الكفاءة العامة
لالستعداد للطوارئ وتعزيزها ،مع التأكد من استعداد سكان نيويورك لمجموعة متنوعة في حاالت الطوارئ".
برنامج اعتماد إدارة الطوارئ المحلية في نيويورك هو أول اعتماد على مستوى الدولة لوكاالت إدارة الطوارئ المحلية
على مستوى الوالية .تم تطوير برنامج االعتماد بالشراكة مع جمعية إدارة الطوارئ في والية نيويورك ،وهو يسلط الضوء
على وكاالت إدارة الطوارئ المحلية في والية نيويورك ويعززها.
ً
ومتكامال إلدارة
لكي تصبح المنطقة معتمدة ،يجب أن تفي بسلسلة من المعايير وأفضل الممارسات التي تعزز نه ًجا منسقًا
الطوارئ .يجب على المقاطعات أيضًا إشراك أصحاب المصلحة "المجتمع بأكمله" ،بما في ذلك الشركاء الحكوميين القطاع
والخاص ،والتفكير في أولئك الذين قد يحتاجون إلى اهتمام خاص أثناء الطوارئ أو الكوارث مثل األشخاص الذين ال مأوى
لهم أو كبار السن أو المعوقين.
يدير قسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ ( )DHSESالبرنامج نيابةً عن مجلس اعتماد إدارة الطوارئ المحلية ،والذي
يعمل بمثابة الهيئة الحاكمة للبرنامج .االعتماد صالح لمدة خمس سنوات ،مع فرصة إلعادة االعتماد بعد فترة الخمس
سنوات.
قال نائب المفوض التنفيذي لخدمات الطوارئ واألمن الداخلي بقسم الوالية ،تيرينس جيه أوليري" ،أهنئ فريق إدارة
مكافحة الحرائق والطوارئ في مقاطعة تشيمونغ على حصولهم على االعتماد ،ووضعهم في مجموعة مختارة مجموعة من
الفرق على مستوى الوالية التي أظهرت قدرتها على معالجة أي نوع من حاالت الطوارئ وحماية زمالئنا من سكان
نيويورك .إن تحقيق هذا االعتماد ليس بالمهمة السهلة .من خالل القيام بذلك ،فإنه يوضح أن مقاطعة تشيمونغ قد نفذت
المعايير وأفضل الممارسات التي تضع موظفيها في وضع أفضل لمواجهة حاالت الطوارئ الصعبة اليوم".

يعمل فريق إدارة مكافحة الحرائق والطوارئ في مقاطعة تشيمونغكجهة اتصال للمقاطعة أثناء أي حالة طوارئ أو كارثة.
يعمل الموظفون كميسرين لتدريب المستجيبين األوائل وعاملي الطوارئ ،ويوفرون معلومات االستجابة للطوارئ أثناء حالة
الطوارئ للبلديات وسكانها .الموظفون مسؤولون عن الدورة الكاملة لتخطيط الطوارئ ،بما في ذلك االستعداد والوقاية
واالستجابة والتخفيف والتعافي من الكوارث واألضرار التي يمكن أن تسببها.
يدير المكتب أيضًا العديد من المنح الفيدرالية والخاصة بالوالية لدعم االستعداد لحاالت الطوارئ واالستجابة لها .إضافةً إلى
ذلك ،يعمل الموظفون كمكتب منسق اإلطفاء في المقاطعة الذي يتحمل مسؤولية تنظيم وتدريب جميع أقسام مكافحة الحرائق
داخل حدود المقاطعة؛ وكإدارة لمركز اتصاالت الطوارئ 911؛ وكمكتب تنسيق اللجنة المحلية للتخطيط للطوارئ
()LEPC؛ وكمكتب منسق السالمة المسؤول عن الصحة والسالمة المهنية لجميع موظفي المقاطعة وزوار مرافق
المقاطعة.
قال كريس بيكر ،رئيس جمعية إدارة الطوارئ بوالية نيويورك ومدير إدارة الطوارئ في مقاطعة كاتاراوغو" ،نحن
فخورون جدًا بهذا البرنامج والشراكة المستمرة مع وزارة األمن الداخلي والخدمات االجتماعية .نعمل معًا على ضمان
استعداد وكاالت إدارة الطوارئ في المقاطعات واالعتراف بإنجازاتها".
دورا حيويًا وستستمر في لعب دور
قال المدير التنفيذي لمقاطعة شيمونج كريس موس" ،لطالما لعبت إدارة الطوارئ ً
حيوي في كيفية معالجة البلديات لمجموعة متنوعة من القضايا الطارئة .يجب أن يفخر سكان مقاطعة تشيمونغ للغاية بالعديد
من األفراد الذين جعلوا ذلك ممكنًا ،حيث إنني ونائب المدير التنفيذي نثني عليهم لجهودهم .أن تكون إحدى المقاطعات البالغ
عددها  13التي حققت هذا الوضع ،فهذا دليل على العمل الجاد الذي يبذله الرجال والنساء المسؤولون عن جهود إدارة
الطوارئ".
قال فنسنت أزاريلي ،مدير الدفاع المدني في مقاطعة شيمونغ" ،إنه لشرف كبير أن أكون جز ًءا من الفريق المسؤول عن
مواجهة هذا التحدي .كان دعم المقاطعة التنفيذية و  DHSESمن المساهمين الرئيسيين في نجاحنا .سيؤدي ذلك إلى تحسين
االستجابة في الهدف الرئيسي إلدارة الطوارئ لحماية المجتمع وسكانه".
يجب على مكاتب إدارة الطوارئ المحلية المهتمة بالحصول على االعتماد تجميع وتطوير السياسات والخطط والوثائق
الالزمة لتلبية معايير االعتماد .ستتم مشاركة الوثائق المطلوبة أو تحميلها على بوابة  NY Respondsاإللكترونية وستتم
مراجعة المواد مسبقًا قبل المراجعة في الموقع .سيقدم قسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ ورابطة إدارة الطوارئ في
والية نيويورك المساعدة الفنية خالل مرحلة اإلعداد  ،وبمجرد الحصول على جميع المواد المطلوبة ،سيختار قسم األمن
الداخلي وخدمات الطوارئ فريقًا من اثنين على األقل من المقيمين ذوي الخبرة إلجراء المراجعة.
ستتضمن المراجعة تدقيقا ً إضافيًا ألي خطط ووثائق ضرورية ومقابالت مع مديري الطوارئ والموظفين وغيرهم ،إذا لزم
األمر .يتعين على مكتب إدارة الطوارئ إثبات وتوثيق وتوضيح كيفية تلبية كل معيار من المعايير والمعايير المرتبطة
بها .يجب على مكاتب إدارة الطوارئ المحلية الراغبة في الحصول على الشهادة إكمال نموذج الطلب وإرساله إلى قسم األمن
الداخلي وخدمات الطوارئ على .EMaccreditation@dhses.ny.gov
يمكن العثور على معلومات إضافية حول برنامج اعتماد إدارة الطوارئ المحلية في والية نيويورك  -بما في ذلك إرشادات
البرنامج واألهلية والمعايير هنا.
معلومات عن قسم األمن الوطني وخدمات الطوارئ
تقدم إدارة األمن الوطني وخدمات الطوارئ بوالية نيويورك القيادة والتنسيق والدعم للجهود المبذولة في منع اإلرهاب
والكوارث والتهديدات والحرائق وحاالت الطوارئ األخرى التي من صنع اإلنسان والطبيعية ،والحماية منها واالستعداد لها
واالستجابة لها والتعافي منها .للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة صفحة  DHSESعلى فيسبوك ،أو
متابعة @ NYSDHSESعلى تويتر ،أو إنستغرام ،أو زيارة الموقع االلكترونيهنا.
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