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  الحكام كاثي هوكول وميرفي والمونت يعلنون عن اتفاق بشأن التمويل الفيدرالي الممنوح ألنظمة النقل العام في المنطقة
  

ووزارة النقل في كونيتيكت في تعويض   NJ Transitو  MTAسيساعد تمويل اإلغاثة المقدم لوكاالت العبور بما في ذلك  
  خسائر اإليرادات المرتبطة بالوباء

  
أعلن الحكام كاثي هوكول وفيل ميرفي ونيد المونت اليوم عن اتفاق بشأن المخصصات الفرعية لتمويل اإلغاثة الفيدرالية 

ائر التاريخية المرتبطة بالوباء في  االستثنائية في حاالت الطوارئ المخصصة للمنطقة من قبل الكونغرس للتخفيف من الخس
  نظام النقل واإليرادات.

  
مليار   2.66مليار دوالر من التمويل لنيويورك، و  10.85بعد المفاوضات، اتفقت الواليات على تخصيص ما يقرب من 

  مليون دوالر لكونيتيكت.  474دوالر لنيوجيرسي، و 
  

 2021يقر هذا التمويل، المقدم بموجب قانون االعتمادات التكميلية لإلغاثة واالستجابة لجائحة فيروس كورونا، 
(CRRSAA ( وقانون خطة اإلنقاذ األمريكية )ARPA  بأن منطقة الواليات الثالث كانت من بين األكثر تضرًرا من ،)

الوباء، ويوفر الموارد الالزمة ألكبر خدمات مترو األنفاق وقطارات وحافالت الركاب في هذه الواليات لتجنب تسريح العمال 
ين في األماكن التي هم في  واإلجازات وتخفيضات الخدمة الشديدة. ضمنت وكاالت النقل هذه إمكانية تواجد العمال األساسي

  أمس الحاجة إليها، وسيساعد هذا التمويل في دعم تعافيهم واستدامتهم على المدى الطويل.
  
"أود أن أشكر الرئيس بايدن، وزعيم األغلبية في مجلس الشيوخ شومر، والسيناتور جيليبراند، ورئيسة مجلس النواب بيلوسي   

"ال يمكن لمدينة نيويورك ومنطقة الواليات الثالث   قالت الحاكمة هوكول.حاجة إليه،" على تأمين تمويل النقل الذي تشتد ال
التعافي تماًما من الوباء دون قيام وكاالت النقل لدينا بنقل ماليين األشخاص من وإلى مدينة نيويورك كل يوم بكفاءة واقتدار.  

  يد بأننا توصلنا إلى اتفاق يعود بالنفع على الجميع."كنتيجة لسلسلة من المحادثات المثمرة مع زمالئي الحكام، أنا سع
  

"ليس هناك ما هو أكثر أهمية لالنتعاش االقتصادي في منطقتنا من نظام النقل الجماعي لدينا. من خالل هذه االتفاقية نضمن  
"أشكر الرئيس بايدن، ورئيسة مجلس النواب  قال الحاكم فيل ميرفي.تنقاًل موثوقًا وآمنًا مع عودة العمال إلى أماكن عملهم،" 

بيلوسي، وزعيم األغلبية في مجلس الشيوخ شومر، ووفد نيوجيرسي في الكونغرس على قيادتهم لهذه القضية، والحاكمان 
  هوكول والمونت على العمل مع نيوجيرسي لتعزيز شبكات النقل في منطقتنا." 

  

قال الحاكم نيد  ونيويورك ونيوجيرسي هو خبر سار لمنطقتنا،"  اليات كونيتيكت"االتفاق الذي تم التوصل إليه الليلة بين و
"إنه يضمن توفر التمويل الفيدرالي الهام اآلن لدعم تعافي أنظمة النقل العام في والياتنا التي عانت من خسائر مالية   المونت.

  لك." هائلة بسبب الوباء. أشكر الحاكمين ميرفي وهوكول على تعاونهما لتحقيق ذ 
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