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الحاكمة كاثي هوكول

ا
احتفاًل بيوم المحاربين القدامى
الحاكمة هوكول تعلن عن إضاءة معالم نيويورك

إضاءة  12معل اما باللون األخضر دع اما لجميع حقب الخدمة العسكرية
تركيب أول كشك للمحاربين القدامى في مركز اًلستقبال بمنطقة العاصمة لمشاركة الموارد المعلوماتية للمحاربين القدامى
ا
احتفاال بيوم
أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن معالم والية نيويورك ستُضاء باللون األخضر اليوم  11نوفمبر 2021
المحاربين القدامى.
"يوم المحاربين القدامى هو بمثابة فرصة إلظهار تقديرنا لألفراد الشجعان الذين عملوا على حماية ديمقراطيتنا وحرياتنا"،
قالت الحاكمة هوكول" .سنواصل الريادة في المبادرات الجديدة ،مثل االنتهاء من أول كشك لمركز استقبال المحاربين
جسد
القدامى في منطقة العاصمة ،للتأكد من حصول المحاربين القدامى وعائالتهم على الدعم والموارد التي يحتاجون إليها .ت ُ ِّ
إضاءة اليوم دعمنا الثابت للمحاربين القدامى في نيويورك ،حيث تُظهر لهم أننا سنواصل الوقوف إلى جانبهم وإلى جانب
عائالتهم كل يوم".
ا
احتفاال بيوم المحاربين القدامى:
ستشمل المعالم التي ستُضاء
• مركز التجارة العالمي 1
• جسر الحاكم ماريو م .كومو
• جسر كوسيوسكو
• مبنى هـ .كارل ماكول بجامعة والية نيويورك
• مبنى التعليم في الوالية
• مبنى مكتب الوالية ألفريد إي .سميث
• أرض معارض الوالية  -البوابة الرئيسية
• جسر "فرانكلين دي روزفلت" ميد-هدسون
• المحطة المركزية الكبرى  -جسر ساحة بيرشينغ
• بوابة مطار ألباني الدولي

• مجمع ليك بالسيد األولمبي للقفز
•  - MTA LIRRبوابة الطرف الشرقي في محطة بنسلفانيا
تعد هذه اإلضاءة البارزة جز اءا من عملية الضوء األخضر ( ،)Operation Green Lightوهي مبادرة جديدة على
مستوى الوالية بالتعاون مع جمعية مقاطعات والية نيويورك ( )NYS Association of Countiesوجمعية ضباط
الخدمة العسكرية القدامى في مقاطعات والية نيويورك ( 'NYS County Veteran Service Officers
 )Associationوجمعية المديرين التنفيذيين لمقاطعات والية نيويورك ( 'NYS County Executives
 .)Associationالغرض من هذه الحملة هو أن تكون بمثابة إقرار مشهود على دعم جميع حقب الخدمة العسكرية في شكل
ضوء أخضر .ستكون هذه األضواء الخضراء بمثابة منارة دعم إلظهار التزام نيويورك المتواصل تجاه أولئك الذين خدموا.
قال رئيس جمعية ضباط الخدمة العسكرية القدامى في مقاطعات وًلية نيويورك جيسون سكينر (أحد المحاربين القدامى في
حرب العراق)" :أنا فخور بمجتمعي وأولئك الذين أشعلوا اإلنارة على مستوى الوالية من مقاطعة تيوجا وإلميرا وسيراكوز
ومقاطعة مونرو واآلن معالم الوالية في كل مكان .مارثا سوربري ،وستيفن أكواريو إسك ،وماركوس موليناريو ،كانوا
بالفعل المثال المشرق في إدارة الحكم والمؤازرة في أفضل حاالتها .تحظى هذه المبادرة المحلية الهائلة اآلن بدعم واليتنا.
هدفنا المشترك هو تكريم أولئك الذين خدموا .أنا محظوظ ألنني أحظى بدعم الكثيرين واآلن يمكنني االعتماد على واحد آخر.
شكرا لك أيها الحاكمة هوكول .إنني أتطلع إلى استمرار الجهود التعاونية لتقديم خدمة أفضل لجميع محاربينا القدامى".
قال ستيفن جيه أكواريو ،المدير التنفيذي لجمعية مقاطعات وًلية نيويورك" :نثني على الحاكمة هوكول النضمامها إلى
المقاطعات في جميع أنحاء الوالية في تسليط الضوء على خدمة وتضحيات محاربينا القدامى والتزامها بضمان حصول
المحاربين القدامى على المزايا والدعم الذي يستحقونه .تقدم عملية الضوء األخضر لألفراد والشركات والقادة الحكوميين
وسيلة للتواصل مع أفراد مجتمع المحاربين القدامى وإعالمهم أننا معهم وأننا نقدر كل ما فعلوه لحماية بلدنا وثقافتنا .في يوم
المحاربين القدامى هذا وما بعده ،نشجع الجميع على االنضمام إلينا في إشعال نور األمل األخضر والدعم للرجال والنساء
الذين خاطروا بكل شيء من أجل قضية الحرية".
قال رئيس جمعية المديرين التنفيذيين لمقاطعات وًلية نيويورك ماركوس جيه مولينارو" :ال يمكننا أبداا أن نكافئ هؤالء
األبطال األمريكيين مقابل خدمتهم وتضحياتهم بشكل كامل -ولكن يمكننا أن نفعل ما هو أفضل لهم .معاا ،ننير شعلة األمل
والتقدير ألولئك الذين خدموا أمة تقر بالجميل  -مع تسليط الضوء على الخدمات والموارد التي توفرها المقاطعات في جميع
أنحاء نيويورك لمحاربينا القدامى .نشكر الحاكمة هوكول على انضمامها إلى مقاطعات نيويورك ،وإضاءة المباني والهياكل
باللون األخضر ،مما يجعل نيويورك منارة موحدة للضوء لتذكيرنا بواجبنا في خدمة محاربينا القدامى ،واالستماع إليهم،
والتعلم منهم ،والثناء عليهم".
أعلنت الحاكمة هوكول أيضاا عن تركيب أول كشك لمركز استقبال المحاربين القدامى في الوالية في مركز االستقبال بمنطقة
العاصمة في نيو بالتيمور .سيوفر الكشك الجديد معلومات ومساعدة متخصصة ،وسيكون بمثابة بوابة للمحاربين القدامى
للتعرف على البرامج والخدمات التي قد يكونوا مؤهلين لها .سيعزز الكشك المقام حديثاا الوعي بالعروض المحلية والوالئية
والفيدرالية للمحاربين القدامى وعائالتهم.
قال جويل إيفانز ،نائب المدير التنفيذي لقسم خدمات المحاربين القدامى بوًلية نيويورك (" :)DVSأشيد بقيادة الحاكمة
هوكول في إنشاء أول كشك معلومات للمحاربين القدامى في والية نيويورك .توفر هذه المنصة فرصة مهمة لتزويد
المحاربين القدامى بمعلومات يمكن الوصول إليها حول الفوائد التي حصلوا عليها في خدمة واليتنا وأمتنا .يتطلع قسم خدمات
المحاربين القدامى والوكاالت الشريكة له إلى استخدام هذا الكشك لالتصال ومساعدة المزيد من عائالت المحاربين القدامى
في نيويورك".
يتوفر حالياا ما ال يقل عن  60من مزايا الوالية الفريدة للمحاربين القدامى وأفراد الخدمة العسكرية وعائالتهم .وهذ تشمل
المزايا التعليمية ،وأولوية الحصول على المساعدة في العمل ،والحصول على تعويضات عن اإلعاقة المرتبطة بالخدمة

العسكرية ،والمزيد .يقدم الكشك طريقة فعالة ومفهومة لمعرفة المزيد عن هذه البرامج مع توفير وسيلة لوكاالت الوالية
للمتابعة مع قدامى المحاربين والتأكد من حصولهم على جميع المزايا المستحقة لهم خالل خدمتهم العسكرية.
يعتبر أكثر من  714,000من المحاربين القدامى وعائالتهم والية نيويورك موطنهم ،ويقيم حوالي  64,000منهم في
مقاطعات ألباني وكولومبيا وغرين وساراتوجا وشينيكتادي ورينسيلير ووارن وواشنطن .يستقبل مركز االستقبال في منطقة
العاصمة نحو  500,000زائر سنوياا وهو موقع آمن يسهل الوصول إليه للمسافرين ويوفر موقعاا مثالياا ألول كشك
للمحاربين القدامى في والية نيويورك.
بالشراكة مع هذه المبادرة ،ستدعو وزارة العمل ( )DOLالمحاربين القدامى للمشاركة في مركز التوظيف االفتراضي
الخاص بها .عندما تم إغالق الخدمات بالحضور الشخصي في عام  ،2020بدأت وزارة العمل على الفور في تقديم مجموعة
واسعة من خدمات مركز التوظيف االفتراضي .في الوقت الحالي ،يمكن دعوة العمالء إلى مركز التوظيف االفتراضي ،الذي
يستخدم التكنولوجيا المتقدمة ،المدعومة بذكاء اصطناعي قوي ،لتوفير فرص عمل تتناسب مع مهارات وخبرات الباحث عن
عمل.
قالت مفوضة وزارة العمل بوًلية نيويورك ،روبرتا ريردون" :نحن مدينون إلى األبد لمحاربينا القدامى الذين خدموا أمتنا
في أوقات الحاجة .تزود وزارة العمل بوالية نيويورك جميع العاطلين عن العمل في نيويورك ،بما في ذلك المحاربون
القدامى ،بالخدمات والدعم لتحويل أهدافهم المهنية إلى حقيقة واقعة .يعد هذا الكشك الرقمي جز اءا من التزام نيويورك
المستمر بضمان قدرة أبطالنا على الوصول إلى كل الموارد المتاحة لهم".
لمزيد من المعلومات حول مزايا المحاربين القدامى ،يرجى تحديد موعد مع مستشار مزايا المحاربين القدامى لدى قسم
خدمات المحاربين القدامى بوالية نيويورك على الرقم  888-838-7697أو على الموقع اإللكتروني.
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