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 مليون دوالر أمريكي لدفع فواتير المياه لمساعدة سكان نيويورك من 70أعلنت الحاكمة هوكول عن تقديم ما يقرب من 
 ذوي الدخل المنخفض

 
لمساعدة األسر المتعثرة في سداد فواتير مياه الشرب ومياه  (ديسمبر) كانون األول 1 مليون دوالر في 69يتوفر أكثر من 

 الصرف الصحي التي فات موعد استحقاقها
 

 التمويل الفيدرالي لمساعدة األفراد والعائالت الذين يواجهون انقطاًعا عند انتهاء صالحية وقف إيقاف المرافق
 

 كانون األول 1 ملٌون دوالر من التموٌل الفٌدرالً ستكون متاحة بداٌة من 69,8أعلنت الحاكمة كاثً هوكول الٌوم أن 
لمساعدة سكان نٌوٌورن من ذوي الدخل المنخفض على دفع الفواتٌر المتأخرة عن مٌاه الشرب ومٌاه الصرف  (دٌسمبر)

ٌمدم برنامج دفع فواتٌرالمٌاه المنزلٌة لذوي الدخل المنخفض، الذي ٌدٌره مكتب المساعدة المؤلتة ومساعدات اإلعالة . الصحً
 2,500 دوالر أمرٌكً ممابل متأخرات فواتٌر مٌاه الشرب و 2.500التابع للوالٌة، لألفراد واألسر المؤهلٌن ما ٌصل إلى 

دوالر أمرٌكً لتغطٌة متأخرات فواتٌر مٌاه الصرف الصحً لمساعدتهم على تجنب انمطاع الخدمة عند انتهاء ولف اإلغالق 
 .فً الشهر الممبل

 
بٌنما ٌستعٌد سكان نٌوٌورن عافٌتهم من اآلثار المدمرة للوباء، ال ٌنبغً أبًدا ترن األسر التً تكافح ": قالت الحاكمة هوكول

على مدار الجائحة، " ".تتساءل عما إذا كانت ستتمكن من تحمل تكالٌف المرافك الحٌوٌة مثل خدمات المٌاه والصرف الصحً
ستساعد هذه . أصبحت المدرة على تحمل تكالٌف المرافك فً كثٌر من األحٌان عمبة تحول دون االستمرار المالً لألسرة

 ".المساعدة فً ضمان عدم للك سكان نٌوٌورن بشأن فمدان هذه الضرورٌات األساسٌة أثناء كفاحهم من أجل تغطٌة نفماتهم
 

ال سٌما أولئن الذٌن ٌدفعون نسبة عالٌة من دخلهم - ٌستهدف برنامج دفع فواتٌر المٌاه المنزلٌة لألسر ذات الدخل المنخفض 
 أسرة 105,000من المتولع أن ٌخدم البرنامج ما ٌمرب من . ممابل الحصول على مٌاه الشرب وخدمات الصرف الصحً

 ٌوًما على األلل وسٌتم دفعها 20ٌتم توجٌه التموٌل إلى تلن األسر التً لدٌها فواتٌر خدمة متأخرة . على مستوى الوالٌة
 .مباشرة إلى المرافك

 
على سبٌل المثال، . مثل برنامج دفع فواتٌر الطالة المنزلٌة، تستند األهلٌة إلى الدخل وحجم األسرة والمبلغ المتأخر المستحك

 . دوالًرا أمرٌكًٌا أو ألل للتأهل5.249أسرة مكونة من أربعة أفراد ٌجب أن ٌكون دخلها الشهري اإلجمالً 
 

تكلفة المٌاه وخدمة الصرف الصحً هً نفمات أخرى ٌمكن أن  ":، باربرا غوينOTDAقالت نائبة المفوض التنفيذي لـ 
سٌساعد هذا التموٌل فً الولت المناسب العائالت واألفراد ذوي الدخل المنخفض . تضع عبئًا على األسر التً تعانً بالفعل

على سداد هذه الدٌون حٌث نسعى جمٌعًا إلى تجاوز اآلثار المالٌة السلبٌة التً ٌعانً منها الكثٌرون نتٌجة ألزمة الصحة 
 ".العامة

  
مع انتهاء الولف االختٌاري إلغالق المٌاه، أحًٌ بصدق هذا التموٌل الذي تشتد الحاجة إلٌه لسكان " :كالرك إيفيت النائبة قالت

ال . نٌوٌورن من ذوي الدخل المنخفض الذٌن ٌواجهون صعوبات فً ماضٌهم بسبب فواتٌر مٌاه الشرب والصرف الصحً
ٌمكن أن ٌكون الوصول الشامل إلى مٌاه الشرب ومٌاه الصرف الصحً مجرد طموح، بل ٌجب أن ٌكون الحد األدنى الذي 

وسٌحدث هذا الدعم فرلًا دائًما لجمٌع سكان نٌوٌورن الذٌن ٌعملون للتغلب . تستحمه مجتمعاتنا والمعٌار الذي ٌجب أن نمدمه



أنا فخور للغاٌة برؤٌة والٌتنا تمترب أكثر فأكثر من حماٌة حك . COVID-19على الصعوبات المالٌة، بما فً ذلن تأثٌر 
 أسرة 105,000نحن نحافظ بشكل إنسانً على الوصول إلى المٌاه لما ٌمرب من . الشعب فً الماء بشكل دائم فً هذه األمة

إننً . فً جمٌع أنحاء والٌتنا من خالل هذا التموٌل، وأشكر الحاكمة هوكول على لٌادتها ومناصرتها بشأن هذه المضٌة المهمة
 ".أتطلع إلى تعزٌز هذا الكفاح من أجل الوصول الشامل إلى المٌاه

  

المدرة على تحمل تكالٌف المٌاه تمثل تحدًٌا للعدٌد من العائالت فً نٌوٌورن، والتً تفالمت بسبب ":قال الممثل بول تونكو
 األخٌرة، COVIDلدم الكونجرس تموٌاًل لمساعدة مرافك المٌاه فً حزم إغاثة . COVID-19أزمة الصحة العامة 

إننً أحًٌ جهود . وسأواصل الضغط من أجل التموٌل الفٌدرالً الذي ٌضمن حصول كل أمرٌكً على مٌاه آمنة ونظٌفة
الحاكمة هوكول لتوفٌر هذه اإلغاثة التً تشتد الحاجة إلٌها ألولئن الذٌن ٌكافحون من أجل تحمل تكالٌف خدمات المٌاه 

 ".األساسٌة هذه

  

سٌوفر هذا التموٌل الفٌدرالً اإلغاثة الحرجة لألسر المتعثرة، وٌساعدها على تجنب انمطاع ":رايس كاثلين الممثلة قالت
إننً أثنً على الحاكمة إلتاحتها هذه األموال حٌث أن العدٌد من العائالت فً جمٌع أنحاء . خدمات الشرب والصرف الصحً

 ".والٌة نٌوٌورن ال تزال تتعافى من اآلثار االلتصادٌة للوباء

 

لمد كشف الوباء المستمر عن معاناة الكثٌر من سكان ":بيرسويد. قالت عضوة مجلس الشيوخ عن الوالية روكسان ج
سٌوفر هذا التموٌل الحاسم المساعدة فً الولت المناسب لتلن األسر التً تخلفت عن سداد فواتٌر المرافك، حتى . نٌوٌورن

إننً أحًٌ لٌادة الحاكمة هوكول بٌنما نواصل استكشاف التأثٌر االلتصادي لهذه األزمة . تتمكن من البدء فً طرٌك االنتعاش
 ".الصحٌة العالمٌة

 

ال تزال العائالت فً جمٌع أنحاء الوالٌة تكافح لدفع اإلٌجار ودفع الفواتٌر ووضع ": روزنتال. قالت عضوة الجمعية ليندا ب
فً حٌن تمت حماٌة العائالت . الطعام على موائدهم، مما ٌجعل األمر أكثر أهمٌة هو أن تتٌح نٌوٌورن المساعدة للمحتاجٌن

مؤلتًا من خالل حظر إٌماف تشغٌل المرافك، هنان حاجة إلى مزٌد من المساعدة الموٌة لمساعدة العائالت على سداد الفواتٌر 
سٌكون هذا التموٌل الذي تمس الحاجة إلٌه من الحكومة . المتأخرة ومنع إغالق المرافك بعد فترة وجٌزة من انتهاء فترة الولف

الفٌدرالٌة بمثابة شرٌان حٌاة لسكان نٌوٌورن الذٌن تأخروا فً دفع فواتٌر مٌاه الشرب ومٌاه الصرف الصحً ومساعدتهم 
 ".على العودة إلى المسار الصحٌح

 
لمزٌد من المعلومات، بما فً ذلن كٌفٌة التمدٌم، . (دٌسمبر) كانون األول 1سٌتم لبول الطلبات عبر اإلنترنت والبرٌد بدًءا من 

أولئن المسّجلون فً برنامج دفع نفمات الطالة المنزلٌة أو برنامج المساعدة الغذائٌة . otda.ny.gov/lihwapتفضل بزٌارة 
التكمٌلٌة، الذٌن ٌتلمون مساعدة مؤلتة أو ٌعٌشون بمفردهم وٌتلمون دخل أمان إضافً، مؤهلون بشكل لاطع، لكن ال ٌزالون 

 .بحاجة إلى تمدٌم طلب للحصول على المساعدة
 

 إلى أن عدد األسر التً لدٌها فواتٌر مٌاه فات موعد استحمالها ٌمكن أن OTDAتشٌر الدراسات االستمصائٌة التً أجرتها 
على الصعٌد الوطنً، ٌبلغ .  دوالًرا250 فً المائة فً بعض مناطك الوالٌة، بمتوسط متأخرات ٌبلغ حوالً 15ٌصل إلى 

 . دوالر فً السنة، وفمًا إلحصاءات وزارة العمل األمرٌكٌة1,200متوسط فاتورة مٌاه الشرب والصرف الصحً مجتمعة 
 

مٌاه الشرب ومٌاه الصرف عبارة عن مرافك مترابطة ومحمٌة بموجب لرار إٌماف تشغٌل المرافك، والذي ٌمتد حتى أواخر 
 .وافمت المرافك المنظمة أًٌضا على تأجٌل أي انمطاع للخدمة معلك خالل عطلة رأس السنة الجدٌدة. دٌسمبر
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