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  الموجهة المناشدة بعد إيدا إعصار من المتأثرين المقاطعة لسكان اآلن الفيدرالية المساعدة  توفر عن تعلن هوكول الحاكمة
  الفيدرالية الحكومة إلى

  
  مساعدة على للحصول طلب لتقديم اآلن مؤهلون سبتمبر في إيدا إعصار  مخلفات من المتضررين أورانج مقاطعة  سكان

  (FEMA) الطوارئ  إلدارة الفيدرالية الوكالة من فردية
  

  تعديل إعالن كارثة إيدا الكبرى بعد مناشدة الحاكمة هوكول لتأمين تمويل وموارد إضافية لسكان نيويورك المحتاجين
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن بإمكان المقيمين في مقاطعة أورانج التقدم بطلب للحصول على إغاثة فردية من  
ضرار الناجمة عن مخلفات إعصار إيدا في أوائل سبتمبر. تأتي هذه الموافقة في  الكوارث المتعلقة بالفيضانات التاريخية واأل

أعقاب مناشدة الحاكمة هوكول إلى وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية، التي رفضت سابقًا برنامج المساعدة الفردية الخاص بها  
، مثل  فدراليًا عنها اإلعالن يتم   كارثةن من لمقاطعة أورانج. يسمح البرنامج لألفراد المؤهلين وأصحاب المنازل المتأثري

  (.FEMAإعصار إيدا، بالحصول على إغاثة مالية ودعم مباشر من الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ )
  

"أنا على وعدي لسكان نيويورك بالكفاح من أجلهم وتأمين كل دوالر لمساعدتهم على إعادة البناء والتعافي من هذه الكارثة 
"تضررت مقاطعة أورانج بشدة بسبب إعصار إيدا، وستقطع هذه المساعدة الفيدرالية   قالت الحاكمة هوكول. التاريخية،"

ية التعافي في الوالية. أتقدم بالشكر إلى شركائنا المحليين والفدراليين على مواصلة الهامة شوًطا طويالً في المساعدة في عمل
  العمل مع نيويورك وفرق تقييم األضرار لدينا للمساعدة في توصيل هذه الموارد إلى سكان نيويورك المحتاجين."

  
يقدم الدعم المباشر لألفراد وأصحاب المنازل. يحق لسكان  الطوارئ إلدارة الفيدرالية الوكالة من الفردية المساعدة برنامج

نفقات أخرى غير مؤمنة أو غير مؤمنة بسبب الكوارث واالحتياجات الخطيرة، مثل  نيويورك الحصول على أموال لتغطية 
إصالح أو استبدال الممتلكات الشخصية، وأموال النقل والتخزين، أو الرعاية الطبية، وطب األسنان، ورعاية األطفال. يجب  

لموافقة، سيعمل أصحاب المنازل  وفي حالة ا على مالكي المنازل والمستأجرين بذل قصارى جهدهم لتوثيق خسائرهم. 
يمكن أن تشمل المساعدة أموااًل ( للحصول على التمويل. FEMAالمؤهلون مباشرة مع وكالة الفدرالية إلدارة الطوارئ )

لتأمين وحدات اإلسكان المؤقتة، وإصالحات اإلسكان والممرات، واالستشارات في األزمات، ومساعدة البطالة، والخدمات 
   القانونية.

  
رث، ( ومقاطعة أورانج في إنشاء مركز التعافي من الكواFEMAستشترك الوالية مع الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ )

والذي سيوفر معلومات قيمة لمساعدة سكان نيويورك في جهود اإلنعاش والدعم في عملية التقدم للحصول على المساعدة  
  سيتم اإلعالن عن موعد االفتتاح في المستقبل القريب.  واإلغاثة المتاحة.

  
مقاطعات برونكس، ودوتشيس،  تشمل المقاطعات اإلضافية المعتمدة للمساعدة الفردية بموجب إعالن الكوارث الكبرى

  وكينغز، وناساو، وكوينز، وريتشموند، وروكالند، وسوفولك، وويستشيستر.
  
تتأهل مقاطعات برونكس، ودوتشيس، وكينغز، وناساو، ونيويورك، وأورانج، وبوتنام، وكوينز، وريتشموند، وروكالند،  

لعامة، التي توفر تموياًل إلصالحات المباني العامة والبنية وسوفولك، وسوليفان، وويستشستر أيًضا للحصول على المساعدة ا
التحتية، بما في ذلك الطرق، والجسور والمدارس والمتنزهات والمستشفيات ومراكز الشرطة وأقسام اإلطفاء ومرافق معالجة  

  المياه والصرف الصحي وغيرها من المرافق المملوكة ملكية عامة.
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أعلنت الحاكمة هوكول سابقًا عن إطالق مركز موارد عبر اإلنترنت لسكان نيويورك المتأثرين، وهو متاح على الرابط 

ny.gov/Ida . يوفر المركز معلومات عن برامج المساعدة المتاحة وأماكن العثور على خدمات مثل المأوى والوصول إلى
  سيتم تحديث المعلومات الموجودة على الموقع مع توفر المزيد من الموارد لسكان نيويورك. الغذاء.

  
ء الفيدراليين والوالئيين والمحليين لضمان  تواصل الحاكمة هوكول وقسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ العمل مع الشركا

تزويد سكان نيويورك بالموارد والمساعدة للتعافي تماًما من اآلثار المدمرة إلعصار أيدا. ستواصل الوالية الدعوة لتقديم  

  المساعدة الفيدرالية المتاحة لجميع السكان المتأثرين.
  

"أشكر الوكالة الفيدرالية إلدارة   الداخلي بوالية نيويورك باإلنابة:قالت جاكي براي، مفوضة قسم خدمات الطوارئ واألمن 
( على إعادة النظر في قرارها والموافقة على المساعدة الفردية لسكان نيويورك في مقاطعة أورانج. FEMAالطوارئ )

سيوفر هذا التمويل والموارد األساسية ألولئك الذين ما زالوا يكافحون في أعقاب إعصار إيدا. وأنا ممتن أيًضا لدعوة الحاكمة 
هوكول والتعاون بين مقاطعة أورانج والقسم، والذي كان مفيًدا في تأمين اإلغاثة التي تشتد الحاجة إليها في حاالت  

  الكوارث."
  

ستضع هذه المساعدة الحاسمة العائالت والشركات والمجتمعات في مقاطعة أورانج على  "شومر: قال السيناتور تشاك 
( قد استجابت لندائي لهذه المساعدة الفيدرالية FEMAطريق التعافي. أنا فخور بأن الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ ) 
البناء بشكل أقوى. دمرت العاصفة االستوائية إيدا   الحيوية لتزويد األفراد بالدعم الذي يحتاجون إليه للتعافي وإعادة

المجتمعات في جميع أنحاء نيويورك، وخسرت مقاطعة أورانج الماليين بسبب األضرار التي لحقت بالطرق واألعمال 
التجارية ومئات المنازل. سأستمر في بذل قصارى جهدي لضمان حصول العائالت في جميع أنحاء وادي هدسون على جميع  

  ارد التي يحتاجونها إلعادة البناء بعد إعصار إيدا بشكل أقوى من ذي قبل."المو
  

"نظًرا لنطاق إعصار إيدا وطبيعته التاريخية، فإنني أشجع بشدة جميع سكان مقاطعة قال السناتور كيرستن جيليبراند: 
عملت جنبًا إلى جنب مع الحاكمة هوكول وزمالئنا إلطالق التمويل الطارئ من   أورانج على التقدم لبرنامج المساعدة الفردية.

سيذهب هذا التمويل مباشرة إلى   ( بعد أن دمر إعصار إيدا المنازل والمجتمعات.FEMAالوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ )
عائلتك اليوم ومن العواصف المستقبلية.   أيدي سكان مقاطعة أورانج ويمكن أن يصنع فرقًا في المساعدة في الحفاظ على أمان

  إذا كنت بحاجة إلى مساعدة إضافية، فإن مكتبي هنا لمساعدتك."
  

( والعمل FEMAبعد أشهر من الدعوة المباشرة إلى الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ ) ": قال النائب شون باتريك مالوني
مع الحاكمة هوكول والمدير التنفيذي نيوهاوس، يسعدني أن أعلن أن المساعدة الفردية في طريقها إلى سكان مقاطعة أورانج.  

لقد رأيت بنفسي األضرار الجسيمة التي أحدثها إعصار إيدا للناس في جميع أنحاء مقاطعة أورانج وستقطع هذه المساعدة 
  اعدة مجتمعاتنا على الوقوف على أقدامهم مرة أخرى."الفردية شوًطا طويالً نحو مس

  
"بعد أن قطع إعصار إيدا طريقه عبر مقاطعة أورانج، عملت أنا وناخبي مع مسؤولي   قال السيناتور جيمس سكوفيس: 

  - تجد عائالتنا  الوالية والمسؤولين الفيدراليين لمعالجة الخسائر الكبيرة التي تكبدها جيراني. أخيًرا، أثمرت جهودنا. آمل أن
  اآلن قدًرا من الراحة." -خاصة تلك الموجودة في المجتمعات األكثر تضرًرا مثل واشينغتونفيل وكورنوال 

  
"أشكر الحاكمة هوكول على جهودك الدؤوبة في تأمين هذه   قال المدير التنفيذي لمقاطعة أورانج ستيفن نيوهاوس:

  المساعدة المهمة لسكان مقاطعة أورانج المتأثرين بهذا اإلعصار المدمر."
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