
 
 الحاكمة كاثي هوكول 1/12/2021:للنشر فوًرا

 
 

الحاكمة هوكول توقع قانونًا بشأن تقديم إعفاء ضريبي على الممتلكات المملوكة ألعضاء شركات إخماد الحرائق المتطوعين 
 أو خدمات اإلسعاف الطوعية في مقاطعة مونرو

 
 %10لمقاطعة مونرو بمنح األعضاء المؤهلين إعفاء بنسبة  (S.6676-A/A.7644-A)يسمح التشريع 

 
الذي ٌسمح لمقاطعة مونرو بمنح إعفاء ضرٌبً على  (S.6676-A/A.7644-A)وقعت الحاكمة هوكول الٌوم التشرٌع 

لعمال إخماد الحرائق المتطوعٌن أو عمال الطوارئ الذٌن كانوا جزًءا من المنظمة لمدة % 10الممتلكات العقارٌة بنسبة 
 .عامٌن

 
قالت " عندما تحدث مشكلة، ٌكون رجال اإلطفاء المتطوعون وعمال الطوارئ متواجدون فً مكان حدوثها لالستجابة،"

ٌستحق هؤالء المتطوعون اإلٌثارٌون دعمنا الكامل، وأنا فخور بتوقٌع تشرٌع ٌكافئهم على تضحٌاتهم ".الحاكمة هوكول
 ." وٌشجع اآلخرٌن على االنضمام إلى صفوفهم للحفاظ على سالمة مجتمعاتنا فً مقاطعة مونرو

 
سٌتم اقتطاع اإلعفاء من ضرٌبة الممتلكات العقارٌة من القٌمة المقدرة للممتلكات ألغراض المدٌنة أو القرٌة أو البلدة أو 

 . ٌناٌر1ٌدخل القانون حٌز التنفٌذ فً . الضاحٌة أو المنطقة الخاصة أو منطقة المدرسة أو منطقة إخماد الحرائق أو المقاطعة
 

هنا فً مقاطعة مونرو، استجاب رجال إخماد الحرائق المتطوعون وموظفو سٌارات اإلسعاف ": قالت السيناتور سمرا بروك
هؤالء رجال ونساء شجعان ٌخاطرون بشدة من أجل الصالح العام، وال ٌطلبون شٌئًا فً . للنداء مراًرا وتكراًرا لخدمة مجتمعنا

إن عملهم التطوعً هو خدمة رائعة لمجتمعنا ووالٌتنا، ولهذا السبب كنت فخوراً بتطبٌق التشرٌع بشأن إعفائهم من . المقابل
فً حٌن ال توجد طرٌقة كافٌة لتقدٌم الشكر لهؤالء المتطوعٌن على شجاعتهم والتزامهم بعملهم، إال . الضرائب على ممتلكاتهم

أنا ممتن لزمٌلتً عضو الجمعٌة جٌن . أن هذه تُعد خطوة صغٌرة لضمان حصولهم على الدعم واالمتنان الذي ٌستحقونه
 ."لونسفورد إلثارتها هذا القانون فً الجمعٌة، وللحاكمة كاثً هوكول لتوقٌعا هذا التشرٌع فً خدمة مجتمعاتنا

 

لقد كان رجال اإلطفاء المتطوعون وعمال اإلسعاف فً مقاطعة مونرو : "قالت عضو الجمعية التشريعية جينيفر لونسفورد
ٌتٌح لنا هذا . متواجدٌن دوًما من أجلنا، ولم ٌتلقوا أي تعوٌض عن خدمتهم، لكنهم ملتزمون بمساعدة مجتمعنا فً وقت الحاجة

تقدٌراً لتضحٌاتهم % 10التشرٌع أن نكون هناك من أجلهم، حٌث ٌوفر إعفاء ضرٌبًٌا على الممتلكات العقارٌة بنسبة 
أود أن أشكر القادة المحلٌٌن على دعمهم لهذا التشرٌع، ومن بٌنهم عضو الجمعٌة التشرٌعٌة عن المقاطعة جون .وخدمتهم

باٌنز، والسٌناتور بروك لشراكتها، والحاكمة هوكول إلقرارها بأهمٌة هذا التشرٌع واألثر اإلٌجابً الذي سٌحدثه على أولئك 
 ."الذٌن ٌخدمون مجتمعنا بفاعلٌة
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