
 
 الحاكمة كاثي هوكول    12/2021/ 5 للنشر فوًرا:

 

 

  لسكان IDA إعصار أضرار  مساعدات من  لالستفادة طلب  لتقديم النهائي الموعد تمديد عن تعلن هوكول الحاكمة 
  المستبعدين نيويورك

  
 المناطق  في المحددة المجتمعية المنظمات خالل من  بطلب  للتقدم  يناير 4 حتى اآلن المتأثرون نيويورك سكان لدى  

  التعافي مساعدة  لتلقي المتأثرة
  

 FEMA  مساعدة على  للحصول المؤهلين غير السكان مع  مباشر بشكل المختارة الربحية غير المؤسسات ستعمل 
  

  1-800-566-7636 على  ONA الساخن بالخط يتصلون الذين السكان دةمساع في البرنامج يستمر 
  

  هنا  الترجمة اإلسبانية للتصريح متاحة  
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن الموعد النهائي لتقديم الطلبات لصندوق اإلغاثة من أضرار إعصار إيدا سيتم تمديده   
 حتى الرابع من يناير لتقديم اإلغاثة للناجين المستبعدين من مساعدات العواصف والفيضانات الناجمة عن بقايا إعصار إيدا.

أو أي  FEMAن لتلقي مساعدة التعافي من العواصف من خالل برنامج المساعدة الفردية يمكن لسكان نيويورك غير المؤهلي
   وسيلة أخرى التقدم بطلب للحصول على تمويل يتم توزيعه من خالل شبكة قائمة من المنظمات المجتمعية.

  
"في أعقاب إعصار إيدا، التزمنا تماًما بمساعدة جميع سكان نيويورك على التعافي من هذه العاصفة  قالت الحاكمة هوكول،

مع هذا التمديد للتقدم بطلب للحصول على الموارد، يمكن لسكان نيويورك المستبعدين غير المؤهلين لإلغاثة  المدمرة.
FEMA لضرورية للتقدم للحصول على التمويل الذي والمنظمات المجتمعية على األرض اآلن جمع كل المعلومات ا

 " يحتاجون إليه إلعادة البناء.

  

يعزز التمديد التزام الوالية بدعم هذه المنظمات غير الربحية في جهد مشترك لتوزيع المساعدة وتوفير المزيد من الوقت  
نوفمبر، تواصل أكثر من   30باًرا من لجمع المعلومات والوثائق لمن يحتاجون إلى التقدم للحصول على هذه المساعدة. اعت

أسرة مؤهلة  507أسرة طلبات و  403شخص بشأن هذا البرنامج، ومن بين تلك االتصاالت األولية، قدمت  1,800
 228,376أسرة ما يقرب من  54وتم إحالتهم إلى هناك منذ ذلك الحين. حتى اآلن، تلقت  FEMAللحصول على تمويل 

أسرة أخرى على الطلبات وهي في انتظار الدفع. تم تضمين مقاطعة أورانج في إعالن  31د من  دوالر. وقد الموافقة ألفرا
  .ONAالكوارث ويجب على المقيمين المتأثرين في هذه المقاطعة االتصال بالخط الساخن 

  
  المساعدة: تقدم التالية المنظمات 
  

 Catholic Charities Community Services, 402 East 152nd Street, Bronx, NY -برونكس 
10455  
 Chinese American Planning Council, 4101 8th Ave, 4th Floor, Brooklyn, NY -بروكلين 
11232  

  MinKwon, 133-29 41st Avenue, Suite 202, Flushing, NY 11355 -كوينز 
  Make the Road, 92-10 Roosevelt Ave, Jackson Heights, NY 11372 -كوينز 
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  Make the Road, 161 Port Richmond Ave, Staten Island, NY 10302  -ستاتن آيالند 
 ,Economic Opportunity Commission of Nassau County, 134 Jackson Street -ناساو 

Hempstead, NY 11550  
  Make the Road, 1090 Suffolk Ave, Brentwood, NY 11717  -سوفولك 

  NeighborsLink, 27 Columbus Ave, Mount Kisco, NY 10549 -ويستتشستر وروكالند 
  
"دمرت بقايا إعصار إيدا منازل وسبل عيش الكثيرين في أعقابه وبعد   قال القائم بأعمال وزير الخارجية بريندان سي هيوز، 

شهور في أعقاب حاالت الطوارئ والكوارث، تأثر الناس ال تزال تحاول إدارة المعلومات األساسية للحصول على الدعم 
الجدد في تقديم الدعم الالزم  الالزم الذي يحتاجون إليه إلعادة البناء. بفضل قيادة الحاكمة هوكول، سيستمر مكتب األمريكيين

  لمساعدة المجتمعات األكثر ضعفًا التي تحتاج إلى صندوق إيدا لإلغاثة الستعادة حياتهم."
  
"اتخذت الحاكمة هوكول خطوة كبيرة في دعم جيراننا من خالل تخصيص صندوق    قالت عضوة الجمعية كاتالينا كروز، 

إيدا لإلغاثة. مئات العائالت المستبعدة تقدمت بالفعل لتقديم الطلب. ولكن نظًرا لطبيعة هذه الكارثة، فمن المحتمل أن يحتاج  
د الحاجة إليه وأتطلع إلى مواصلة العمل من الكثيرون إلى مزيد من الوقت. أشكر الحاكمة هوكول على هذا التمديد الذي تشت

  خالل هذا معًا."
  

"تعرف المؤسسات الخيرية  قال المدير التنفيذي للجمعيات الخيرية الكاثوليكية في نيويورك المونسنيور كيفن سوليفان،
لألسف، أسر وأفراد يتعاملون الكاثوليكية جيًدا أنه في كثير من األحيان، بعد مرور سنوات من وقوع الكارثة، ال يزال هناك، 

مع العواقب من مثل هذه األحداث. نحن ممتنون للحاكمة هوكول بتمديد صندوق إغاثة إعصار إيدا، مما مكننا من االستمرار  
  في خدمة المحتاجين."

  
مساعدات أضرار  "إن تمديد فترة التقدم للحصول على  قالت المديرة التنفيذية لشركة نيبورز لينك، كاروال أوتيرو براكو،

إيدا هو خطوة ضرورية لضمان حصول األشخاص في المناطق المتضررة من العاصفة على المساعدة التي يحتاجون إليها  
بغض النظر عن حالة الهجرة، حالة السكن أو القدرة على دفع تكاليف التأمين. لقد عمل العديد من السكان المستبعدين كعمال  

في اقتصادنا، لكن غالبًا ما تم استبعادهم من معظم أشكال اإلغاثة الحكومية وقد يحتاجون إلى  أساسيين ولعبوا دوًرا حاسًما
تعرب نيبورز لينك عن امتنانها للحاكمة هوكول لتوسيع  مزيد من الوقت والمساعدة لتقديم طلب للحصول على هذه المساعدة.
  للتقدم."  نطاق البرنامج لضمان حصول السكان على الوقت والموارد الالزمة

  
"صندوق إيدا لإلغاثة هو مورد حاسم لسكان نيويورك قال ثيو أوشيرو، المدير التنفيذي المشارك لـ ميك ذا رود، 

المستبعدين الذين عانوا من أسوأ ما في إعصار إيدا. هذه اإلضافة هي أخبار جيدة جًدا لمجتمعاتنا، ألنها توفر المزيد من  
  الوقت لضمان حصول أكبر عدد ممكن من جيراننا على المساعدة التي يحتاجون إليها."

  
"يسر لجنة تكافؤ الفرص في   ذي باإلنابة إريك بولسون من لجنة الفرص االقتصادية في مقاطعة ناسو،قال المدير التنفي

سيسمح هذا للجنة تكافؤ   ناسو كاونتي، إنك، أن تسمع أن صندوق إغاثة إعصار إيدا قد تم تمديده حتى الرابع من يناير.
رروا بسبب إعصار إيدا. األفراد والعائالت الذين الفرص في مقاطعة ناسو بمواصلة مساعدة أولئك الذين تأثروا/ تض

ساعدناهم في غاية االمتنان ألنه لم يكن لديهم بدائل أخرى. كان هذا بمثابة شريان الحياة بالنسبة لهم من حيث توفير السكن 
  والعائالت." المؤقت وتلبية احتياجاتهم األساسية. نحن نتطلع إلى مواصلة مهمتنا لمساعدة أكبر عدد ممكن من األفراد 

  
"يشيد مركز منكوان للعمل المجتمعي بتوسيع شريان حياة   قال جون بارك، المدير التنفيذي لمركز منكوان للعمل المجتمعي،

إغاثة المتضررين من إعصار إيدا المهم لكثير من المهاجرين أو األكثر ضعفًا في نيويورك. في وقت مبكر خالل الوباء، قام  
م والتوصيل والرعاية الصحية في الخطوط األمامية بتقديم الرعاية لنا وبجيراننا. ال يهم من أنت أو ما  العاملون في المطاع

هو وضع الهجرة الخاص بك، يعتني سكان نيويورك ببعضهم البعض. هذا مورد ال يُصدق يحول إلى أولئك الذين تأثروا،  
يدعم مركز منكوان هذا المورد المهم ويشجع المتقدمين المؤهلين وواحد من الموارد القليلة المؤهلة الستبعاد سكان نيويورك. 

  على التقدم."
  



أن مكتب الوالية لألمريكيين الجدد ومكتب   CPC"يسر     قال مدير المركز الصيني األمريكي للتخطيط والمدير التنفيذي،
العمدة قد مددا الموعد النهائي لصالح صندوق إغاثة إعصار إيدا ألفراد المجتمع المستبعدين. تأثر جيراننا المهاجرون بشكل  

جة  غير متناسب باإلعصار، بما في ذلك األمريكيون اآلسيويون الذين يشكلون الغالبية العظمى من وفيات األقبية نتي
  للحصول على المساعدة." CPCلإلعصار. نحن نشجع سكان نيويورك من جميع الخلفيات على االتصال مع 

  
  البرنامج، لهذا التأهل أجل  من .2021 سبتمبر 27 منذ  الطلبات وتقبل المساعدة للربح الهادفة غير الشريكة  المنظمات  تقدم 

 للحصول مؤهل منزلهم  في  فرد  لديهم ليس ب(  و FEMA مساعدة  ىعل للحصول مؤهلين يكونوا أال أ( المتقدمين على يجب
  المساعدة. على

  
  9:00 من 1-800-566-7636 على الساخن ONA بخط االتصال المتأثرين السكان على  يجب المساعدة، مع للتواصل 

  الساخن الخط عبر مساعدةال الربحية. غير الشريكة المنظمات زيارة أو الجمعة إلى االثنين من مساًء،  8:00 إلى صباًحا
  لغة. 200 من بأكثر متوفرة

  
. يوفر  هنا أعلنت الحاكمة هوكول سابقًا عن إطالق مركز الموارد الجديد عبر اإلنترنت لسكان نيويورك المتأثرين، والمتوفر 

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

  
  في   رسميًا إنشاؤه تم  المهاجرين لخدمات مكتب أول وهو ،2012 عام في  الجدد  لألمريكيين نيويورك والية مكتب تأسس 

 من والدعم المجانية  الخدمات من متنوعة مجموعة  عبر والتنقل الوصول في الجدد  األمريكيين جميع ONA يساعد  البالد.
  ة.المجتمعي الخدمات مقدمي من الوالية مستوى على شبكتها خالل

  
-7636 ، اتصل بالخط الساخن األمريكيين الجدد علىONAألي مهاجر يحتاج إلى المساعدة، أو للتواصل مع برامج  

المساعدة متوفرة مساًء، من اإلثنين إلى الجمعة. جميع المكالمات سرية.  8:00صباحاً إلى  9:00من الساعة  566-800-1
 أو على NYSNewAmericansعلى تويتر على @ ONAتابع  . هنا لغة. تتوفر المزيد من المعلومات  200بأكثر من 

  .يسبوكف
  

###  
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