
 
 الحاكمة كاثي هوكول    17/12/2021 للنشر فوًرا:

 

 

الحاكمة هوكول تنشر فريق إدارة الحوادث بوالية نيويورك استجابة لطلب من كومونويلث كنتاكي في أعقاب األعاصير 
  المدمرة 

  
  مراكز بدعم وتكليفه األسبوع، هذا كنتاكي والية في نيويورك والية من الوكاالت بين المشترك الطوارئ إدارة  فريق  نشر

  اطعات مق ثالث في النشطة الطوارئ عمليات
  

  أسبوعان مدتها  تشغيلية لفترة  ديسمبر  18 السبت يوم باالنتشار الفريق  سيبدأ
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن نيويورك ستنشر فريق إدارة الحوادث بالوالية لدعم عمليات اإلغاثة المستمرة في  
( مورًدا مصمًما لمساعدة IMTكنتاكي بعد العواصف المدمرة في نهاية األسبوع الماضي. يُعد فريق إدارة الحوادث بالوالية )

ريعة والفعالة والمنظمة للكوارث المعقدة متعددة العمليات. يجلب هذا الفريق ثروة  مديري الطوارئ في ضمان االستجابة الس
بناًء   من التدريب والخبرة في نظام قيادة الحوادث، بما في ذلك أنشطة القيادة والسيطرة والتخطيط واللوجستيات واإلدارة.

  مقاطعات  وتحديًدا بالوالية،  المقاطعات في رئالطوا عمليات مراكز  من ثالثةيتم نشر الفريق لدعم  على طلب من كنتاكي، 
  ومارشال. وهوبكنز  غريفز

  
"بغض النظر عن نطاق الكارثة أو حجمها، سيكون سكان نيويورك دائًما هناك لمساعدة أصدقائنا وجيراننا في وقت  

لقد اطلع خبراؤنا المتميزون في إدارة الحوادث على كل شيء وهم على استعداد لدعم قالت الحاكمة هوكول. " الحاجة،"
للغاية بكل عضو في هذا الفريق وأشكرهم على تواجدهم دائًما   أنا فخور شركائنا في والية كنتاكي بأي طريقة ممكنة.

  لمساعدة المجتمعات على التعافي خالل أصعب األوقات." 
  

 وشرطة (،DHSES) الطوارئ وخدمات  الداخلي األمن قسم  من الوكالة موظفي  من بالوالية الحوادث إدارة فريق يتكون
  (،ITS)  المعلومات تكنولوجيا خدمات ومكتب (،DEC) البيئة حماية ووزارة (،DOT) النقل ووزارة (،NYSP) الوالية
  قائد   مكتب ذلك في   بما الفرق، في بأفراد  المحلية الوكاالت من العديد  تساهم  كما المتنزهات.  وشرطة السريعة الطرق وهيئة
  مونتغومري. مقاطعة  في الطوارئ وإدارة إيري مقاطعة شرطة

  
 والتنسيق لإلغاثة، ألوليا التخطيط في والمحليين الحكوميين المسؤولين بمساعدة بالوالية الحوادث إدارة فريق  سيُكلف

  المعلومات نظم خرائط ورسم الحوادث؛ إجراءات وتخطيط التقارير؛  وإعداد   الحالة عن معلومات على والحصول التشغيلي؛
  الجارية. االستجابة  لعمليات اللوجستي والدعم الجغرافية؛

  
: "سيمثل فريق إدارة (DHSES)قالت جاكي براي، مفوضة قسم والية نيويورك لألمن الداخلي وخدمات الطوارئ 

الحوادث بالوالية في كنتاكي أفضل موظفي الطوارئ في نيويورك وأنا ممتن إليثارهم وتفانيهم في مساعدة اآلخرين، خاصة  
خالل موسم األعياد عندما يكونون بعيدين عن عائالتهم. قلبي مع سكان كنتاكي وآمل أن يساعد هذا الدعم اإلضافي  

  ة على التعافي من هذه الكارثة."المجتمعات المتأثر
  

سيغادر فريق إدارة حوادث بوالية نيويورك، المؤلف من طاقم القيادة، باإلضافة إلى أقسام التخطيط واللوجستيات والعمليات 
  14سيعمل الفريق لمدة  ديسمبر. 19ديسمبر ويباشر بتقديم التقارير عن العمل يوم األحد  18والشؤون المالية، يوم السبت 

  يناير. 2يوًما قبل العودة إلى الوطن يوم األحد 
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