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  الشتاء موجة وسط المهددين المنازل أصحاب لدعم تنفيذيًا أمًرا توقع هوكول الحاكمة
  

 ذوي واألفراد السن لكبار للممتلكات الضريبية اإلعفاءات لتمديد الشخصي التجديد شرط بتعليق المحلية للحكومات يسمح
  المنخفض الدخل ذوي اإلعاقة

  
من نيويورك لزيادة  (COVID-19)يسمح األمر التنفيذي أيًضا للمختبرات باستخدام مرافق خارج الوالية لفحص عينات 

 قدرة االختبار وتقليل التأخيرات 
  
 في صالحيتها تنتهي التي المفتوحة، االجتماعات قانون بموجب بُعد عن لالجتماع التقديرية السلطة التشريعية الهيئة يمنح 

  يناير 15
  

 للمساعدة فً دعم أصحاب المنازل المعرضٌن للخطر وسط االرتفاع الحالً فً تنفٌذي أمروقعت الحاكمة هوكول الٌوم على 
ٌسمح األمر التنفٌذي للحكومات المحلٌة بإلغاء شرط التجدٌد الشخصً لإلعفاءات الضرٌبٌة . (COVID-19)حاالت 

 . للممتلكات لكبار السن من ذوي الدخل المنخفض واألشخاص ذوي اإلعاقة
  

ٌجب أال " ".فً الوقت الذي نكافح فٌه موجة الشتاء هذه، نستخدم كل أداة لحماٌة جٌراننا األكثر ضعفًا "قالت الحاكمة هوكول،
ٌضطر اآلالف من كبار السن من ذوي الدخل المنخفض واألفراد ذوي اإلعاقة الذٌن ٌعتمدون على اإلعفاءات الضرٌبٌة 

من خالل هذا األمر، أسمح للحكومات المحلٌة باتخاذ إجراءات . للممتلكات إلى المخاطرة بصحتهم وسالمتهم للبقاء فً منازلهم
، وتقدٌم إعفاءات ضرٌبٌة لمن هم فً أمس الحاجة إلٌها، ومساعدة سكان (COVID-19)منطقٌة لحماٌة كبار السن من 

 ." نٌوٌورك المهددٌن بفقدان منازلهم هذا الشتاء
  

ٌتضمن األمر التنفٌذي للحاكمة إجراءٌن إضافٌٌن لدعم الصحة العامة حٌث تكافح والٌة نٌوٌورك متحور أومٌكرون وموجة 
وسط زٌادة الطلب على االختبارات، سٌسمح أمر الحاكمة هوكول للمختبرات السرٌرٌة المعتمدة باستخدام مرافق . الحاالت

 . فً نٌوٌورك للتخفٌف من مشكالت قدرة إجراء االختبارات (COVID-19)خارج الوالٌة الختبار 

  
 ٌناٌر حرٌة االجتماع عن بُعد، بما ٌتفق مع 15إضافةً إلى ذلك، ٌمنح األمر مجلس الشٌوخ والجمعٌة فً والٌة نٌوٌورك حتى 

ٌسمح القانون للهٌئات العامة باالجتماع . التشرٌع الذي تم تمرٌره فً سبتمبر والذي ٌنطبق حالًٌا على الهٌئات العامة األخرى
 . عن بعد، لكنه ٌشترط أن تكون محتوٌات االجتماعات متاحة للجمهور

  
 على حصلوا الذٌن العقارات مالكً لجمٌع تلقائًٌا 2022 مزاٌا تجدٌد المحلٌة للحكومات ٌمكن للحاكمة، التنفٌذي األمر بموجب
 سند إلى آخر مالًكا أضاف أو األساسً، عنوانه غٌر قد الفرد بأن لالعتقاد سبب هناك ٌكن لم ما 2021 عام فً المٌزة

  .المنٌة وافته أو جدٌد مالك إلى الملكٌة نقل أو الملكٌة،
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