
 
 الحاكمة كاثي هوكول   12/28/2021 للنشر فوًرا:

 
 

مليون دوالر في صناديق الوالية   19والشركاء في البلديات يُدّرون أكثر من  الحاكمة هوكول تعلن أن مقاطعة أونونداغا
   المضاهية

   
   2019دوالًرا في صناديق الوالية المضاهية كنتيجة لمدخرات دافعي الضرائب المتحققة في عام  19,342,064

    
% من مدخرات دافعي الضرائب المضاهية من خالل تنفيذ مشاريع خدمية مشتركة جديدة محددة 95الوالية توافق على  

   محليًا
   

مليون دوالر من   19أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن مقاطعة أونونداغا والشركاء في البلديات سيحصلون على أكثر من 
( المقاطعة  مستوى  على  المشتركة  الخدمات  مبادرة  عبر  المضاهية  الوالية  مدينة  CWSSIأموال  مع  الفعالة  للشراكات   )

سيراكيوز، ومنطقة مدارس مدينة سيراكيوز، ومقاطعتي كايوغا وأوسويغو، وقريتي مانليوس وفايتفيل. قادت مقاطعة أونونداغا  
   الجهود المبذولة لتوحيد الخدمات وتوفير أموال دافعي الضرائب من خالل الكفاءات الحكومية في الخدمات والبرامج المجتمعية.

   
"أشيد    قالت الحاكمة هوكول."هنا في نيويورك، نحن ملتزمون بإيجاد طرق جديدة ومبتكرة لتوفير أموال دافعي الضرائب،"  

بجهود القيادة التي تبذلها مقاطعة أونونداغا جنبًا إلى جنب مع مقاطعتي كايوغا وأوسويغو ومدينة سيراكيوز ومنطقة مدارس 
المحليين لتفكيرهم فوق العادة في العثور على الكفاءات للمساعدة في خفض التكاليف وتحقيق    مدينة سيراكيوز وجميع المسؤولين

   مدخرات حقيقية لدافعي الضرائب في نيويورك."
   

مليون دوالر من مدخرات دافعي الضرائب في    20بدأت مقاطعة أونونداغا خمسة مشاريع خدمية مشتركة لتحقيق أكثر من  
ذ المشروع. يجب أن تستمر مدخرات المبالغ المضاهية في السنوات المقبلة حيث يواصل شركاء الخدمات  السنة األولى من تنفي

في المائة من مدخرات دافعي    95نسبة    CWSSIالمشتركة هذه المشاريع والخدمات. خالل هذه السنة المالية، توفر مبادرة  
ديدها في الخطط على مستوى المقاطعة والتي تم إنتاجها  الضرائب التي تحققت من خالل تنفيذ خدمات مشتركة جديدة تم تح 

    كنتيجة للمبادرة. فيما يلي المشاريع الخمسة التي نفذتها أونونداغا:
   

دوالًرا من خالل إنشاء    16,609,003دخلت في شراكة مع مدينة سيراكيوز ومنطقة مدارس مدينة سيراكيوز لتوفير   •
)  Medicareخطة   الموصوفة  األدوية  لميزة   Joint Medicare Advantage Prescriptionالمشتركة 

Drug Plan.)    

وسويغو لتقديم خدمات مدير المزايا الصيدالنية  دخلت مقاطعة أونونداغا في شراكة مع مدينة سيراكيوز ومقاطعة أ •
(Pharmacy Benefit Manager Services مقابل توفير )دوالًرا.  3,412,968   

   دوالًرا. 214,418تشاركت قرى مانليوس وفايتفيل لتقاسم واجبات نائب رئيس خدمات اإلطفاء لتوفير  •

مبادرة مدمجة لمناقصة ملح الطريق لتحقيق مدخرات قدرها  دخلت مقاطعة أونونداغا في شراكة مع مقاطعة كايوغا في   •
   دوالًرا. 111,678.71

   دوالر لدافعي الضرائب. 12,000اشتركت قريتا مانليوس وفايتفيل في شراء خمس سيارات إسعاف لتوفير  •

   
   % من أموال الوالية المضاهية للخدمات المشتركة المحددة إلى إجمالي مبالغ المكافأة التالية:95ستؤدي نسبة الـ

   
   $5,424,961 -مقاطعة أونونداغا 



    $9,416,936 -مدينة سيراكيوز 
   $4,285,070 -منطقة مدارس مدينة سيراكيوز 

   $ 106,238 -قرية فايتفيل 
   $108,860 -قرية مانليوس 

   
"نحن ملتزمون بالعمل مع شركائنا في الحكومات المحلية للبحث باستمرار عن   : قال سكرتير الوالية روبرت جيه رودريغيز

لتوفير دوالرات دافعي الضرائب وخلق الكفاءات.   توضح هذه المدخرات التي حققتها مقاطعة أونونداغا الفرق  طرق جديدة 
   الحقيقي الذي يمكن أن تحققه مبادرة الخدمات المشتركة على مستوى المقاطعة لدافعي الضرائب في جميع أنحاء نيويورك."

   
طرق لتوفير أعلى مستويات "تبحث مقاطعة أونونداغا باستمرار عن   قال المدير التنفيذي لمقاطعة أونونداغا، ريان ماكماهون:

الجودة من الخدمات لسكاننا مع كونهم وكالء جيدين على أموالهم الضريبية. هذه المبادرات الناجحة األخيرة مع شركائنا في 
البلدية هي دليل على تلك الجهود. أشكر الحاكمة هوكول على تقديرها لهذه الجهود وتقديم هذه األموال المضاهية. نتطلع إلى  

   طرق إضافية يمكننا من خاللها المساعدة في إيجاد مدخرات لدافعي الضرائب المحليين لدينا." إيجاد
   

"من خالل العمل مع مقاطعة أونونداغا ومنطقة مدارس مدينة سيراكيوز، تمكنا من  قال رئيس بلدية سيراكيوز، بن والش:  
تحقيق مدخرات كبيرة لدافعي الضرائب المحليين مع تقديم مزايا وخدمات رعاية صحية عالية الجودة لموظفينا. مبادرة أموال  

اكمة هوكول على الوفاء بالتزام الوالية هذا في  الوالية المضاهية تجعل التعاون أكثر فائدة لألشخاص الذين نخدمهم. أشكر الح 
مكافأة برامج الخدمات المشتركة الفعالة. أتطلع إلى العمل مع شركائنا المحليين في عمليات تعاونية مستقبلية لتوفير المال وتحسين  

  الخدمات."
   

د الكفاءات عبر الحكومات المحلية أمًرا  "تُعد مشاركة الخدمات وإيجا قال عضو مجلس الشيوخ عن الوالية جون دبليو مانيون:  
أنا فخور باالنضمام إلى   أحد المعايير الذهبية في والية نيويورك.  أنها  الضرائب، وقد أثبتت مقاطعة أونونداغا  جيًدا لدافعي 

مبادرة   برنامج  دعم  هوكول في  كاثي  من    CWSSIالحاكمة  تم   19وأكثر  التي  المضاهية  الوالية  أموال  دوالر من  مليون 
  توفيرها من خالل الشراكات التي تقودها المقاطعة مع المدارس والمدينة والمجتمعات المحيطة بما في ذلك فايتفيل ومانليوس."

  
. تعمل البلديات على تبسيط  "يستحق سكاننا خدمات فعالة من الحكومة قالت عضو مجلس الشيوخ عن الوالية راشيل ماي:

كيفية تقديمها للخدمات، مما يؤدي إلى تحقيق مدخرات مع الحفاظ على جودة تقديم الخدمات. إن هذه الشراكة التي وفرت الماليين 
من دوالرات دافعي الضرائب واألموال المضاهية التي دفعتها الوالية هنا في مقاطعة أونونداغا أخبار ساّرة. أشكر الحاكمة 

  لجميع البلديات!" وأباركهوكول 
  

مبادرة    قال عضو الجمعية ويليام ماجناريلي:  المضاهية عبر  الوالية  أموال  دمج   CWSSI"تشجع  مثل  الفعالة،  الشراكات 
الخدمات، وتوفير أموال دافعي الضرائب. هذا البرنامج هو مثال على الحكومات المحلية والحكومية التي تبتكر طرقًا لخدمة 

  ا بتكلفة منخفضة على نحو أفضل."سكانن
  

"إن هذا التمويل الكبير، كنتيجة للخدمة المشتركة التعاونية، هو مكسب لجميع دافعي الضرائب   قال عضو الجمعية آل ستيرب:
وبالتالي، سيستمر نجاح هذا التنفيذ في توسيع الفرص لخفض التكاليف بشكل أكبر. نشكر الحاكمة هوكول وممثلينا المحليين  لدينا.  

  على التزامهم تجاه سكان شمال نيويورك ودعم شركائنا في البلديات."
  

لعمل الذي قاموا به في إطار مبادرة  "يجب أن تفخر مقاطعتنا ومدينتنا ومنطقة مدارسنا با   قالت عضو الجمعية باميال هانتر:
الخدمات المشتركة. لن يؤدي هذا التعاون إلى تحسين الخدمات فحسب، بل سيوفر أيًضا للسكان ضرائب الممتلكات. مع تلقي 

  منطقتنا ألكبر قدر من األموال المضاهية، سنكون قادرين على االستثمار أكثر في خدماتنا المحلية."
  

مدخرات ضريبة الممتلكات من خالل تسهيل التعاون بين الحكومات المحلية عبر الوالية. تتوفر مستندات   CWSSIتُولِّّد مبادرة  
  CWSSIوطلب الحصول على أموال مضاهية من الوالية، باإلضافة إلى خطط مبادرة    CWSSIالتوجيه المتعلقة بمبادرة  

   .هنا السابقة 
   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ny.gov%2Fprograms%2Fshared-services-initiative&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf807a1f5d2db436d6c0708d9ca25bbc1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637763085681708835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=u5AdiFIrgDvyQl982ZBWLdKMYLDypoymgpvkgxEF6%2Fk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ny.gov%2Fprograms%2Fshared-services-initiative&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf807a1f5d2db436d6c0708d9ca25bbc1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637763085681708835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=u5AdiFIrgDvyQl982ZBWLdKMYLDypoymgpvkgxEF6%2Fk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ny.gov%2Fprograms%2Fshared-services-initiative&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf807a1f5d2db436d6c0708d9ca25bbc1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637763085681708835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=u5AdiFIrgDvyQl982ZBWLdKMYLDypoymgpvkgxEF6%2Fk%3D&reserved=0


تُدار مبادرة الخدمات على مستوى المقاطعة من قبل قسم خدمات الحكومة المحلية في سكرتارية الوالية. يقدم القسم المساعدة  
أو أي برامج تُدار بواسطة القسم، يُرجى    CWSSIالفنية والمنح التنافسية للحكومات المحلية. لمزيد من المعلومات حول مبادرة  

   .518 473-3355 أو االتصال بالرقم localgov@dos.ny.govروني مراسلة عنوان البريد اإللكت
   

###   
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