
 
 الحاكمة كاثي هوكول   20/2/2022 للنشر فوًرا:

 

 

  اآلسيوية في جميع أنحاء والية نيويورك-الحاكمة هوكول تعلن عن تمويل لمساعدة منظمات المجتمع األمريكية
  

منظمة   59مليون دوالر ليتم توجيهها إلى  6.8( على تمويل إجمالي قدره AAFاآلسيوية )-سيحصل االتحاد األمريكي
  مجتمعية

  
اآلسيوية على أكثر من مليون دوالر بالشراكة مع مجموعة من -سيحصل االتحاد من أجل األطفال والعائالت األمريكية

  سيويةلتعزيز خدمات الشباب والبالغين التي تستهدف المجتمعات األمريكية اآل المنظمات
  

دوالر للمساعدة في تمكين مجتمعات   700,000( على ما يقرب من CPCسيحصل مجلس التخطيط الصيني األمريكي )
  األمريكيين اآلسيويين والمهاجرين وذوي الدخل المتدني في مدينة نيويورك

  
ماليين دوالر للمنظمات التي تقدم خدمات للمجتمعات األمريكية   10أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن منح بقيمة 
سيتم توزيع التمويل، المخصص في ميزانية السنة المالية   (.COVID-19اآلسيوية التي تأثرت بشكل غير متناسب بجائحة )

(، واتحاد األطفال والعائالت  AAFاالتحاد اآلسيوي األمريكي )  ، على المجموعات المجتمعية من خالل2021-22
(، باإلضافة إلى منظمات أخرى. سيكون هناك  CPC(، ومجلس التخطيط الصيني األمريكي )CACFاألمريكية اآلسيوية )

معات األمريكية  تركيز على البرامج المجتمعية ومقدمي الخدمات الذين يقدمون الخدمات والبرامج الداعمة مباشرة إلى المجت
  سيكون هذا أكبر استثمار في الجالية األمريكية اآلسيوية في تاريخ والية نيويورك. اآلسيوية في نيويورك.

  
( تأثير مدمر على العديد من المجتمعات الضعيفة والمهمشة في جميع  COVID-19"كان لجائحة ) قالت الحاكمة هوكول،
تضررت الجالية األمريكية اآلسيوية بشكل خاص، ليس فقط بسبب الفيروس، ولكن بسبب زيادة جرائم   أنحاء والية نيويورك

ن الكراهية ليس لها موطن ماليين دوالر، نرسل رسالة قوية مفادها أ 10الكراهية والعنف. ومن خالل هذا التمويل البالغ 
هنا، وسنواصل الوقوف جنبًا إلى جنب مع أخواتنا وإخواننا في المجتمع األمريكي اآلسيوي. تركز إدارتي بشدة على 

االستمرار في مساعدة المجتمعات التي كانت منسية لفترة طويلة، ليس فقط أثناء تعافينا من هذه الجائحة، ولكن لسنوات 
  قادمة."

  

مليون دوالر كتمويل يهدف إلى تعزيز الدعم المجتمعي الذي تقدمه   6.8( إجمالي AAFالتحاد األمريكي اآلسيوي )سيتلقى ا
شبكة من المنظمات التي شهدت زيادة مفاجئة في الطلب على الخدمات بسبب الجائحة. سيوجه االتحاد األمريكي اآلسيوي  

(AAF التمويل إلى )دم خدمات مباشرة، وإدارة حاالت، ودعم الصحة العقلية التي تخدم  منظمة مجتمعية مدرجة أدناه تق 59
مليون  1.4سكان نيويورك من أصول آسيوية في جميع أنحاء والية نيويورك. إضافة إلى ذلك، توجه جمعية والية نيويورك 

المنظمات التالية  ستتلقى  منظمة أخرى تخدم مجموعة واسعة من المجتمعات في نيويورك. 40دوالر كمساعدة تشريعية إلى 
  (:AAFمساعدة من االتحاد األمريكي اآلسيوي )

• A Place for Kids  

• Academy of Medical & Public Health Services  

• Adhikaar for Human Rights and Social Justice  

• Arab American Association of New York  

• Arab-American Family Support Center  

• Asian American Arts Alliance  



• Asian American Community Empowerment  

• Asian American Legal Defense and Education Fund  

• Asian Americans for Equality  

• Asian Pacific Islander American Public Affairs  

• Bridges From Borders  

• Brooklyn Chinese-American Association  

• Brooklyn Community Improvement Association  

• Burmese Community Services  

• Caribbean Equality Project  

• Center for the Integration and Advancement of New Americans  

• Chhaya Community Development Corporation  

• Chinatown Partnership LDC  

• Chinatown YMCA  

• Chinese American IPA  

• Chinese American Social Services Center  

• Chinese Consolidated Benevolent Association  

• Chinese Progressive Association  

• Chinese-American Family Alliance for Mental Health  

• CMP  

• Council of Peoples Organization  

• Damayan Migrant Workers Association  

• Desis Rising Up and Moving  

• Garden of Hope  

• Hamilton-Madison House  

• Homecrest Community Services  

• Immigrant Social Services  

• India Home  

• Jahajee Sisters  

• Japanese American Association of New York  

• Japanese American Social Services, Inc.  

• Karen Society of Buffalo  

• Korean American Family Service Center  

• Korean Community Services of Metropolitan New York  

• Laal NYC  

• Mekong Center NYC  

• Midtown Utica Community Center  

• Migrant Center  

• MinKwon Center  

• Refugees Helping Refugees  

• Sakhi for South Asian Women  

• Sapna NYC  

• Sikh Coalition  

• South Asian Council for Social Service  

• South Asian Youth Action  

• Turning Point for Women and Families  

• United Chinese Association of Brooklyn  



•  Womankind (NYAWC )سابقًا   

• Women for Afghan Women  

• YWCA of Queens  

  
دوالر، وسيشتركون مع مجموعة من  1سيتلقى التحالف من أجل األطفال والعائالت األمريكية اآلسيوية أكثر من مليون 

 Asian، و Arab American Family Support Center، و Apex for Youth بما في ذلك -نظمات الم
Americans for Equality و ،Chinese-America Planning Councilو ،South Asian Youth 

Action!  لتعزيز   -مركز خدمة األسرة األمريكية الكورية، ومركز منكون للعمل المجتمعي، و ميكونغ في والية نيويورك
خدمات الشباب والبالغين الشباب التي تستهدف المجتمعات األمريكية اآلسيوية من خالل التركيز على التنمية العاطفية  

  االجتماعية والرفاهية العقلية. 
  

(، وهو منظمة خدمات اجتماعية تعمل على إحداث تغيير اجتماعي  CPCيط الصيني األمريكي )سيحصل مجلس التخط
دوالر للمساعدة في تمكين مجتمعات األمريكيين اآلسيويين والمهاجرين وذوي الدخل   700,000إيجابي، على ما يقرب من 

الموارد والفرص الالزمة لالزدهار.  المتدني في مدينة نيويورك من خالل ضمان حصولهم على حق الوصول العادل إلى 
( المختصة ثقافيًا والمناسبة لغويًا لتحسين CPCسيدعم التمويل خدمات وبرامج مجلس التخطيط الصيني األمريكي )

من خالل هذه المبادرة، سيقومون بتوسيع   المحددات االجتماعية للصحة لألطفال والشباب والطالب واألسر وكبار السن.
  ى الموارد، وتوسيع خدمة القوى العاملة، وتعزيز إدارة الحاالت الشاملة وتوسيع تنمية الطفولة المبكرة.وصول الجمهور إل

  
( هدفًا للكراهية والتعصب والعنف AAPI"لقد كان مجتمع األمريكيين اآلسيويين والمحيط الهادئ )قال السناتور جون ليو، 

بال هوادة على مدار العامين الماضيين، ونحن في أمس الحاجة إلى موارد من شأنها معالجة السبب الجذري لهذه الهجمات. 
ماليين دوالر، فإن الحصار المفروض على   10وبينما نشعر باالمتنان لرؤية تنفيذ تخصيص ميزانية العام الماضي البالغ 

يين اآلسيويين مستمر بال هوادة، وكذلك حاجتنا إلى موارد إضافية. يجب أن نعالج مجموعة من االحتياجات مثل  األمريك
سالمة المجتمع، والخدمات للشباب وكبار السن، ودعم الصحة العقلية آلسيويين نيويورك، وتنفيذ منهاج األمريكيين اآلسيويين 

 " ( في المدارس العامة.AAPIوالمحيط الهادئ )
  

"تواجه مجتمعاتنا األمريكية اآلسيوية أزمة من الكراهية والعنف ضد اآلسيويين. نحن   قال عضو الجمعية يوه الين نيو،
خائفون. نحن غاضبون. واألهم من ذلك كله، لقد طلبنا من حكومتنا مساعدة حقيقية وملموسة لضمان شعور سكان نيويورك 

أحيي الحاكمة هوكول لتوزيع هذه األموال التي تشتد  ( باألمان في مدينتهم. AAPIاألمريكيين اآلسيويين والمحيط الهادئ )
الحاجة إليها على منظمات الجالية األمريكية اآلسيوية التي تعمل كل يوم لمكافحة الكراهية وردع العنف. هذه بداية رائعة،  

يحتاجها مجتمعنا  ولكن يمكننا ويجب علينا أن نفعل ما هو أفضل. أحث زمالئي في ألباني على دعم الموارد اإلضافية التي 
  بشدة."

  
"نشكر الحاكمة هوكول على استثمارها والتزامها بتوفير   قالت المديرة التنفيذية لالتحاد اآلسيوي األمريكي جو آن يو،

مع المآسي التي عانى منها   الموارد التي يحتاجها المجتمع األمريكي اآلسيوي في نيويورك اآلن أكثر من أي وقت مضى.
اية الجائحة، وبشكل مؤلم للغاية خالل األشهر القليلة الماضية، يخشى العديد من األمريكيين اآلسيويين على مجتمعنا منذ بد 

حياتهم عندما يغادرون منازلهم. تُظهر قيادة الحاكمة هوكول أن صوتنا يلقى أذاناً صاغية ألننا نطلب الدعم للتغلب على هذه 
عمل الذي يتعين القيام به، ونتطلع إلى العمل مع الحاكمة والمسؤولين المنتخبين الصدمة. إعالن اليوم هو بداية الكثير من ال

في الوالية والمدينة لضمان حماية المجتمع األمريكي اآلسيوي في نيويورك ومنحه الموارد الالزمة للحفاظ على ما بعد هذه 
  األزمة."

  
"إن  مشاركان الئتالف األطفال والعائالت األمريكية اآلسيوية، قالت أنيتا جوندانا وفانيسا ليونغ، المديران التنفيذيان ال

التحالف من أجل األطفال والعائالت من األمريكيين اآلسيويين ممتنون جًدا لمكتب الحاكمة على دعمهم لبرامج الشباب 
التدخل في األزمات، طور  المبتكرة التي تركز على الشفاء لتلبية االحتياجات العاطفية االجتماعية لشبابنا. من خالل تمويل 

من منظماتنا منهاًجا دراسيًا بشكل تعاوني لدعم إحساس  8( مع CACFالئتالف األطفال والعائالت األمريكية اآلسيوية )
الشباب الصحي بالذات، واالتصال المجتمعي واالنتماء، والفعالية الذاتية. نحن نقدر شراكتنا مع الوالية ونتطلع إلى مشاركة  

  يجابي لهذا التمويل."التأثير اإل



  
"نود أن نشكر مكتب الحاكمة والمشرعين   قال واين هو الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس التخطيط الصيني األمريكي،

بالوالية على التمويل المهم لدعم مجتمع األمريكيين اآلسيويين وجزر المحيط الهادئ. لقد تركت الزيادة في أعمال العنف 
األصول اآلسيوية مقترنة بالدمار االقتصادي للجائحة مجتمعنا في أزمة. في العام الماضي، خدم مجلس والكراهية ضد ذوي 

من سكان نيويورك من جميع األعمار والخلفيات من خالل   125,000( أكثر من  CPCالتخطيط الصيني األمريكي )
( إلى CPCمجلس التخطيط الصيني األمريكي ) خدماتنا األساسية، والمساعدة المالية، وجهود اإلغاثة من األوبئة. يتطلع

  تلقي هذا التمويل من الوالية لمواصلة تلبية احتياجات أفراد مجتمعنا من الصحة، واالقتصاد، والسالمة."
  
  

###  
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