
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2/7/2022 للنشر فوًرا:

 
 

 آالف تركت  التي الشتاء لعاصفة االستجابة  في الوالية  أحرزته  الذي التقدم على نيويورك سكان هوكول الحاكمة أطلعت 
   كهرباء بال أولستر  مقاطعة في المقيمين

  
  آخر وتقديم  التدفئة مراكز وزيارة العاصفة، عن الناجمة األضرار  في بجولة للقيام كينغستون منطقة إلى الحاكمة تعود

  الطرق وإغالق المرافق اضطرابات  في تسببت  التي المدمرة الشتاء لعاصفة الوالية استجابة بشأن المستجدات 
  

  65,000عاصفة جليدية تاريخية في مقاطعة أولستر جلبت ما يقرب من ثالثة أرباع بوصة من الجليد المسطح، نتج عنها 
  بدون كهرباء عند ذروتها

  
  الكهرباء استعادة  جهود إلكمال أولستر مقاطعة  في والشجرة الخط موظفي من  900 من  أكثر يعمل

  
العاصفة، وزارت مركًزا محليًا للتدفئة وقدمت تحديثًا لسكان مقاطعة أولستر،  أجرت الحاكمة هوكول اليوم مسًحا ألضرار

الذين انقطعت الكهرباء عن العديد منهم خالل عطلة نهاية األسبوع نتيجة لعاصفة شتوية تاريخية أواخر األسبوع الماضي  
اصفة األشجار وخطوط الكهرباء، مما والتي جلبت ما يقرب من ثالثة أرباع بوصة من الجليد المسطح للمنطقة. أسقطت الع

عميل في ذروتها. سلطت الحاكمة هوكول الضوء على الجهود التي تبذلها   65,000تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن 
الوالية لمساعدة السكان على التعافي واستعادة قوتهم، بما في ذلك إرسال الموظفين للتضمين مع مركز عمليات الطوارئ في  

أولستر، وإرسال الحرس الوطني لدعم عمليات مركز التدفئة، وتوفير دعم من وزارة النقل األمريكية والمتنزهات  مقاطعة
  للمساعدة تنظيف الطرق من األشجار المتساقطة وإرسال شرطة الوالية للمساعدة في الفحوصات الطبية.

  
"في حين أن الكثيرين في مقاطعة أولستر قد استعادوا الكهرباء منذ ذلك الحين، فإننا نعمل على مدار قالت الحاكمة هوكول:  

تلقت مقاطعة أولستر أسوأ عاصفة شتوية في األسبوع الماضي،   الساعة لمساعدة اآلالف من األسر التي لم تفعل ذلك بعد.
بوع لضمان حصول المجتمع على ما يحتاجه لتجاوز ذلك. نحن  وعمل موظفو إدارة الطوارئ لدينا بجد طوال عطلة نهاية األس

نجلب الموارد الكاملة للوالية لتحملها في جهودنا للتعافي من العواصف وسنواصل دعم سكان مقاطعة أولستر بأي طريقة 
  ممكنة".

  
مة هوكول، نعمل أنا "تحت إشراف الحاك قال جاكي براي، مفوض قسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ بوالية نيويورك:

وفريقي في الميدان منذ يوم الجمعة ونعمل مع شركائنا في الحكومة لتوفير الموارد لمدينة كينغستون ومقاطعة أولستر. أشجع  
أي ساكن ال يزال بدون كهرباء اليوم وغًدا على زيارة مركز تدفئة قريب للبقاء في أمان. وقد تم إنشاء مراكز االحتباس  

  عم منا وستظل مفتوحة طالما كان ذلك ضروريًا".الحراري هذه بد
  

"أودُّ أن أشكر الحاكمة هوكول وفريقها بأكمله على استجابتهم السريعة    قال باتريك رايان، المدير التنفيذي لمقاطعة أولستر:
عة أولستر منذ ما ال يقل  ودعمهم الحاسم أثناء استجابتنا لواحدة من أكثر العواصف الشتوية شدة وتأثيًرا التي لم تشهدها مقاط

عن عقد من الزمن. سنواصل العمل معًا لضمان استعادة الخدمة بسرعة، وأن يظل أولئك الذين ما زالوا بدون خدمة دافئين  
  وآمنين، وأن نساعد سكاننا في التعافي بعد العاصفة".

  
  آخر: إشعار حتى  التالية المواقع  في عاألسبو أيام طوال  الساعة مدار على تدفئة مراكز أربعة أولستر مقاطعة أقامت

•  12401 NY Kingston, Broadway, 467 Center, Murphy Andy 



• 2nda Iglesia La Mision Church, 80 Elmendorf St, Kingston NY 12401  
• SUNY New Paltz, Elting Gymnasium, 1 Hawk Drive, New Paltz, NY 12561  
•  St, Market 207 Center, Recreation Citizen Senior Memorial Greco D. Frank

 12477 NY Saugerties, 
• Frank D. Greco Memorial Senior Citizen Recreation Center, 207 Market St, 

Saugerties, NY 12498  

  

 الوطني الحرس أفراد من 24 نشر الشديدة الشتوية العاصفة أعقاب في أولستر لمقاطعة اإلضافي نيويورك والية دعم يشمل
  ميرفي آندي لمركز وات كيلو 500 بقدرة واحد  ومولد التنظيف؛ لدعم والقذف القطع وطواقم التدفئة؛  مراكز عمليات لدعم

  الوطني األمن وزارة نسقت التدفئة. لمراكز الوالية مخزونات من دافئة ومياه سريًرا 180 و كينغستون؛ في الليلية للتدفئة
  والغذاء والماء لألطفال سريًرا 75 ذلك في بما  التدفئة، مراكز إلى األحمر الصليب موارد نقل أيًضا  االجتماعية والخدمات
  اإلضافي.

  
يشير وسط هدسن إلى أنه سيتم استعادة  منزل بدون كهرباء في مقاطعة ألستر. 7,500حتى صباح االثنين، ظل أكثر من 

فرد من خط  900على أكثر من  مساًء يوم الثالثاء. تشتمل المؤسسة 10٪ من المقاطعة بحلول الساعة 95الطاقة بنسبة 
  ء في المقاطعة.األشجار يعملون على تنظيف الطرق واستعادة الكهربا 

  
 المحلية، للحكومات إضافي دعم وتقديم أولستر مقاطعة في األرض على االستجابة أنشطة تنسيق نيويورك والية ستواصل

  الحاجة. حسب
  

  .8888-443- (845) الرقم  على أولستر مقاطعة موارد مركز إلى الوصول يمكن
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