
 
 الحاكمة كاثي هوكول  2022/ 2/ 8 للنشر فوًرا: 

 
 

  األسري العنف من والناجين تعاني التي العائالت لمساعدة دوالر مليون 64 تخصيص عن تعلن هوكول الحاكمة 
  

 الغذاء ونفقات أسرة 128,000 من ألكثر الحفاظات تكلفة تغطية  في األوبئة لمواجهة الطارئة المساعدة صندوق سيساعد 
  األجيال متعددة أسرة 26,000 من ألكثر

  
  ستساعد الناجين من العنف األسري على دفع مصاريف السكن وإعادة التوطين 

  
  التكميلية الغذائية المساعدة برنامج أو العامة المساعدة برنامج في المسجلين نيويورك لسكان  مخصص فيدرالي تمويل 

  
الفيدرالي لمساعدة سكان نيويورك  مليون دوالر من التمويل  64أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن تخصيص أكثر من   

( المتواصلة.  COVID-19الذين لديهم أطفال وأسر متعددة األجيال والناجين من العنف األسري في دفع نفقاتهم وسط جائحة )
يُدار من خالل مكتب الوالية للمساعدة المؤقتة ومساعدة اإلعاقة والمكتب الوالية للوقاية من العنف األسري، وسيوفر صندوق 

المساعدة في حاالت الطوارئ الوبائية مدفوعات لمرة واحدة للمساعدة في تكلفة حفاضات األسر المتعثرة، وتغطية نفقات  
وكبار في السن، وتقديم المساعدة الضرورية في السكن وإعادة التوطين للناجين من العنف  الطعام لألسر التي يكون فيها أطفال 

  األسري.
  

"لقد كشفت الجائحة عن أوجه عدم المساواة الموجودة في مجتمعنا، وتركت سكان نيويورك الضعفاء  قالت الحاكمة هوكول،
بمساعدة شركائنا الفيدراليين، تتخذ إدارتي إجراءات حاسمة للتخفيف من عبء أزمة   الذين كانوا يعانون في معاناة أشد.

وتلك التي تدعم أفراًدا أكبر سناً من األسرة في منزلها، الصحة العامة هذه على األسر المتعثرة التي لديها أطفال صغار،  
سيساعد هذا التمويل المهم عشرات اآلالف من العائالت على دفع ثمن الطعام والحفاضات، مع   والناجين من العنف األسري.

  توفير شريان الحياة للناجين من العنف األسري الذين يحتاجون إلى إعادة التوطين ودعم اإلسكان." 
  
  العائالت لجميع واحدة لمرة  مدفوعات (OTDA) اإلعاقة ومساعدة المؤقتة المساعدة مكتب سيصدر  الشهر، هذا من اعتباًرا 

 ستتلقى الثالثة. سن دون  طفل لديها التي (SNAP) التكميلية الغذائية المساعدة برنامج أو العامة المساعدة في المسجلة
  من يقرب ما التمويل يخدم أن المتوقع من حيث الحفاضات،  تكلفة في للمساعدة مؤهل  طفل لكل  دوالًرا 140 العائالت

  الوالية. مستوى على أسرة 128,500  في طفل 0150,00
  

دوالًرا لألسر المسجلة في   730ولتغطية تكاليف الطعام، ستصدر الوكالة أيًضا مدفوعات لمرة واحدة في أبريل بقيمة 
كبر وطفل  عاًما أو أ 55(، ولديها شخص بالغ يبلغ من العمر SNAPالمساعدة العامة أو  برنامج المساعدة الغذائية التكميلية )

عاًما أو أقل. ستحصل األسر على مدفوعات لمرة واحدة لكل شخص بالغ مؤهل في األسرة. ومن المتوقع  17يبلغ من العمر 
  أسرة على هذه المساعدات. 26,300أن تحصل حوالي  

  
( هذه المدفوعات مباشرة إلى حساب تحويل OTDAوفي كلتا الحالتين، سيصدر مكتب المساعدة المؤقتة ومساعدة اإلعاقة )

مليون دوالر لمساعدة سكان نيويورك الذين  42.8( لألسرة. ستبلغ قيمة جولتي التوزيع حوالي EBTالمنافع اإللكترونية )
  يعانون من صندوق مساعدة الطوارئ لألوبئة.

  



"مما ال شك فيه أن   ( دانييل دبليو تيتز،OTDAقال القائم بأعمال مفوض مكتب المساعدة المؤقتة ومساعدة اإلعاقة ) 
سكان نيويورك ال يزالون يعانون من الجائحة، بما في ذلك العديد ممن كانوا يعانون من أجل البقاء حتى قبل أن تبدأ حالة  

سيوفر هذا التمويل إغاثة مهمة على المدى القصير لألسر التي لديها أطفال   عامين . الطوارئ الصحية العامة منذ ما يقرب من
صغار أو أفراد أكبر سنًا من أسرهم بينما نواصل بشكل جماعي التعافي من االضطرابات االقتصادية التي أحدثتها هذه 

  الجائحة." 
  

  األسري العنف مكافحة لمكتب دوالر مليون 21.4 مبلغ الوبائية  الطوارئ مساعدة صندوق  سيوفر ذلك، إلى  إضافةً 
(OPDV) مؤهلين أطفال لديهم  والذين األسري العنف من الناجين لمساعدة األسري العنف خدمات مقدمي إلى ليقدمها 

  المرتبطة األجل قصيرة النفقات دفع  على الناجين التمويل هذا سيساعد المحتاجة. لألسر المؤقتة  المساعدة  على  للحصول
  واإلصالحات. والمرافق اإليجار ذلك في بما باالنتقال،

  
"احتياجات وأصوات الناجين هي في طليعة  ( كيلي أوينز، OPDVقالت المديرة التنفيذية لمكتب مكافحة العنف األسري ) 

عملنا لتحويل أنظمة تقديم خدمات العنف األسري والجنسي لتكون أكثر تركيًزا على الناجين ومدروسة للتعامل مع الصدمات 
ين، ومتجاوبة ثقافيًا. يعرف الناجون احتياجاتهم بشكل أفضل، وسيسمح هذا التمويل لمقدمي الخدمات بالعمل مباشرة مع الناج
وخاصة السود، والسكان األصليين، والناجين من ذوي البشرة الملونة، لتلبية تلك االحتياجات على الفور وبمرونة. نشكر  

  الحاكمة هوكول على التزامها الثابت بمنع العنف األسري وقيادتها لضمان حصول الناجين على الدعم الذي يحتاجون إليه." 
  
ال يؤدي اإلجهاد والبطالة والضغوط المالية إلى قيام األشخاص بإساءة معاملة شركائهم، ولكن يمكن أن تؤدي هذه العوامل   

إلى زيادة وتيرة العنف وشدته، وخلق مواقف أكثر خطورة للضحايا، وال سيما عندما يتفاقم بسبب العزلة المتزايدة التي أدت  
(، ارتفعت المكالمات إلى الخط الساخن للعنف األسري والجنسي في  COVIDة جائحة )إلى التباعد االجتماعي. خالل ذرو

  بالمائة.  45والية نيويورك بمعدل 
  
"اليوم وكل يوم، نقف متحدين الحتضان الضحايا والناجين وعائالت العنف األسري في  قال النائب أدريانو إسبايالت،   

( ومع تزايد الحاالت المبلغ عنها،  COVID-19ائحة التي جاءت مع جائحة )نيويورك وحول البالد. العنف األسري هو الج
مليون دوالر من التمويل الفيدرالي لمساعدة أسر   64وأثني على الحاكمو هوكول إلعالن اليوم عن تخصيص أكثر من 

ال ندير ظهورنا أبًدا ( المتواصلة. يجب أCOVID-19نيويورك والناجين في النفقات المتعلقة بالعنف األسري وسط جائحة )
للعائالت التي تجد نفسها في عالقات سيئة، ويظل عملنا حاسًما لوقف اإلساءة التي تؤثر على مجتمعاتنا وضمان حصول 

  العائالت على الدعم والموارد التي تحتاجها وتستحقها أثناء عملهم الستعادة حياتهم وإعادة بنائها." 
  
مليون دوالر اإلغاثة   64سود، "ستوفر هذه المساعدة الفيدرالية لمكافحة الوباء البالغة قالت عضو مجلس الشيوخ روكسان بير 

لألسر التي تعاني من انعدام األمن الغذائي واألفراد واألسر الذين يعانون من العنف األسري، واألسر التي تفتقر إلى اإلمدادات  
ر، وكل القضايا التي كنت أسلط الضوء عليها. شكًرا للحاكمة  الكافية من حفاضات األطفال حديثي الوالدة و األطفال الصغا

هوكول على تعاطفها المستمر وتفانيها تجاه العائالت األكثر احتياًجا في جميع أنحاء والية نيويورك. لقد أثرت الجائحة  
  وعواقبها االقتصادية على سكان نيويورك من كل المجتمعات ومختلف مناحي الحياة." 
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