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  مليون دوالر لبرامج العنف األسري واالعتداء الجنسي 24الحاكمة هوكول تعلن عن تمويل فدرالي قدره حوالي 
  

ولدعم الخدمات  COVIDمليون دوالر الختبارات ولقاحات مرض   16برنامًجا ومأوى للعنف األسري أكثر من   83سيتلقى 
  في المجتمعات المحرومة

  
 مركًزا ألزمات االغتصاب وبرامج االعتداء الجنسي   50مليون دوالر لدعم  7.6تخصيص 

  
تمويل حاسم لمساعدة برامج العنف األسري في خدمة الناجين والتعويض عن الصعوبات المالية غير المسبوقة الناجمة عن  

 الوباء 
  

  
مليون دوالر من التمويل الفيدرالي   24زيع ما يقرب من أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن والية نيويورك بصدد تو

لبرامج ومآوي العنف المنزلي وبرامج االعتداء الجنسي ومراكز أزمات االغتصاب. سيساعد التمويل هذه البرامج على توسيع 
، والوصول في الموقع، والتعويض عن الصعوبات المالية التي سببها الوباء COVIDنطاق إتاحة اختبارات ولقاحات مرض 

 بشكل أفضل إلى المجتمعات المحرومة، ودعم الزيادة األخيرة في عدد الناجين الذين يسعون للحصول على المساعدة.  
  

"افتتحت والدتي منزالً للناجيات من العنف األسري والعنف القائم على النوع االجتماعي، لذا فإن تقديم الخدمات لهذه الفئة  
"أدى الوباء بشكل مأساوي إلى زيادة العنف األسري   قالت الحاكمة هوكول.قريبة من قلبي،"   الضعيفة من السكان هو قضية

والعنف القائم على النوع االجتماعي، وهذا التمويل ضروري لضمان وصول الناجين بأمان إلى المساعدة والخدمات التي  
  يحتاجون إليها." 

  
نامًجا ومركًزا للعنف بر 83بتمويل من قانون الخدمات والوقاية من العنف األسري وخطة اإلنقاذ األمريكية، سيحصل 

والوحدات الصحية   COVIDمليون دوالر ، مما سيدعم الوصول إلى اختبارات ولقاحات  16.3األسري على تمويل بقيمة 
المتنقلة. كما أنه سيزيد من خدمات العنف األسري التقليدية للمجتمعات الريفية والبرامج الثقافية المحددة والمجتمعات  

  7.6مركًزا من مراكز أزمات االغتصاب وبرامج االعتداء الجنسي  50اإلضافة إلى ذلك، يتلقى ب المحرومة من الخدمات.
والتخفيف من حدته. يتولى مكتب خدمات   COVIDمليون دوالر لدعم خدماتهم، مع تعزيز التدابير أيًضا للوقاية من مرض 

  األطفال واألسرة بوالية نيويورك إدارة التمويل.
  

"إن آخر شيء يجب أن يقلق الناجين من العنف   األطفال واألسرة بوالية نيويورك شيال جيه بول: قالت مفوضة خدمات
األسري واالعتداء الجنسي هو حماية صحتهم عندما يسعون للحصول على خدمات حاسمة للتعافي والمضي قدًما في حياتهم.  

ستحدث فرقًا مهًما في حياة الناجين وتساعد على  ( إدارة هذه األموال، والتي OCFSيسر مكتب خدمات األطفال واألسرة )
  ." COVIDمنع انتشار مرض 

  
"إن دعم ضحايا العنف األسري واالعتداء الجنسي مهمة بالغة األهمية، وأنا أحيي الحاكمة هوكول  قال السناتور تشاك شومر:

ك من خالل خطة اإلغاثة األمريكية لهذه على استثمارها الحكيم في بعض األموال الفيدرالية التي قمت بتأمينها لنيويور
المنظمات الجديرة. في نفس اليوم الذي أعدنا فيه المصادقة في الكونغرس على قانون مكافحة العنف ضد المرأة، يسعدني أن  



تستخدم هذه األموال في خدمات أزمات العنف السري واالغتصاب في المناطق الريفية وغيرها من المناطق المحرومة، مع  
  ." COVIDخاذ إجراءات أيًضا للوقاية من مرض ات
  

"تعمل مراكز أزمات االغتصاب وبرامج االعتداء الجنسي في نيويورك بال كلل لدعم   قالت السناتور كيرستن غيليبراند:
الناجين، وتقدم خدمات مهمة مثل الخطوط الساخنة، وتخطيط السالمة، والمأوى، والمساعدة الطبية، بما في ذلك اختبارات 

لتمرير خطة اإلنقاذ األمريكية التي . وسط تصاعد مقلق في العنف السري، أنا فخور ألنني كافحت COVIDولقاحات لمرض 
ساعدت في توفير التمويل لهذه المنظمات األساسية. سأستمر في النضال من أجل جلب الموارد الفيدرالية إلى الوطن لدعم  

  الناجين ومكافحة العنف الجنسي في والية نيويورك." 
  

"يسعدني أن أرى هذا التمويل يتجه نحو برامج العنف األسري واالعتداء الجنسي في نيويورك.  قال النائب جيرولد نادلر:
تساعد هذه البرامج اآلالف من سكان نيويورك كل عام وسيضمن هذا التمويل المهم أن تستمر هذه البرامج في تقديم الدعم  

والر ستذهب إلى مدينة نيويورك. أشكر الحاكمة ماليين د 4والموارد للناجين. يسعدني بشكل خاص أن أرى أن أكثر من 
  هوكول على قيادتها في هذا األمر وأتطلع إلى مواصلة العمل معها للمضي قدًما." 

  
"يؤثر العنف األسري على العائالت في منطقتي وفي المجتمعات في جميع أنحاء واليتنا. أثني  قال النائب أدريانو اسبيالت:  

إعالن اليوم حول تخصيص هذا التمويل الفيدرالي، الذي ساعدت في تأمينه في الكونغرس، على الحاكمة هوكول بخصوص 
لتوفير موارد إضافية لبرامج العنف األسري واالعتداء الجنسي في جميع أنحاء نيويورك. لقد كانت زيادة الحاجة إلى هذه  

دعم المنظمات المعنية التي تقدم الرعاية للضحايا  الخدمات من اآلثار الجانبية المأساوية للوباء، ويجب أن نواصل جهودنا ل
والناجين واألسر. سيساعد هذا التمويل في التعويض عن الصعوبات المالية التي واجهت هذه البرامج في السنوات األخيرة من  

خالل   ( منCOVID-19أجل توسيع نطاق العمل المهم الذي تقوم به، بما في ذلك توسيع الوصول إلى الوقاية من مرض )
  التطعيمات ومواقع االختبار والرعاية الصحية للمحتاجين." 

  
مليون دوالر من قانون الخدمات والوقاية من العنف األسري   24"بفضل التمويل الفيدرالي البالغ  قالت النائبة موندير جونز:

ة هوكول الدعم الذي تشتد الحاجة إليه  وخطة اإلنقاذ األمريكية، التي أفخر بالمساعدة في تمريرها في الكونغرس، توزع الحاكم
للناجين من العنف األسري واالعتداء الجنسي في جميع أنحاء والية نيويورك. ما من شك في أن العنف ضد المرأة هو وباء 

( على وجه التحديد، شهدنا زيادة في عدد الناجيات الالئي يلتمسن COVID-19على الصعيد الوطني، وخالل جائحة )
( إلى توسيع الخدمات الحيوية للناجين في المجتمعات المحرومة، COVIDمن توفير اختبارات ولقاحات لمرض )المساعدة. 

  سيكون هذا التمويل بالغ األهمية في حماية الناجين ويقربنا خطوة واحدة من إنهاء هذا الوباء مرة واحدة وإلى األبد." 
  

 : توزيع التمويل المقدم حسب المنطقة
  

  $2,354,675: منطقة العاصمة •

  $ 1,828,638: وسط نيويورك •
  $2,410,368: البحيرات اإلصبعية •
  $2,321,091: لونغ آيالند •
  $2,859,754: ميد هدسون •

  $ 1,368,411: موهوك فالي •
  $1,283,045: المنطقة الشمالية •

  $4,492,056: مدينة نيويورك •
  $1,337,656.00: المنطقة الجنوبية •
  $ 2,828,350: غرب نيويورك •
  $821,700 مناطق متعددة*: •

مقاطعة في   11*يتلقى مقدم خدمات واحد تموياًل لمركز أزمات االغتصاب واالعتداء الجنسي معًا في منحة واحدة تغطي 
 ثالث مناطق اقتصادية.  

  



يادة في عدد الناجين الذين يطلبون المساعدة، فضالً عن زيادة  في العام الثاني للوباء، أبلغ مقدمو خدمات العنف األسري عن ز
لقد خلق الوباء أيًضا تحديات مالية غير مسبوقة لمقدمي خدمات العنف األسري في جميع أنحاء الوالية.  شدة سوء المعاملة. 

الفيدرالية في استقرار القوى العاملة وضمان  (، ستساعد هذه األموال COVIDباإلضافة إلى تعزيز خدمات مرض )
  استمرارية الخدمات للناجين.

  
يدعم تمويل برامج االعتداء الجنسي ومراكز أزمات االغتصاب احتياجات الناجين المتأثرين بحالة الطوارئ الصحية العامة  

إلى الخدمات االفتراضية/عن بُعد ويساعد  ويعزز استمرارية الخدمات في المجتمعات المحلية. سيساعد البرامج على االنتقال
( وانتشاره. يمكن أيًضا استخدام التمويل COVID-19في تغطية تكاليف اإلمدادات لتقليل مخاطر اإلصابة بفيروس )

  الستقرار القوى العاملة أو التوسعات.
  

( التأثير على الناجين من  COVID-19"يواصل مرض ) قالت المديرة التنفيذية لمكتب مكافحة العنف األسري كيلي أوينز
العنف األسري والجنسي الذين يعانون من العزلة والخوف والضغوط المالية التي تفاقمت بسبب الوباء. ستحصل برامج العنف 

(. يتماشى COVIDاألسري والجنسي اآلن على تمويل إضافي لدعم جميع الناجين من ذوي االحتياجات المتعلقة بمرض )
ادرات إدارة هوكول لتوسيع خدمات العنف األسري والجنسي لتكون أكثر تركيًزا على الناجين، ومعرفة  التمويل أيًضا مع مب

  شكًرا لك حاكمة هوكول على منح األولوية للناجين."  تأثير الصدمة، ومراعاة الجوانب الثقافية.
  

لى تفاقم التحديات التي تواجه الناجين من  : "من الواضح أن الوباء أدى إقالت إليزابيث كرونين، مديرة مكتب خدمات الضحايا
العنف األسري واالعتداء الجنسي وهم يسعون إلى األمان واالستقرار ألنفسهم وألسرهم. في مكتب خدمات الضحايا  

(OVS  نحن فخورون بدعم شبكة شاملة من البرامج والخدمات لدعم الناجين. أشكر الحاكمة هوكول وزمالئها في الوكاالت ،)
  ة الشقيقة لتفانيهم في ضمان إتاحة هذا الدعم المهم كلما وأينما دعت الحاجة." الحكومي

  
"أبلغ المدافعون عن العنف األسري عن  قالت كوني نيل، المديرة التنفيذية لتحالف والية نيويورك ضد العنف األسري: 

رب الناجين منذ بدء الوباء. نشكر الحاكمة زيادات كبيرة في الطلب على الخدمات باإلضافة إلى اتجاهات مقلقة في صعوبة تجا
هوكول ومكتب خدمات األطفال واألسرة على إتاحة هذا التمويل لدعم االحتياجات الطارئة للناجين من العنف األسري  

وأطفالهم، وتعزيز سالمتهم ورفاههم العام، وإعطاء األولوية الستقرار القوى العاملة في برامج المناصرة في جميع أنحاء 
  لوالية." ا
  

"نحن ممتنون للدعم الذي قدمته الحاكمة  قالت جوان زانوني، المديرة التنفيذية لتحالف والية نيويورك ضد االعتداء الجنسي:
هوكول ومكتب خدمات األطفال واألسرة خالل هذه األوقات الصعبة للغاية للناجين من االعتداء الجنسي والمدافعين الذين  
من  يخدمونهم. لقد طغت احتياجات الناجين على برامجنا. ستحدث هذه الموارد المضافة فرقًا ألولئك الذين يحاولون التعافي 

  العنف الجنسي واالستغالل." 
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