
 
 الحاكمة كاثي هوكول  3/9/2022 للنشر فوًرا:

 
 

  الحاكمة هوكول تعلن عن تدريب موظفي برنامج سناغ ستريت الجدد لالنتشار في المجتمعات للتصدي لوباء للعنف المسلح
  

يركز برنامج تدريب سناغ ستريت على المشاركة المجتمعية مثل: التوسط في النزاعات وإرشاد الشباب وتقديم المشورة  
  والعمل مع الشركاء المحليين

  
موظًفا في ألباني وبافالو وهيمبستيد وماونت فيرنون ونيوبورج وبوغكيبسي وروتشستر وسيراكوز وتروي   29سيعمل 

 ويونكرز  
  

مليون دوالر في برامج التوعية في الشوارع  8.2التعيينات الجديدة أصبحت ممكنة من خالل استثمار حكومي بقيمة 
  ومكافحة العنف على مستوى الوالية

  
يستضيف مركز تدريب االستعداد الحكومي هذا التدريب اإلبداعي والمبتكر ألول مرة؛ يوفر سيتي سكيب سياقاً فريًدا لتمارين  

  لعب األدوار والتمارين العملية الواقعية
  

ة لمكافحة مليون دوالر الستدامة وتنمية المبادرات المجتمعي 24.9تستثمر الميزانية التي اقترحتها الحاكمة هوكول مبلغ 
  وشالالت نياغرا شينيكتاديالعنف المسلح وتوسيع شبكة سناغ في الوالية لتصل إلى أوتيكا و

  
أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أنه سيتم نشر أحدث الموظفين في برنامج تدريب سناغ ستريت التابع للوالية في مواقع في  

وبوغكيبسي وروتشستر وسيراكوز وتروي ويونكرز. التقت الحاكمة ألباني وبافالو وهيمبستيد وماونت فيرنون ونيوبورج 
  هوكول بالموظفين الجدد وقدمت مالحظات افتراضية خالل تدريب الفريق في وقت سابق اليوم.

  

"نحن نستخدم كل مورد تحت تصرفنا إلنقاذ األرواح ووقف العنف المسلح الذي يعاني منه العديد من  قالت الحاكمة هوكول،
برنامج تدريب سناغ ستريت سيتم نشر المتدخلين العنف في المجتمعات للتوسط  "من خالل المجتمعات في جميع أنحاء واليتنا.

وارعنا أكثر أمانًا. سنستمر في اتخاذ إجراءات قوية  في الصراع وتوجيه الشباب والعمل مع الشركاء المحليين لجعل ش
  واستخدام حلول مبتكرة إلنهاء عنف السالح والحفاظ على أمان سكان نيويورك." 

  
يركز البرنامج، وهو جزء من الخطة الشاملة الشاملة للحاكمة هوكول للتصدي ألزمة العنف المسلح، على المشاركة   

النزاعات وتوجيه الشباب وتقديم المشورة والدعم لمعالجة الصدمات الناتجة عن التعرض  المجتمعية بما في ذلك التوسط في
من العاملين في مجال التوعية في الشوارع والمسعفين في المستشفيات  29طويل المدى للعنف المسلح. هذا الكادر المكون من  

ريب االستعداد الحكومي التابع لقسم األمن الداخلي  واألخصائيين االجتماعيين ومديري الحاالت هم أول من تدرب في مركز تد
قدم مربع يضم سيتي سكيب، وهو مجمع سكني   45,000وخدمات إدارة الطوارئ في أوريسكانا داخل مستودع تبلغ مساحته 

   مبني بالكامل يضم مباني بلدية ومدرسة وبنك وشققًا وميزات أخرى موجودة في العالم الحقيقي.
   

على الرغم من أن هذا الموقع الحديث عادةً ما يكون بمثابة قاعدة تدريب لفرق سوات، فقد أعيد تصميمه هذا األسبوع كنوع  
جديد من األدوات للمساعدة في مكافحة العنف. هنا، يمكن لفرق سناغ ممارسة لعب األدوار والتمارين العملية واالستجابة 

ية بدالً من الفصول الدراسية، مما يوفر نهًجا فريًدا ومبتكًرا للمساعدة في حل هذه  للعنف في شوارع المدينة في بيئة واقع
  المشكلة الحاسمة المتمثلة في العنف المسلح. 



   
مع العنف المسلح باعتباره مشكلة الوالية يتعامل برنامج تدريب سناغ ستريت الذي يديره قسم خدمات العدالة الجنائية في  

من خالل تحديد المصدر ووقف انتقاله ومعالجته من خالل إشراك األفراد والمجتمعات لتغيير أعراف   تتعلق بالصحة العامة
المجتمع حول العنف. يُنظر إلى العاملين في مجال التوعية في الشوارع والمسعفين في المستشفيات على أنهم رسل موثوق بهم  

ي المجتمعات التي يعملون فيها. يوفر مكتب الوالية لخدمات حيث شارك العديد منهم في نظام العدالة الجنائية ويعيشون ف
  الضحايا التمويل لألخصائيين االجتماعيين ومديري الحاالت في كل موقع من مواقع سناغ.

  
 Department of Criminalيعمل التدريب الشامل والزيارات الميدانية والدعم من إدارة خدمات العدالة الجنائية )

Justice Services, DCJS على تمييز سناغ عن برامج إعاقة العنف المجتمعية األخرى. يجب أن يكمل الموظفون )
ساعة من التدريب اإلداري. إضافة إلى ذلك، يجب على   32ساعة من التدريب ويجب أن يكمل المشرفون الجدد   40الجدد  

ا التدريب والدعم على ضمان عمل البرنامج  ساعة من تدريب التطوير المهني سنويًا. يساعد هذ 24جميع الموظفين إكمال 
بالرغم من تشغيلهما   -يقع الموقعان اآلخران في برونكس ووياندانش  - 12باستمرار عبر جميع مواقع سناغ التي يبلغ عددها 

 من قبل منظمات مجتمعية مختلفة. 
برامج سناغ التي تدعمها الوالية. يستمر  موظفًا اآلن في  138بما يتضمن الموظفين الذين تم تدريبهم هذا األسبوع، سيعمل 

وبرامج إعاقة العنف في مدينة نيويورك وهو   12تجنيد وتوظيف طاقم عمل سناغ اإلضافي في جميع المواقع التي يبلغ عددها  
 أعلنته الحاكمة هوكول الخريف الماضي.   مليون دوالر 8.2استثمار من الوالية بقيمة ما أصبح ممكنًا بفضل 

  
للحاكمة هوكول ثالث مرات من الموارد المخصصة للعنف المسلح وتوسيع  23تضاعف الميزانية المقترحة للسنة المالية 

مليون دوالر لدعم وتنمية مبادرات العنف  24.9شبكة سناغ بالوالية إلى يوتيكا وشينيكتادي وشالالت نياغرا واستثمار 
  سلح القائمة على المجتمع والتي تقلل من إطالق النار وتنقذ األرواح من خالل:الم
  

  مركًزا للصدمات بالوالية 22تمويل متخصصي العنف المجتمعي في  •

  مجتمعًا بإضافة شالالت نياغرا وشينيكتادي وأوتيكا 15إلى  12توسيع برنامج سناغ من  •

تجربة مبادرة لزيادة المشاركة في البرمجة من خالل المساعدة في تلبية االحتياجات األساسية للشباب المعرضين  •

  للخطر

  شباب الذين يشاركون في برنامج سناغتوفير االستعداد الوظيفي القائم على المهارات والتدريب على التوظيف لل •

( الشامل لموظفي برنامج سناغ من خالل إطالق برنامج ألول مرة في البالد لتوظيف DCJSالبناء على تدريب ) •

  العاملين في مجال التوعية واإلبقاء عليهم للتغلب على عقبة أساسية أمام توسيع جهود الوقاية من العنف المجتمعي

  
ارثية. لقد شهدنا ارتفاًعا مقلقًا في العنف  "إن عواقب العنف المسلح ك قالت مفوضة خدمات العدالة الجنائية روسانا روسادو،

المسلح في جميع أنحاء البالد منذ بداية الجائحة ويجب أن نوفر كل الموارد المتاحة إلنهاء أزمة الصحة العامة هذه. نشكر  
ستخدام الحاكمو هوكول على زيادة األموال لتوسيع فرق برنامج سناغ للتوعية في الشوارع وغيرها من جهود منع العنف با

األسلحة النارية. تلعب هذه الفرق دوًرا مهًما في مكافحة العنف المسلح من خالل استخدام برامج مراسلة موثوق بها للوصول 
  إلى األشخاص األكثر تعرًضا للخطر ودعم بدائل أفضل لشبابنا." 

  
"لقد أدى العنف المسلح إلى تدمير العائالت  قال مفوض والية نيويورك لألمن الداخلي وخدمات الطوارئ جاكي براي،

والمجتمعات في جميع أنحاء البالد وبينما لم تكن نيويورك محصنة فإننا نمهد الطريق إلى مستقبل أكثر أمانًا. تحت قيادة  
قائًما على البيانات يجمع بين استراتيجيات إنفاذ القانون والحلول المجتمعية. يعد  الحاكمة هوكول، تبنت نيويورك نهًجا شامالً 

برنامج سناغ أحد أهم مكونات هذا الجهد ونحن فخورون باستضافة هذا التدريب في مركز تدريب االستعداد في الوالية ذي  
  المستوى العالمي." 

  
"إن العنف المسلح ال يؤذي فقط أولئك المستهدفين. إنه يصدم أحباء   قالت إليزابيث كرونين، مديرة مكتب خدمات الضحايا،

( مكرس لمساعدة هؤالء  Office of Victim Services, OVSالضحايا ومجتمعات بأكملها. إن مكتب خدمات الضحايا )
مة هوكول على التزامها  األفراد من خالل تقديم الدعم الذي يحتاجون إليه ليعيشوا حياة أكثر أمانًا وصحة وسعادة. نشكر الحاك

  الثابت بدعم برامج التوعية في الشوارع ومنع العنف المسلح في جميع أنحاء الوالية." 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-state-has-provided-30-million-grants-fight-gun-violence-over-last&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C5983d0b4dcf04fef810a08da02068035%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637824524206660120%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ixtSCV%2Bs%2FniSlIWp%2Fsb5NqPVR1zqouVNUoVaz1QcSak%3D&reserved=0


  
  حول قسم خدمات العدالة الجنائية  

كن ال تقتصر على:  دعًما مهًما لجميع جوانب نظام العدالة الجنائية للوالية، بما في ذلك، ول قسم خدمات العدالة الجنائيةيوفر 
تدريب أجهزة إنفاذ القانون وغيرهم من المتخصصين في مجال العدالة الجنائية؛ اإلشراف على برنامج اعتماد جهات إنفاذ 

القانون؛ التأكد من عمل جهاز قياس الكحول ومعدات إنفاذ السرعة المستخدمة من قبل أجهزة إنفاذ القانون المحلية بشكل  
ح العدالة الجنائية؛ تحليل بيانات وبرامج مكافحة الجرائم على مستوى الوالية؛ تقديم الدعم البحثي؛  صحيح؛ إدارة تمويل من

( على DCJSتابع ) اإلشراف على إدارات المراقبة في المقاطعة وبدائل برامج السجن؛ وتنسيق سياسة عدالة الشباب.
  .تويترو  فيسبوك

  
  حول مركز تدريب االستعداد في الوالية  

وهو مركز تدريب االستعداد في للوالية  -والية نيويورك هي موطن إلحدى منشآت تدريب المستجيبين األوائل في البالد 
(State Preparedness Training Center, SPTC( في أوريسكاني. يقع )SPTC  على مساحة )فدان،   1100

 Swiftالتعامل مع حركة المياه السريعة والفيضانات ) ويقدم سلسلة واسعة من أماكن التدريب الواقعية، وموقع تدريب على
Water and Flood Training, SWFT قدم مربع وجهاز محاكاة لعممليات   45,000( ومجمع سيتي سكيب بمساحة

(. من المحاضرات والمناقشات في  Urban Search and Rescue, USARالبحث واإلنقاذ في المناطق الحضرية )
( SPTCمسارات تطوير المهارات إلى الواقع والتدريب عالي األداء القائم على السيناريوهات، يقدم ) الفصول الدراسية إلى

  للوكاالت الحكومية والمحلية والفيدرالية مجموعة من الفرص لتدريب المستجيبين األووائل للطوارئ الديناميكيين.
  

  معلومات عن قسم األمن الوطني وخدمات الطوارئ
القيادة والتنسيق والدعم للجهود المبذولة لمنع اإلرهاب والكوارث الطبيعية   قسم األمن الوطني وخدمات الطوارئيوفر

  والتهديدات والحرائق وحاالت الطوارئ األخرى ةاالستعداد واالستجابة لها والتعافي منها. لمزيد من المعلومات، توجه إلى 
  .dhses.ny.gov، أو تفضل بزيارة على تويتر NYSDHSES، تابع صفحة الفيسبوك

  
  حول مكتب خدمات الضحايا

ثل االستشارات في حاالت برنامج من برامج دعم الضحايا تقدم خدمات مباشرة م  200أكثر من مكتب خدمات الضحايايدعم 
األزمات والمحاماة ومالجئ الطوارئ والمساعدة القانونية المدنية والمساعدة في الرحيل إلى ضحايا الجريمة وأسرهم. كما  

تقدم الوكالة المساعدة المالية والتعويضات لضحايا الجرائم المستحقين عن نفقات العالج واالستشارة، ونفقات الجنازة والدفن،  
  .تويترو  فيسبوك( على OVSتابع )  ور المفقودة والدعم، باإلضافة إلى المساعدة األخرى.واألج

  
###  
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