
 
 الحاكمة كاثي هوكول  2022/ 3/ 30 للنشر فوًرا: 

 
 

  مليون دوالر لدعم قطاع السياحة في الوالية  125الحاكمة هوكول تعلن عن فتح باب الطلبات لبرامج إغاثية بقيمة  
  

  مليون دوالر لبرنامج إنعاش قطاع السياحة لتشجيع نمو الوظائف  100
  

  مليون دوالر لبرنامج منح المقابالت في نيويورك دعًما لعودة األحداث الكبيرة 25
  

  مليون دوالر 450جزء من حزمة التعافي الشاملة "إعادة السياحة، إعادة الوظائف"التي تقدمها الحاكمة بقيمة 
  
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن فتح باب الطلبات لبرنامجين للمنح السياحية، مصممين لدعم وتنشيط قطاع السياحة 
مليون دوالر لبرنامج   25مليون دوالر لبرنامج إنعاش قطاع السياحة ومنحة الـ 100والضيافة في والية نيويورك. منحة الـ

كجزء من مبادرة الحاكمة الرائدة على مستوى الوالية "إعادة   الن عنهما في نوفمبراللتان تم اإلعمنح المقابالت في نيويورك 
السياحة، إعادة الوظائف". سيوفر كال البرنامجين اآلن طلبات كاملة لشركات السياحة، ومراكز االجتماعات والمؤتمرات،  

 ومرافق اإلقامة الليلية المرخصة المؤهلة للبرنامج.  
  

جتمع األعمال التجارية في والية نيويورك بأكمله، لكن آثاره كانت مدمرة بشكل خاص لممتهني السياحة  "لقد تحّدى الوباء م
"تهدف هذه البرامج إلى الحصول على مساعدة األعمال التجارية في إعادة توظيف  قالت الحاكمة هوكول.والضيافة لدينا،" 

إطالق المحرك االقتصادي على مستوى الوالية  - تمعاتناالعمال وتنظيم مؤتمرات وأحداث جديدة على مستوى عالمي لمج
نيويورك هي المكان األكثر إثارة وحيوية وجاذبية على هذا الكوكب، ونحن بحاجة إلى بذل كل ما في وسعنا وهو السياحة. 

  لدعوة الزائرين والترحيب بهم من جميع أنحاء العالم." 
  

كان   . قبل الوباء،COVID-19تأثر قطاع السياحة والضيافة والقوى العاملة في والية نيويورك بشدة باآلثار المدمرة لمرض 
القطاع يدعم واحدة من كل عشر وظائف في جميع أنحاء الوالية. إدراًكا ألهمية إعادة موظفي السياحة في نيويورك إلى 

مليون دوالر لدعم إعادة توظيف  100العمل، كشفت الحاكمة هوكول النقاب عن برنامج منح إنعاش قطاع السياحة بقيمة 
السياحة التي عانت من صعوبات اقتصادية مرتبطة بالوباء. باإلضافة إلى ذلك، تم  العمال من خالل تقديم المنح لشركات قطاع 

مليون دوالر لتحفيز عودة األحداث واالجتماعات والمعارض التجارية   25إنشاء برنامج منح المقابالت في نيويورك بقيمة 
  ي قاعات المؤتمرات والفنادق الشريكة.التي تولد رحالت عمل، من خالل تغطية جزء من التكاليف المستندة إلى األحداث ف 

  
دوالر لصافي كل    5,000من خالل برنامج منح إنعاش قطاع السياحة، يمكن للشركات المؤهلة الحصول على منح بقيمة 

دوالر لصافي كل وظيفة جديدة مكافئة بدوام جزئي تمت إضافتها  2,500وظيفة جديدة مكافئة بدوام كامل تمت إضافتها، و 
. يجب على الحاصلين على المنح تحقيق زيادة صافية في التوظيف ال تقل عن اثنين من مكافئات  2022ير ويونيو بين ينا

دوالر كحد أقصى.   200,000دوالر، و   10,000الدوام الكامل للتأهل للحصول على التمويل؛ سيتم تقديم المنح بحد أدنى 
اشرة.  ، وسيتم إرسال رابط للمتقدمين المؤهلين مسبقًا للتقدم مبالمتوفر هنا يجب على المتقدمين إكمال فحص األهلية المطلوب 

  .هنايمكن العثور على مزيد من المعلومات، بما في ذلك توجيهات البرنامج 
  

  25لتشجيع عودة رحالت األعمال التجارية وجذب أحداث جديدة، سيقدم برنامج منح المقابالت في نيويورك منًحا بقيمة 
مليون دوالر ألماكن المؤتمرات ومرافق اإلقامة الليلية المرخصة لتعويض جزء من الخصومات المقدمة على رسوم تأجير  
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عية التي تساعد في جذب األحداث المؤهلة. سيتم تقديم المنح على أساس  أماكن االجتماعات المعتمدة وأسعار الغرف الجما
السداد، وتعتمد على عوامل تشمل حجم الحدث، والرسوم المتنازل عنها، والخصومات المقدمة. يقتصر البرنامج على األحداث  

، وسيتم إرسال رابط  المتوفر هنا الجديدة التي لم تتم جدولتها مسبقًا. يجب على المتقدمين إكمال فحص األهلية المطلوب 
. يمكن العثور على مزيد من 2022ديسمبر  31باشرة. آخر موعد لتقديم الطلبات للمتقدمين المؤهلين مسبقًا للتقدم م

  .هناالمعلومات، بما في ذلك توجيهات البرنامج 
  

"ال يمكن االستهانة باألهمية   قال هوب نايت، مفوض وكالة إمباير ستيت للتطوير باإلنابة والرئيس والمدير التنفيذي المعين: 
االقتصادية للسياحة: فهي تدعم الوظائف واألعمال التجارية الصغيرة، وتدر إيرادات للمجتمعات في جميع أنحاء والية  

نيويورك. التزمت الحاكمة هوكول بإعادة بناء هذا القطاع الحيوي والنابض بالحياة، وستعمل المنح المقدمة من خالل هذه  
البرامج على تقديم جماهير جديدة إلى والية نيويورك من خالل األحداث الجديدة، وإعادة سكان نيويورك إلى العمل في قطاع 

  السياحة." 
  

"ستدعم برامج "إعادة السياحة،  مباير ستيت للتطوير والمدير التنفيذي للسياحة روس دي ليفي: قال نائب رئيس وكالة إ
استعادة الوظائف" التي وضعتها الحاكمة هوكول انتعاش قطاع السياحة في والية نيويورك من خالل إعادة العمال إلى  

  -معارض. جنبًا إلى جنب مع شركائنا في السياحة وظائفهم وتعزيز عودة األحداث الكبيرة مثل االجتماعات والمؤتمرات وال
يمكننا إعادة  -بدًءا من مؤسسات تسويق الوجهات اإلقليمية والمحلية إلى األماكن والمعالم السياحية في جميع أنحاء الوالية 

  السياحة وتذكير األعمال التجارية والزوار على حٍد سواء بأنه ال يوجد مكان مثل نيويورك." 
  

، وقسم السياحة في وكالة إمباير ستيت للتطوير، لتعزيز  I LOVE NYه البرامج الجهود المستمرة التي تبذلها مبادرة تكمل هذ
السياحة وتنشيط قطاع السياحة في الوالية. يشمل ذلك الجهود المبذولة إلشراك زوار محليين ودوليين جدد ودعوتهم  

عن إطالق أول إعالن سياحي عالمي موجه للمستهلكين في نيويورك   الحاكمة هوكول أعلنتالستكشاف الوالية. في فبراير، 
في شراكة مع   I LOVE NYفي أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة. باإلضافة إلى ذلك، دخلت مبادرة 

  منظمي رحالت دوليين إلنشاء حزم سفر لوالية نيويورك ومدينة نيويورك والترويج لها.
  

"تساعد السياحة والزوار الذين يأتون من جميع أنحاء العالم في جعل نيويورك  قال السناتور عن الوالية خوسيه إم سيرانو: 
وجهة فريدة من نوعها. ستساعد برامج الحاكمة هوكول القوى العاملة في السياحة، وستدعم األعمال التجارية في النظام البيئي 

ار والفعاليات الخاصة إلى مدننا. أشكر الحاكمة على التزامها بقطاع السياحة في الوالية  السياحي، وتجلب المزيد من الزو 
  واألعمال التجارية واألفراد الذين يجعلونها صناعة مزدهرة في نيويورك." 

  
قة من "يعتمد اقتصاد والية نيويورك على قطاع السياحة النابض بالحياة. في كل منط قال عضو الجمعية دانيال أودونيل:

واليتنا، يأتي الزوار لخوض تجربة الفنون الرائعة والثقافة واألماكن الخارجية وشخصية نيويورك، وعندما يفعلون ذلك، فإنهم 
يدعمون المطاعم المحلية، واألماكن والمتاجر والفنادق والعروض والمزيد. خلق الوباء تحديات ال حصر لها لقطاع السياحة،  

أناس ما زالوا يكافحون من أجل الوقوف على أقدامهم. من الضروري أن ندعم العودة القوية  وقد سمعت بشكل مباشر من 
للسياحة في واليتنا وجميع األفراد الذين تدعمهم. نشكر الحاكمة هوكول العترافها بالدور الحيوي الذي تلعبه السياحة في جعل  

  ن أكبر وأفضل من أي وقت مضى." واليتنا تزدهر، واللتزامها بمساعدة القطاع على االنتعاش ليكو
  

. يتوفر المزيد من المعلومات oveny.comwww.ilللمساعدة في التخطيط لعطلتك القادمة في والية نيويورك، يُرجى زيارة 
  .www.iloveny.com/nycعلى الموقع اإللكتروني لمدينة نيويورك 
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