
 

 

 
 الحاكمة كاثي هوكول  2022/ 4/ 19 للنشر فوًرا: 

 
 

  مليون دوالر لتحسين البنية التحتية المائية في جميع أنحاء والية نيويورك 638الحاكمة هوكول تعلن عن منح بقيمة 
  

  الناشئة الملوثات تعالج التي الشرب مياه لمشاريع دوالر مليون  206 من أكثر تخصيص تم
  

 وموهوك هدسون-ميد و  آيالند لونغ و ليكس فنغر و نيويورك ووسط العاصمة منطقة على المنح على الحاصلون يتوزع
  نيويورك وغرب الجنوبية والمنطقة الشمالية والمنطقة فالي

  
  

ح للبلديات مليون دوالر على شكل من 638أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن مؤسسة المرافق البيئية الحكومية منحت 
مشروًعا للبنية التحتية للمياه في جميع أنحاء الوالية لحماية الصحة العامة أو تحسين   199والسلطات العامة موزعة على 

مليون دوالر   37مليون دوالر من منح قانون تحسين البنية التحتية للمياه وأكثر من  601جودة المياه. سيدعم ما يقرب من 
مليار دوالر من إجمالي استثمارات البنية التحتية. من المتوقع أن تساهم المنح  1.6اإلضافية حوالي من اإلعانات الفيدرالية  

  مليار دوالر. 1.4وظيفة في اقتصاد نيويورك وتوفر لدافعي الضرائب ما يقدر بمبلغ  35,000بتوفير أكثر من 
  

"إن تحديث البنية التحتية للمياه في واليتنا أمر بالغ األهمية لضمان حصول كل سكان نيويورك على  قالت الحاكمة هوكول، 
ستظل حماية الصحة العامة لسكان نيويورك دائًما على رأس أولويات إدارتي وهذا التمويل دليل على هذا   مياه الشرب النظيفة.

ستويات الحكومة لتمكين المجتمعات المحلية من خالل التمويل االلتزام. سنواصل العمل بشكل تعاوني مع كل مستوى من م
  الذي تحتاجه لتحسين جودة المياه على مستوى الوالية." 

  

 Water Infrastructureيمثل إعالن اليوم أكبر منحة على اإلطالق لمنح قانون تحسين البنية التحتية للمياه )
Improvement Act, WIIAعلى موقع   القائمة الكاملة للحائزين على المنح وصف المشاريع  (. يمكن العثور على

( اإللكتروني حيث يمكنك أيًضا Environmental Facilities Corporation, EFCمؤسسة المرافق البيئبة )
  . خارطة تفاعليةإضافةً إلى  المنح حسب المنطقةاستعراض 

  
"سيوفر هذا المستوى التاريخي من تمويل المنح  قالت مورين أ.كولمان الرئيسة والمديرة التنفيذية لمؤسسة المرافق البيئية،

مجتمعًا حيث تنفذ الوالية أهداف جودة المياه التي تطالب بها الحاكمة هوكول. توفر   151( فوائد تحويلية إلى  EFCمن )
( مساعدات لدافعي الضرائب وتساعد الحكومات المحلية في البدء بالعمل في المشاريع الهامة التي  EFCالمنح المقدمة من )

( لدعم العديد من مشاريع البنية EFCحفز التنمية االقتصادية. تستعد )تحمي الصحة العامة والبيئة وتخلق فرص العمل وت
التحتية لجودة المياه من خالل المبادرات في ميزانية الوالية التي تم سنها وضخ التمويل الفيدرالي من قانون البنية التحتية  

  للحزبين." 
 

"تقوم والية نيويورك   مؤسسة المرافق البيئية،قال باسيل سيغوس مفوض إدارة الحفاظ على البيئة ورئيس مجلس إدارة 
باستثمارات لألجيال للمساعدة في بناء مجتمعات أكثر مرونة وأكثر استعداًدا لمواجهة تحديات تغير المناخ من خالل دعم  

لمستمر بحماية جودة التحديثات والتحسينات للبنية التحتية للمياه في البلديات في كافة أنحاء الوالية. مع التزام الحاكمة هوكول ا
( في تطوير Department of Environmental Conservation, DECالمياه، تساعد إدارة المحافظة على البيئة )

  المشاريع األساسية لتوفير الوصول إلى مياه الشرب النظيفة وحماية إمدادات المياه وتعزيز النمو االقتصادي المستمر." 
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fefc.ny.gov%2FWIIA-2021-PDF&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C69050891ffc1457d1eb208da2218c56f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637859787037214305%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=o9aCUHbC%2FWFA38OrtCxIRq3BPGTzfQ59BdeorGOsL8s%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fefc.ny.gov%2FWIIA-2021-PDF&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C69050891ffc1457d1eb208da2218c56f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637859787037214305%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=o9aCUHbC%2FWFA38OrtCxIRq3BPGTzfQ59BdeorGOsL8s%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fefc.ny.gov%2FWIIA-2021-PDF&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C69050891ffc1457d1eb208da2218c56f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637859787037214305%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=o9aCUHbC%2FWFA38OrtCxIRq3BPGTzfQ59BdeorGOsL8s%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fefc.ny.gov%2Fwiia-awards-2021-region&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C69050891ffc1457d1eb208da2218c56f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637859787037214305%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PxgRUaRTTjpuWsCBlY%2FdQ1hYFw8h%2BwwsOq48t%2BtEZaI%3D&reserved=0
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"إن استبدال البنية التحتية القديمة وتنفيذ معالجة الملوثات الناشئة في   قالت الدكتورة ماري تي باسيت مفوضة وزارة الصحة،
أنظمة مياه الشرب العامة بوالية نيويورك هي مكونات مهمة لضمان المساواة في الصحة العامة. المجتمعات التي تحملت  

تاريخي منذ عقود تستخدم هذه األموال للمساعدة في تعويض تكاليف المشروع ومعالجة وطأة التلوث الصناعي أو اإلهمال ال
  القضايا األكبر المتعلقة بتوصيل المياه النظيفة." 

  
  الممولة في هذه الجولة من المنح ما يلي: 199تتضمن أبرز معالم المشاريع 

  
  الناشئة الملوثات تعالج التي المؤهلة المشاريع منج ستمول الشرب؛ مياه لمشروعات دوالر مليون 426  من أكثر منح تم

  المشروع تكاليف من بالمائة 60
مليون دوالر إضافية لمشاريع معالجة الملوثات  206مليون دوالر لتحسين أنظمة مياه الشرب و  220تم منح أكثر من 

 Maximumيتم منح المشاريع المؤهلة التي تعالج الملوثات الناشئة فوق الحد األقصى لمستوى الملوثات ) الناشئة.
Contaminant Level, MCL صافي تكاليف المشروع المؤهلة. تتضمن أمثلة هذه   % من60( الذي تحدده الوالية

  المشاريع ما يلي:

دوالر للمعالجة الفعالة لمياه الشرب في    90,000  - المنطقة التعليمية المركزية في أفريل بارك )منطقة العاصمة( •
  مدرسة ألجونكوين المتوسطة.

  خطوط خدمة من الرصاص. 1,110 ماليين دوالر الستبدال 3 - مدينة روتشستر )فنغر ليكس(  •
مليون دوالر ألربعة مشاريع إلزالة ومعالجة الملوثات  31 -هيئة المياه في مقاطعة ناسو الغربية )لونغ آيالند(  •

   ة.الناشئ

  
  مليون دوالر لمشاريع تحسين مياه الصرف الصحي 139تم منح أكثر من  

  يلي: ما المشاريع هذه أمثلة تتضمن

مليون دوالر لمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي   25 - مقاطعة تشيمونغ )المنطقة الجنوبية( •
سيدعم التمويل جهود المقاطعة للجمع بين محطتين متقادمتين لمعالجة مياه الصرف الصحي وإجراء ترقيات  الموحد.

من شأنها أن تساعد في تلبية معايير الوالية وتحسين جودة المياه عن طريق تقليل النيتروجين والفوسفور الذي يتم 
  تصريفه في نهر تشيمونغ ومستجمعات المياه في خليج تشيسابيك.

  مليون دوالر لمشروع تحسين محطة معالجة مياه الصرف الصحي. 4.3 -مدينة أمستردام )موهوك فالي(   •

  
  بالمائة من تكاليف المشاريع المقدرة 50ُمنحت بلديات 

بالمائة باإلضافة إلى مساعدة إضافية اتحادية   25( بنسبة WIIAتم منح ثالثة عشر مشروًعا بلديًا )في الجدول أدناه( منحة )
في المائة من    25بالمائة من تكاليف المشاريع المقدرة. وقد أصبح ذلك ممكناً من خالل منح  50بالمائة لتمويل  25بنسبة 

في   50هذه المجتمعات التي تعاني من صعوبات والتي ستحصل على تمويل بدون فوائد لنسبة المساعدات الفيدرالية اإلضافية ل 
المائة المتبقية من تكاليف المشروع. تم اختيار البلديات لتلقي الدعم بناًء على األهلية للمشروع والتأثير على جودة المياه 

  والصعوبات المالية.
  

  المقدر اليالفيدر الدعم  المنطقة  اسم مقدم الطلب
  مقدار

  (WIIAمنحة )
  المنحة قيمة إجمالي

Buffalo Sewer Authority  Western NY  $9,054,768   $9,054,768  $18,109,535  

De Kalb, Town  North Country  $1,250,000   $1,250,000  $2,500,000  

Franklinville, Village  Western NY  $1,235,333   $1,235,333  $2,850,000  

Herkimer, Village  Mohawk Valley  $4,997,750   $4,997,750  $9,995,500  

Lockport, City  Western NY  $1,934,500   $1,934,500  $3,869,000  

Moravia, Village  Central NY  $827,688   $827,688  $1,655,376  

Naples, Village  Finger Lakes  $3,436,500   $3,436,500  $6,873,000  



 

 

Newburgh, City  Mid-Hudson  $5,577,500  $5,577,500  $11,155,000  

Penn Yan, Village  Finger Lakes  $132,750   $132,750  $265,500  

Schroon, Town  North Country  $108,750   $108,750  $217,500  

Sidney, Village  Southern Tier  $565,313   $565,313  $1,130,626  

Sylvan Beach, Village  Mohawk Valley  $7,291,668   $7,291,668  $14,583,335  

Utica, City  Mohawk Valley  $306,563  $306,563  $613,126  

  
  بالمائة: 25 بنسبة فيدرالية منحة (WIIA)  منح تتلقى ال صعوبات من تعاني أخرى مجتمعات ثالثة ستتلقى

دوالر إلنشاء شبكة صرف صحي جديدة ومجاري جديدة لفصل   182,750 - قرية جوفيرنور )المنطقة الشمالية( •
  المجاري المشتركة.

دوالر لتركيب نظام تعقيم في محطة معالجة مياه الصرف    132,750 -قرية هوسيك فولز )منطقة العاصمة(  •
   الصحي. 

لزيادة قدرة محطة معالجة مياه الصرف الصحي لمعالجة   دوالر  356,500 - قرية بورت ليدن )المنطقة الشمالية( •
  التدفقات الزائدة وتركيب نظام تعقيم.

  
  حصل مشروعان على منح مشتركة بين البلديات

( لمشروعين لمجتمعات تعمل معًا لتحسين جودة Intermunicipal Grants, IMGتم منح المنح المشتركة بين البلديات )
  المياه.

  مليون دوالر لمشروع توسعة رئيسي للمياه مع بروكهافين. 1.2 - هيئة مياه مقاطعة سوفولك )لونغ آيالند( •

  مليون دوالر لمشروع إمدادات المياه مع هيئة مياه مقاطعة مونرو. 2.7 -  غينيسي )فنغر ليكس( مقاطعة •

  
  توفر األموال

يجوز صرف أموال المنحة إلى الفائزين بمجرد استيفاء شروط معينة بما في ذلك تنفيذ اتفاقية المنحة وموافقة مجلس إدارة  
(EFC.)  
  

  عرض المنح المقدمة من مجلس التنمية االقتصادية اإلقليمي

• Capital Region  

• Central NY  

• Finger Lakes  
• Long Island  

• Mid-Hudson  
• Mohawk Valley  
• North Country  
• Southern Tier  

• Western NY  

  
"أنا فخور بتسليم األموال الفيدرالية لهذه المشاريع في جميع أنحاء نيويورك من إصالح أنظمة  قال السناتور تشارلز شومر،

الصرف الصحي لدينا في بوفالو ومقاطعة تشيمونغ إلى استبدال أنابيب الرصاص الخطرة في روتشستر. إن الحصول على  
المياه لدينا وزيادة الوظائف والحفاظ على سالمة   مياه الشرب النظيفة حق وسأواصل الكفاح من أجل الحفاظ على تدفق أنظمة

  سكان نيويورك وصحتهم." 
  

"البنية التحتية أكثر من مجرد طرق وجسور؛ إنها التأكد من أن المياه التي يشربها أطفالنا  قال النائب شون باتريك مالوني، 
تحتية في الكونغرس وأنا فخور بأن هذه األموال  آمنة ونظيفة. لقد ناضلت لسنوات لزيادة التمويل من أجل تحسينات البنية ال

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fefc.ny.gov%2Fwiia-awards-2021-region%23capital-region&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C69050891ffc1457d1eb208da2218c56f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637859787037214305%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iQr%2BQx6vL6QhRaqcW%2BUZlWRzBPVKH3wOttRM94xYw64%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fefc.ny.gov%2Fwiia-awards-2021-region%23central-ny&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C69050891ffc1457d1eb208da2218c56f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637859787037214305%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AiObquh8DtEOO1CS3sceJywqMgh4La1Rn0B3N8ZkMOQ%3D&reserved=0
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fefc.ny.gov%2Fwiia-awards-2021-region%23long-island&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C69050891ffc1457d1eb208da2218c56f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637859787037214305%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cIDFK697WZCAqecsEtadGoaXXYy3YGQSn%2BSCJZEcPxk%3D&reserved=0
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fefc.ny.gov%2Fwiia-awards-2021-region%23mohawk-valley&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C69050891ffc1457d1eb208da2218c56f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637859787037214305%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=w1sVYLiCJn9ij9JJRu3U3QxvKYU0RN3NtIZ9nybUHMs%3D&reserved=0
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fefc.ny.gov%2Fwiia-awards-2021-region%23southern-tier&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C69050891ffc1457d1eb208da2218c56f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637859787037214305%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=58MnafqyyoqtnWWKuBatuioBjf7NzP44lSJVUtNRSoY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fefc.ny.gov%2Fwiia-awards-2021-region%23western-ny&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C69050891ffc1457d1eb208da2218c56f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637859787037369738%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=KWtzqBnTwRv9PF5MuK7gAIIA%2F33DweeDPnVv92%2FqDgE%3D&reserved=0


 

 

مليون دوالر في   11الفيدرالية يتم استخدامها بشكل كبير هنا في نيويورك الثني عشر مشروًعا عبر منطقتنا بما في ذلك 
  نيوبورج." 

  
ر والبقاء. أثني على  "إن ضمان وجود نظام مياه نظيف وصحي يساعد مجتمعاتنا على االزدهاقال النائب أدريانو إسبايالت، 

الحاكمة هوكول إلعالن اليوم عن تخصيص هذا التمويل للمساعدة في تعزيز نظام البنية التحتية للمياه في واليتنا وخلق فرص 
  عمل ودعم اقتصاد واليتنا والمساعدة في تحسين جودة المياه لماليين سكان نيويورك على الدوام." 

  
د كان تنظيف المياه في نيويورك وحماية مجتمعاتنا من الملوثات الضارة مثل مواد بولي  "لق  قال النائب أنطونيو ديلجادو،

من أولوياتي منذ أن بدأت خدمة منطقة   (Per- and Polyfluoroalkyl Substances, PFASفلورو ألكيل )
يسعدني أن أرى استثمارات كبيرة في البنية التحتية للمياه شمال والية نيويورك والتي الكونغرس التاسع عشر في نيويورك. 

ستساعد في تحسين الصحة العامة وتساهم في وظائف في اقتصادنا وتوفر أموال الناس. سأستمر في العمل لضمان حصول  
  كافة سكان نيويورك على مياه شرب نظيفة." 

  
"الحصول على مياه نظيفة أمر ضروري وهذا التمويل المهم هو جزء من التزام   خ،قال تود كامينسكي عضو مجلس الشيو

الوالية بمساعدة المحليات على حماية الصحة العامة وتحسين جودة المياه. شكًرا للحاكمة كاثي هوكول على ضمان استمرارنا 
  في هذا االستثمار التاريخي في بنيتنا التحتية." 

  
"يسعدني إعالن الحاكمة هوكول عن تخصيص أموال لحكوماتنا المحلية وسلطة المياه  الجمعية،قال ستيف إنغلبرايت عضو 

في مقاطعة سوفولك لتوفير مياه آمنة ونظيفة لسكان نيويورك. ستستمر هذه األموال في التدفق نتيجة للميزانية الجديدة التي  
  ة التحتية للمياه النظيفة لمساعدة الحكومات المحلية." مليون دوالر في قانون البني 500توفر استثماًرا إضافيًا بقيمة 

  
   التزام نيويورك بجودة المياه

  400توفر  في سبتمبر الحاكمة هوكول أعلنتنيويورك تواصل زيادة االستثمارات في مشاريع البنية التحتية للمياه النظيفة. 
( و  WIIAمليون دوالر للمجتمعات على مستوى الوالية لتمويل مشاريع البنية التحتية للمياه النظيفة من خالل برامج )

(IMG( بالنظر إلى العدد التاريخي لطلبات .)WIIA.التي تم قدمت سيتم تقديم أموال منح أموال إضافية )  
  

مليار دوال، لقانون  4.2مليار دوالر بإجمالي  1.2تحت قيادة الحاكم هوكول تسمح الميزانية التي أقرت بمبلغ إضافي قدره 
لتاريخية التي سيتبناها  المياه النظيفة والهواء النظيف وقانون السندات البيئية للوظائف الخضراء. ستوفر هذه المبادرة ا

الناخبون في وقت الحق من هذا العام الدعم الذي تحتاجه نيويورك لتوفير المياه الصالحة للشرب واالستثمار في البنية التحتية 
ا للمياه واستعادة الموائل البيئية والحد من مخاطر الفيضانات والحفاظ على المساحات الخارجية والمزارع المحلية. كم الحيوية

سيمكن االستثمار في مشاريع التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه والتي من شأنها تقليل تلوث الهواء وخفض انبعاثات  
الكربون وتحسين قدرة مجتمعات نيويورك على تحمل الزيادة التي يحركها المناخ في الظواهر الجوية الشديدة والفيضانات.  

ا استثماًرا كبيًرا في مبادرة المدارس الخضراء النظيفة والذي سيصل إلى كل مدرسة عامة  سيدعم قانون السندات البيئية أيضً 
    في المجتمعات المحرومة.

  
  400 قدره قياسيًا مبلغًا الخضراء للوظائف البيئية والسندات النظيف والهواء النظيفة المياه قانون  إلى  إضافة الميزانية تتضمن
 لتعزيز  الزراعية الموارد وتحسين معه والتكيف المناخ تغير من التخفيف جهود لدعم  البيئة حماية لصندوق دوالر مليون

 نيويورك. لسكان ترفيهية فرص وتوفير البيئة على المحافظة جهود وتعزيز لدينا المياه مصادر وحماية المستدامة  الزراعة
  في الوالية استثمارات إجمالي رفع مما النظيفة للمياه ةالتحتي البنية لتمويل  أخرى دوالر مليون 500 أيًضا الميزانية تضمنت

  .2017 عام منذ دوالر مليار 4.5 إلى النظيفة المياه
  

  نشجع الحكومات المحلية على المشاركة في مسح احتياجات مستجمعات المياه النظيفة
( البلديات على المشاركة في استبيان احتياجات مستجمعات المياه النظيفة لوكالة حماية البيئة EFCتحث )

(Environmental Protection Agency, EPA( والذي بدأته )EFC في نيويورك في )مارس. تُعدُّ المشاركة   1
صيصه لوالية نيويورك لتمويل مشاريع البنية أمًرا بالغ األهمية ألنها قد تؤثر على مقدار التمويل الفيدرالي الذي سيتم تخ

التحتية للمياه النظيفة في المستقبل. يُطلب من البلديات توثيق احتياجات البنية التحتية لمياه الصرف الصحي في مجتمعاتهم  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-600-million-grants-available-water-infrastructure-and-resiliency&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C69050891ffc1457d1eb208da2218c56f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637859787037369738%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=R8M46u%2FSsBh0RF9WIScOUyPX8fHabCE3OGsyweJ6jYA%3D&reserved=0


 

 

لتقديم الوثائق والتعرف على الموارد للمساعدة في   https://efc.ny.gov/needs توجه إلى  (.EPAلتقديمها إلى )
  التقديمات.

  
  (EFCنبذة عن )

تساعد مؤسسة المرافق البيئية الحكومات المحلية والمنظمات المؤهلة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية للمياه الخاصة بها. وتقدم  
(EFC  المنح الحكومية والفيدرالية إضافة إلى تمويل بدون فوائد ومتدني التكلفة للمساعدة في ضمان أن تكون المشاريع )

 الشرب مياه صناديقو في نيويورك النظيفة المياه( EFCميسورة التكلفة مع المحفاظة على موارد المياه األساسية. تدير )
 ,Department of Healthوإدارة الصحة ) DECوالمنح الفيدرالية ومنح الوالية بالشراكة مع   للوالية التابعة المتجددة
DOH( تستخدم .)EFC.استراتيجيات تمويل متعددة لتعظيم التمويل الذي يمكن توفيره للمجتمعات )  

  
###  
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