
 
 الحاكمة كاثي هوكول  2022/ 4/ 6 للنشر فوًرا: 

 
 

مليون دوالر لتعزيز اتصاالت الطوارئ والبنية التحتية المتعلقة بالطوارئ على   62.4الحاكمة هوكول تعلن عن توفر  
  مستوى الوالية

  
  تمويل سنوي يدعم جهود المقاطعة لتعزيز إمكانية التشغيل البيني الالسلكي بين المستجيبين لحاالت الطوارئ

  
  2022مايو  11حتى  اإللكتروني قسم األمن الوطني وخدمات الطوارئموقع  فترة التقديم مفتوحة اآلن على

  
  

مليون دوالر لدعم الجهود على مستوى المقاطعة لتعزيز االتصاالت في  62.4أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن توفر  
حاالت الطوارئ والبنية التحتية لقابلية التشغيل البيني التي يستخدمها المستجيبون األوائل على المستوى المحلي. من خالل  

، يمكن للمقاطعات الفردية 2022القابلة للتشغيل البيني على مستوى الوالية لعام برنامج المنح التي تستهدف االتصاالت 
ومدينة نيويورك التقدم للحصول على تمويل لتحسين البنية التحتية ومعالجة أوجه القصور في االتصاالت وتنفيذ قنوات  

ح إمكانية التشغيل البيني المستجيبين األوائل التشغيل البيني الوطنية وتعزيز االتصال اإلقليمي بين المقاطعات واألنظمة. تمن
  القدرة على مشاركة المعلومات والبيانات بسالسة في الوقت الفعلي أثناء حالة الطوارئ.

  
"عندما يستجيب رجال اإلطفاء وضباط الشرطة وفرق الطوارئ الطبية والمسعفون لدينا ألزمة ما،  قالت الحاكمة هوكول،

فإنهم يحتاجون إلى بنية اتصاالت تسمح لهم بالتواصل والتنسيق بفعالية وكفاءة. يعتمد هذا التمويل على جهودنا السابقة لتحديث  
  االت الطوارئ الفعالة والبنية التحتية في جميع أنحاء الوالية".أنظمة اتصاالت السالمة العامة لدينا وسيعزز قدرات اتص

  
 Statewide Interoperableإن برنامج منحة االتصاالت القابلة للتشغيل البيني على مستوى الوالية )

Communications Grant, SICG  المستهدف هو برنامج منح غير تنافسي مصمم لتحسين حالة    2022( للعام
بيني للراديو المحمول األرضي لوكاالت السالمة العامة في نيويورك. يتم توزيع التمويل على المتقدمين المؤهلين التشغيل ال

)المقاطعات( الذين ليس لديهم تغطية كافية أو بنية تحتية غير كافية على قنوات التشغيل البيني الوطنية. الحد األقصى للمنحة  
مع قبول طلب واحد فقط لكل مقاطعة. ستراجع إدارة الوالية لألمن الداخلي وخدمات   ماليين دوالر 6المتاحة لكل متلقي هو 

  الطوارئ الطلبات وتقدم المساعدة الفنية للمتقدمين حسب الطلب.
  

  11الموعد النهائي لتقديم الطلبات لهذا العام هو   .SICG قسمصفحةلتقديم طلب للحصول على تمويل، يمكن للمتقدمين زيارة
  2022مايو 

  

"عندما تحدث حالة طوارئ، يجب أن يكون المستجيبين   قال جاكي براي، مفوض الوالية لألمن الداخلي وخدمات الطوارئ،
يعد تحديث البنية التحتية لالتصاالت القديمة من خالل هذه المنح والشراكات بين الشعبة  األوائل لدينا قادرين على التواصل. 

والمقاطعات أمًرا بالغ األهمية لتأمين خطوط اتصال واضحة أثناء الفعاليات. يسعدنا تقديم فرصة التمويل هذه لشركائنا 
  المحليين الذين هم في أمس الحاجة إلى تحديثات." 

  
إصدار الحاكمة هوكول لهذا التمويل  واريو المدير التنفيذي لجمعية المقاطعات في والية نيويورك، "يعدقال ستيفن ج. أك

خطوة كبيرة إلى األمام للمقاطعات ويأتي في وقت حرج للسالمة العامة المحلية وإدارة الطوارئ األنظمة التي هي في حاجة  
على هذه المنح للمساعدة في تمويل تحسينات البنية التحتية المنقذة  المحلية  9-1-1ماسة إلى تحديثات. تعتمد مراكز إرسال  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dhses.ny.gov%2Fstatewide-interoperable-communications-grant-targeted-sicg&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C1bc932956c5e4b4b843f08da17e42932%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637848565955157740%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=dBVd%2FBR%2F2DYUReggLo%2B%2FJJP6nnLnmn1Gx7VS9PvjhHM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dhses.ny.gov%2Fstatewide-interoperable-communications-grant-targeted-sicg&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C1bc932956c5e4b4b843f08da17e42932%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637848565955157740%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=dBVd%2FBR%2F2DYUReggLo%2B%2FJJP6nnLnmn1Gx7VS9PvjhHM%3D&reserved=0


للحياة والمكلفة في الوقت ذاته، بما في ذلك أجهزة الراديو المحمولة الجديدة للمستجيبين األوائل واألبراج اإلضافية لزيادة  
البيني. يجب التوجه بالشكر إلى الحاكمة   جودة خدمات اإلرسال والتكنولوجيا الجديدة لتعزيز مراكز االتصال القابلة للتشغيل

هوكول لتحسين عملية صرف هذه األموال في الوقت المناسب، وتمكين الحكومات المحلية من تحسين التخطيط لحاالت 
 الطوارئ واالستجابة لها والحفاظ على سالمة سكان نيويورك."

  معلومات عن قسم األمن الوطني وخدمات الطوارئ
ماية منها القيادة والتنسيق والدعم لمنع الكوارث وحاالت الطوارئ األخرى والح قسم األمن الوطني وخدمات الطوارئ يوفر

، فيسبوك( على DHSESواالستعداد واالستجابة لها والتعافي منها والتخفيف من حدتها. لمزيد من المعلومات، ابحث عن )
  .dhses.ny.gov أو تفضل بزيارة تويترأو 
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