
 
 الحاكمة كاثي هوكول   15/5/2022 للنشر فوًرا:

 

 

  الحاكمة هوكول تعلن عن توفير موارد حكومية لمجتمع بوفالو رًدا على إطالق النار المرّوع في سوبرماركت توبس
  

  مليون دوالر في التمويل المتاح من مكتب والية نيويورك لخدمات الضحايا للخدمات اإلضافية للضحايا والعائالت 2.8
  

سيكون موظفو مكتب خدمات الضحايا في بوفالو هذا األسبوع لمساعدة الضحايا والعائالت في الحصول على المساعدة  
  ة الحصول على التمويلالمالية وتقديم تفاصيل لمقدمي الخدمات حول كيفي

  
تقدم خدمات الركوب المشتركة عمليات ركوب مجانية من وإلى أسواق بوفالو لمعالجة "صحراء الطعام" أثناء إغالق 

  موقع إطالق النار
  

  844-863-9314 الرقم  على األزمات  في لإلرشاد Line Hope Project NY خط يتوفر
  

  بالكراهية المشحون المأساوي النار إطالق  لضحايا العشرة الجنازات جميع  تكاليف في الوطنية العمل شبكة ستساهم
  
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن موارد لدعم مجتمع بوفالو رًدا على إطالق النار المروع في سوبرماركت توبس، بما  
  في ذلك استثمارات حكومية إضافية، وعمليات الركوب إلى متاجر البقالة المحلية، والتمويل لتغطية نفقات جنازات الضحايا.

  
الماضية صادمة بالنسبة لسكان نيويورك، ولن تدخر إدارتي أي جهد لضمان حصول ضحايا هذا  24"لقد كانت الساعات الـ

  قالت الحاكمة هوكول.العمل اإلرهابي الذي نفذه شخص متعصب أبيض على جميع الموارد والدعم الذي يحتاجون إليه،" 
يورك للتغلب على هذه المأساة التي ال يمكن تصورها. بوفالو، مسقط  "يراقب العالم بأسره كيف سنجتمع معًا كأهل في نيو

  رأسي، هي مدينة الجيران الطيبين وستكون والية نيويورك جارة طيبة لهم." 
  

  إضافي  ودعم خدمات لتقديم والحكومي الفيدرالي  التمويل من دوالر مليون 2.8 بتوفير  توجيًها هوكول الحاكمة أصدرت
  خدمات قسم من التمويل (OVS) الضحايا لخدمات الوالية مكتب  سيدير النار. إطالق من المتضررة والعائالت لألفراد 
 الفيدرالي القانون تمويل من  جزًءا سنويًا يحدد  والذي بالوالية،  المجتمعي العنف في التدخل  وقانون بالوالية، الجنائية العدالة
  السالح. عنف  من تضرًرا األكثر المجتمعات تخدم التي للبرامج بالوالية الجرائم لضحايا

  
( في بوفالو هذا األسبوع لمساعدة الضحايا والعائالت في الحصول على OVSايا )سيتواجد موظفو مكتب خدمات الضح

المساعدة المالية وتقديم معلومات حول كيفية وصول مقدمي الخدمات إلى التمويل اإلضافي لتوسيع الخدمات ودعم ضحايا 
إليه إال للضحايا وعائالتهم من  ( في مكان مغلق ال يمكن الوصول OVSالعنف. سيتم تعيين موظفي مكتب خدمات الضحايا ) 

أجل حماية خصوصية الضحايا والحفاظ على السرية. توفر الوكالة شبكة أمان حرجة ويمكنها دفع النفقات الناتجة عن جريمة  
عندما يتعذر على األفراد العثور على طريقة أخرى للسداد عنهم، بما في ذلك مصاريف الجنازة والدفن والتكاليف الطبية 

  د، من بين نفقات أخرى، ويمكنها مساعدة الضحايا وعائالتهم ذوي األجور المفقودة وفاقدي الدعم.واإلرشا
  



  أي تغطية الوطنية العمل  شبكة  عرضت دوالر. 6,000 حتى والدفن الجنازة نفقات تغطية الضحايا خدمات لمكتب  يمكن
  يحتاجون من إلى األموال وصول لضمان كثب عن نيويورك والية  وتنسق النار، إطالق ضحايا ألسر  إضافية جنائزية نفقات
  إليها.

  
لتوفير عمليات ركوب من   Uberو  Lyftالحاكمة هوكول عن شراكة مع شركات النقل المشتركة  باإلضافة إلى ذلك، أعلنت

إلى متاجر البقالة المحلية؛ جرت حادثة إطالق النار في مكان يسمى "صحراء الطعام" وهو سوبرماركت وحيد على بعد و
 14209و 14208يمكن للركاب المقيمين في الرمزين البريديين  مسافة قصيرة سيًرا على األقدام للعديد من سكان بوفالو.

 425) أسواق توبس فريندلي من وإلى متجرين محليين للبقالة:دوالًرا  20الحصول على توصيلة مجانية تصل إلى 
Niagara Street, Buffaloبرايس رايت( و (250 Elmwood Avenue, Buffalo يمكن لركاب .)Lyft   استخدام

  عن رمز للركاب قريبًا  Uberوستعلن  Lyft' في تطبيق BuffaloLyftUpالكود '
  

( الضحايا وأفراد األسر في تقديم مطالبات  OVSيمكن أن تساعد البرامج التالية الممولة من مكتب خدمات الضحايا )
للحصول على معونات وكذلك تقديم اإلرشاد في األزمات ومجموعات الدعم والمناصرة والخدمات األخرى. يحق ألي  

أيًضا العثور على البرامج على  ضحية جريمة وأفراد أسرته الحصول على هذه الخدمات. يمكن  
www.ovs.ny.gov/connect.  

Against Rising Buffalo  - العنف ضد   بوفالو نهضة )برنامج BRAVE إيري  بمقاطعة الطبي المركز •
Violence إيري  بمقاطعة الطبي المركز في  -  ECMC) و SNUG  

  إيري لمقاطعة العام المدعي مكتب •

  (Inc Justice & Law Elder for Center) السن كبار وعدالة قانون  مركز •

 Every1 for Services Community  منظمة •

  (Department Probation County Erie) إيري مقاطعة إدارة •

  (Buffalo of Institute International) الدولي بوفالو معهد  •

  (Inc Services Legal Neighborhood) للجوار القانونية الخدمات  الخدمات مكتب •

  (Inc Center, Community Buffalo Northwest) بوفالو غرب شمال مجتمع  مركز •

  
  .2021 عام في وأسرهم الجرائم لضحايا مالية مساعدات دوالر مليون 18  من أكثر (OVS) الضحايا خدمات مكتب قدم

 يتلقون األفراد   أن يعني مما  االستشارات أو الطبية الفواتير لسداد  حد  لديها ليس التي البالد  في الوحيدة الوالية هي نيويورك
  اإلضافية والتكاليف والرسوم الغرامات خالل من ئمالجرا ضحايا  تعويض تمويل توفير يتم  إليها. بحاجة  هم طالما المساعدة

  الفيدرالية. المحاكم أو الوالية محاكم في  المدانين األفراد  بعض يدفعها التي
  

ر الحاكمة هوكول جميع سكان نيويورك بموارد الوالية المتاحة لدعم الصحة العقلية خالل هذا الوقت من الفاجعة. يمكن   تُذك ِّ
للتحدث إلى المرشد في   844-863-9314على الرقم   NY Project Hope Lineاالتصال بخط  لجميع سكان نيويورك

هو خط ساخن مجاني   NY Project Hope Lineمساء.  10صباًحا حتى   8األزمات، سبعة أيام في األسبوع من الساعة 
فة إلى ذلك، سيكون موظفو مكتب  وسري لدعم الصحة العقلية، يربط سكان نيويورك بالموارد التي يحتاجون إليها. باإلضا

  الوالية للصحة العقلية وجامعة والية نيويورك على استعداد لتقديم اإلرشاد والدعم للمتضررين من هذه المأساة.
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