
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/ 5/ 2 للنشر فوًرا: 

 
 

  مليون دوالر 15الحاكمة هوكول تعلن عن توسيع نطاق األهلية للحصول على معونة التبريد بقيمة 
   

   يمكن لجميع سكان نيويورك المؤهلين على أساس الدخل التأهل للحصول على مكيف هواء
  

   أسرة منخفضة الدخل 20,000من المتوقع أن يخدم البرنامج ما يقدر بنحو  
  

  مايو 2تبدأ الطلبات في 
  
  

 لمساعدة المنزلية الطاقة تكاليف  دفع في اإلعانة برنامج خالل من دوالر مليون 15 نوافر عن اليوم هوكول الحاكمة أعلنت
  القادمة. الصيف أشهر خالل منتعشين البقاء على الهواء تكييف  أجهزة إلى يفتقرون الذين المنخفض الدخل ذات واألسر األفراد 
  دفع في اإلعانة برنامج  تدير التي الوكالة وهو -  لوالية ا في العجز ومعونة  المؤقتة عوناتالم مكتب   قام الحاكمة، من بتوجيه
  تضمين خالل  من  فعالية  أكثر بشكل المحتاجين لمساعدة التبريد  لمكون األهلية بتوسيع - (HEAP) المنزلية الطاقة تكاليف
   الدخل. أساس على  المؤهلين نيويورك سكان جميع

   
قالت   "بالنسبة للعديد من سكان نيويورك، فإن االتقاء من الحرارة الشديدة التي يجلبها الصيف كل عام أمر باهظ التكلفة،"

من خالل توسيع إرشادات أهلية الحصول على معونة التبريد، يمكننا المساعدة في ضمان حصول المزيد  " الحاكمة هوكول.
من األسر ذات الدخل المنخفض والمحرومة على وسائل لكي يتمتعوا بالراحة واألمان عندما ترتفع درجات الحرارة بشكل  

  حتمي." 
   

( وعتبات  HEAPلبرنامج برنامج اإلعانة في دفع تكاليف الطاقة المنزلية )للتأهل، يجب على المتقدمين تلبية معايير األهلية 
على سبيل المثال، قد يصل اإلجمالي الشهري لدخل أسرة مكونة من أربعة أفراد إلى   الدخل، التي تختلف حسب حجم األسرة.

ن التبريد في برنامج اإلعانة في  دوالًرا. قبل هذا العام، كان مكو 62,983دوالر أو دخل إجمالي شهري سنوي قدره  5,249
( متاًحا فقط لألسر المؤهلة على أساس الدخل لفرد يعاني من حالة طبية موثقة وتفاقمت  HEAPدفع تكاليف الطاقة المنزلية )

  بسبب الحرارة الشديدة.
  

بموجب األهلية الموسعة، من المتوقع أن يخدم مكون التبريد ما يصل إلى   يغطي البرنامج تكلفة وحدة تكييف الهواء والتركيب. 
  أسرة في جميع أنحاء الوالية. 20,000

   
أغسطس، أو   31مايو وحتى   2اعتباًرا من يوم االثنين،  المحلية االجتماعية  الخدمات مديرياتتُقبل طلبات معونة التبريد في 

يمكن لسكان مدينة نيويورك تنزيل الطلب والحصول على  تُقدم المعونة على أساس األولوية باألسبقية. حتى نفاذ التمويل.
   .access.nyc.govمعلومات عن البرنامج من 

   
  من  أكثر استفادت  الوالية. أنحاء  جميع  في  منفعة 11,300 حوالي التبريد  معونة برنامج قدم وحده، الماضي العام  في

  الماضية. الخمس السنوات مدى على التبريد  مساعدات من ويوركني أنحاء  جميع  في  أسرة  36,000
   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fotda.ny.gov%2Fprograms%2Fheap%2Fcontacts%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccc24b9d89c4f42d9de4008da2c54d6bb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637871040137369281%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xoznLLPt%2F77FRCddMC%2B0RnZSPANsCn%2BMLNnTSxvFXZ0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faccess.nyc.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccc24b9d89c4f42d9de4008da2c54d6bb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637871040137369281%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=h0aZSYhNi5xpEvgb0olGClPuurE5P56CBnQxNumgv%2Fg%3D&reserved=0


"يجلب الصيف معه حتًما درجات حرارة   قال دانيال دبليو تيتز، القائم بأعمال مفوض مكتب المعونات المؤقتة ومعونة:
شديدة القسوة، ليست فقط غير مريحة لسكان نيويورك الذين يفتقرون إلى القدرة على تبريد منازلهم، ولكنها أيًضا تشكل خطًرا  

ب  كبيًرا لحاالت طوارئ صحية مرتبطة بالحرارة. ستكون األهلية الموسعة للحصول على مساعدة التبريد بمثابة تخفيف مرح
   به لألسر ذات الدخل المنخفض التي تكافح لتلطيف الحرارة خالل أيام الصيف الحارة."

  

"تشكل الحرارة الشديدة مخاطر كبيرة على الصحة والسالمة  قال مدير مكتب والية نيويورك للشيخوخة، غريغ أولسن:
لألشخاص من جميع األعمار، وعلى األخص كبار السن. يوفر برنامج معونة التدفئة والتبريد المساعدة في إغاثة األماكن التي  

المنفعة المهمة لمساعدة يحتاجها األفراد والعائالت بشدة في بيئات المعيشة في منازلهم. أحيي الحاكمة هوكول لتوسيع هذه 
   المزيد من سكان نيويورك وتسهيل وصولهم إلى معونة التبريد التي هم في أمس الحاجة إليها."

  
مليون دوالر أن تظل العائالت وكبار   15"ستضمن هذه المعونة الفيدرالية للطاقة المنزلية البالغة قال السناتور تشاك شومر: 

من أجل دفع الفواتير منتعشين خالل أشهر الصيف الحارة. أنا فخور بأن أكون قد مارست   السن في نيويورك الذين يكافحون
الضغط على نظام االحتياطي الفدرالي لحملهم على تقديم هذه المعونة الطارئة للحفاظ على كبار السن والعائالت آمنين ومع  

  تكييف الهواء في منازلهم." 
  

"ال ينبغي أبًدا أن يُترك أي شخص أو أسرة بدون مكيف هواء مناسب، خاصة في أشهر   قالت السناتور كيرستن غيليبراند:
مليون دوالر والذي سيساعد األسر ذات الدخل المنخفض على   15الصيف القادمة. أنا فخور باإلعالن عن هذا التمويل البالغ 

علق بالسالمة، ومع استمرار مواجهة نيويورك للطقس القاسي، يجب أن نضمن أن  الوصول إلى معونة التبريد. هذه مشكلة تت
  كل شخص لديه إمكانية الوصول إلى أنظمة تدفئة وتبريد موثوقة وكافية للبقاء بأمان في المنزل." 

  
يلة األجل المتمثلة في  "إن خفض تكاليف الطاقة لألسر التي تعمل بجد أمر بالغ األهمية في أهدافنا طوقال النائب بول تونكو: 

بناء والية أكثر صموًدا ونظافة وإنصافًا، مع توفير اإلغاثة الفورية لمن هم في أمس الحاجة إليها. ناضلت لسنوات لكي أجعل  
فواتير الخدمات ميسورة التكلفة لدى األسر. بفضل إصراري الناجح على تمويل برنامج اإلعانة في دفع تكاليف الطاقة  

، سيستمر هذا COVIDالدخل المنخفض بموجب تشريعات اإلغاثة واإلنفاق الفيدرالي الخاصة بمرض  المنزلية لذوي
  البرنامج الحيوي في خدمة العائالت في نيويورك وفي جميع أنحاء البالد."

  
حدة. سيكون "شهد العام الماضي موجات حر حطمت الرقم القياسي في جميع أنحاء الواليات المت  قالت النائبة كاثلين رايس:

تكييف الهواء المناسب أداة منقذة للحياة بينما نستمر في مواجهة اآلثار الخطيرة للتغيرات المناخية. يسعدني أن تقوم الحاكمة  
هوكول بتوسيع هذا البرنامج المهم الذي سيوفر معونة التبريد المهمة لعشرات اآلالف من األسر ذات الدخل المنخفض طوال 

  أشهر الصيف."
  
"يلعب برنامج اإلعانة في دفع تكاليف الطاقة المنزلية دوًرا مهًما في ضمان قدرة األفراد ذوي  ال الممثل أدريانو اسبيالت:ق

الدخل المنخفض في مجتمعاتنا على تغطية نفقات تدفئة منازلهم، والحفاظ على سالمة وصحة أسرهم. مع استمرار التغيرات  
رة وشدتها في الصيف، من المهم أن نحمي السكان األكثر ضعفًا لدينا. في كثير من  المناخية في زيادة عدد موجات الحرا

األحيان، تواجه المجتمعات المغلقة والمحرومة أشد تأثيرات التغيرات المناخية خطورة مع انهم األقل مسؤولية عن األسباب.  
ة إليه في والية نيويورك لضمان قدرة األفراد أحيي الحاكمة هوكول إلعالنها عن هذا االستثمار اإلضافي الذي تشتد الحاج

  ذوي الدخل المنخفض وأسرهم الذين يفتقرون إلى تكييف الهواء على البقاء منتعشين خالل أشهر الصيف القادمة."
  

"إن توسيع األهلية للحصول على معونة  قالت السيناتور روكسان بيرسود، رئيسة لجنة الخدمة االجتماعية بمجلس الشيوخ: 
التبريد من خالل برنامج اإلعانة في دفع تكاليف الطاقة المنزلية لجميع سكان نيويورك المؤهلين للدخل خطوة ضرورية في  

ان نيويورك الضعفاء المعرضين لألمراض المرتبطة بالحرارة، وخاصة كبار  االتجاه الصحيح. تكييف الهواء ضروري لسك
  السن والشباب وأولئك الذين يعانون من صعوبات في التنفس." 

  
، ال تزال آالف العائالت في نيويورك تكافح من  COVID-19"في أعقاب جائحة  قالت عضو الجمعية ليندا ب. روزنتال:

ار ووضع الطعام على المائدة إلطعام أسرهم. مع اقتراب األشهر األكثر دفئًا، من الضروري أجل دفع فواتير الخدمات واإليج
 15أن نوفر لسكان نيويورك الكادحين وذوي الدخل المنخفض الراحة للمساعدة في الحفاظ على البرودة، والتمويل البالغ 



سيفعل ذلك بالضبط. على الرغم من الحاجة إلى مزيد من مليون دوالر إضافية لبرنامج اإلعانة في دفع تكاليف الطاقة المنزلية 
  الموارد لتوفير إعفاء شامل من متأخرات المرافق، إال أنني ممتن للحاكمة على تقديم هذا االلتزام المهم." 

  

"يجب أن تتوفر المساعدة المالية لتجنب حرارة الصيف المميتة لجميع   في والية نيويورك بيث فينكل: AARPقالت مديرة  
  -في نيويورك بالحاكمة هوكول التخاذ خطوة استباقية مهمة لحماية صحة سكان نيويورك  AARPمن يحتاجون إليها. تشيد 

  ال سيما كبار السن من سكان نيويورك، الذين هم عرضة بشكل خاص لدرجات الحرارة الشديدة."
  

"األفراد األكبر سنًا معرضون بشدة للحرارة   (:AANYSقال بيكي بريف، المدير التنفيذي لجمعية الشيخوخة في نيويورك )
واألمراض المرتبطة بالحرارة. في كثير من الحاالت، يمكن أن يتعرضوا لتفاقم الحاالت الصحية المزمنة ومشاكل الجهاز 

ن أمر بالغ األهمية للحفاظ على الصحة والسالمة في المجتمع. تعبر جمعية  التنفسي. إن توفر معونة التبريد لكبار الس
  الشيخوخة في نيويورك عن سعادتها لتوسيع الحاكمة هوكول هذه المنفعة لسكان نيويورك."

  
الخاص بنا،   Benefits Outreach"من خالل برنامج  :LiveOn NYقال أليسون نيكرسون، المدير التنفيذي لمؤسسة 

بشكل مباشر التأثير الذي أحدثه برنامج معونة التبريد للمساعدة في التدفئة والتبريد في   LiveOn NYمؤسسة الحظت 
الحفاظ على برودة سكان نيويورك من ذوي الدخل المنخفض في مواجهة درجات الحرارة الشديدة طوال أشهر الصيف. نثني  

البرنامج إلى المزيد من كبار السن من سكان نيويورك  على الحاكمة هوكول لتوسيع نطاق األهلية لضمان وصول هذا
  المحتاجين، ونتطلع إلى العمل للتأكد من أن جميع كبار السن على دراية بهذا المورد المهم الذي توفره الوالية."

  
"إن برنامج معونة الطاقة المنزلية هو بمثابة   :WE ACT for Environmental Justiceقال سونال جيسيل، مدير 

فائدة منقذة للحياة للكثيرين في أشهر الصيف. الحرارة الشديدة هي القاتل األول المرتبط بالطقس وتؤثر بشكل غير متناسب  
% من  50على األشخاص ذوي البشرة الملونة وذوي الدخل المنخفض. على مدى عشر سنوات من الزمن، كان حوالي 

يات الناجمة عن الحر في مدينة نيويورك من السود / األمريكيين من أصل أفريقي، وفقًا لمديرية شؤون الصحة العامة في  الوف
( على توسيع أهلية برنامج المساعدة في OTDAنيويورك. نشكر الحاكمة هوكول ومكتب المعونات المؤقتة ومعونة العجز ) 

  عه ليشمل األشخاص في اإلسكان المدعوم، وعرض الطلبات بتنسيقات متعددة."التبريد من خالل إدارة اإلعفاء الطبي وتوسي
  

"مع ارتفاع درجة حرارة الصيف بسبب التغيرات   قال المدير التنفيذي لمشروع قانون المنافع العامة ريتشارد بيركلي:
الذين يعيشون في ’جزر   المناخية، يحتاج سكان نيويورك، وخاصة كبار السن، واألسر ذات الدخل المنخفض، وأولئك

الحرارة‘، إلى الوصول إلى التبريد حتى يتمكنوا من تجنب األمراض الخطيرة المرتبطة بالحرارة. نشيد بتوسيع برنامج معونة  
التدفئة والتبريد في نيويورك والذي باشر به هذا الصيف مكتب المعونات المؤقتة ومعونة العجز في الوالية. إن هذه 

صلة في قانون حماية المناخ والمجتمع الرائد على المستوى الوطني في نيويورك ستقي المجتمعات  اإلصالحات المتأ
المحرومة وتحمي العديد من سكان نيويورك من تقلصات الحرارة، واإلنهاك الحراري، وضربة الشمس، والتي ستصبح أكثر  

  شيوًعا حيث يصبح كل صيف بدوره األكثر سخونة على اإلطالق."

  
 (HEAP) المنزلية الطاقة تكاليف دفع في  اإلعانة برنامج ميزة تقديم أيًضا الوكالة تواصل التبريد، في المساعدة إلى افةباإلض

  متاحة الطوارئ ميزة الحرارية. بالطاقة تتعلق طوارئ أو الحياة تهدد  حرارة أو أزمة  من تعاني التي األسر تلك  إلى الطارئة
   المخصصة. األموال نفاد  حتى أو أغسطس 31 حتى

  
( مرتفعًا. حتى اآلن هذا  HEAPال يزال الطلب على مستوى الوالية على برنامج اإلعانة في دفع تكاليف الطاقة المنزلية )

مليون إعانة منتظمة، كما تم إصدار ما يقرب من   1.5الموسم، تلقت األسر ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط، ما يقرب من 
   إعانة طارئة لهذه األسر. 63,000
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