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  للحاكمة نائبًا ديلجادو أنطونيو  النائب تعيين  عن تعلن هوكول الحاكمة
  
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن تعيين النائب أنطونيو ديلجادو نائبًا لحاكمة نيويورك. يمثل النائب ديلجادو حاليًا منطقة  
التيني، وهو أول شخص من  - الكونغرس التاسعة عشرة في نيويورك، والتي تشمل وادي هدسون وكاتسكيلز. ديلجادو إفريقي

ية نيويورك في الكونغرس وعضو في كل من تجمعي الكونغرس للسود وذوي األصول ذوي البشرة الملونة يمثل شمال وال
   اإلسبانية.

  
"أنا فخورة بتعيين أنطونيو ديلجادو، القائد البارز والموظف الحكومي، نائبًا لحاكمة نيويورك، وأتطلع إلى العمل معه للدخول  

"نتقاسم اإليمان   قالت الحاكمة هوكول. في جميع أنحاء الوالية،"في حقبة جديدة من العدالة واإلنصاف واالزدهار للمجتمعات 
بالعمل معًا إلنجاز األمور لسكان نيويورك، والممثل ديلجادو لديه سجل حافل في القيام بذلك في الكونغرس. مع وجود أنطونيو 

  ونحدث فرقًا."  -ديلجادو بجانبي ليشغل منصب نائب الحاكمة، سنصنع التاريخ 
  

"في الشمال، في   قال النائب ديلجادو. كان نيويورك نائب حاكمة يعمل ليل نهار لتحسين حياة العاملين وعائالتهم،""يستحق س
الجنوب، ال يوجد فرق. كلنا نرغب في نفس األشياء، واألمن، واألسرة، والفرصة. األساس هو االستماع إلى سكان نيويورك  

   ئهم إلنجاز المهمة."من جميع مناحي الحياة ومن ثم التعبير عن آرا
  

النائب ديلجادو من مواليد والية نيويورك، نشأ في شينيكتادي ويقيم في راينبيك مع زوجته، السي، وابنيهما التوأمين البالغان 
من العمر ثماني سنوات، ماكسويل وكولتران. التحق بجامعة كولجيت وحصل على منحة رودس في أكسفورد. ثم حصل على  

ة هارفارد، حيث التقى مع السي. عاش في مدينة نيويورك عدة سنوات كمحام  إجازة في القانون من كلية الحقوق بجامع
  شاب.

  
توفير اإلغاثة للمزارع العائلية، ومساعدة األعمال الصغيرة على  -في الكونغرس، قاد الكفاح من أجل تقديم المساعدة لناخبيه 

إلى النطاق العريض، ودعم قدامى المحاربين لدينا. في  إعادة البناء واالزدهار، وخلق وظائف الطاقة النظيفة، وزيادة الوصول 
مشروع قانون من قبل رؤساء كال   18الكونغرس، عمل مع كال الحزبين إلنجاز األمور لسكان نيويورك. أنجز التوقيع على 

ر إصالحات حاسمة، بما في ذلك د للمحاربين  قانون تعزيز المساعدة المالية للطالب، وقانون تحسين الفوائ الحزبين. ومرَّ
  القدامى المحرومين، وقانون الدعم المباشر للمجتمعات، وقانون إمكانية الوصول إلى إغاثة األعمال التجارية الصغيرة.

  
في المنطقة التاسعة عشرة.   11مجلس بلدية خالل فترتي واليته في جميع المقاطعات الـ 65شغل النائب ديلجادو أكثر من  

ا بضمان الشفافية وإمكانية الوصول، وقد أنشأ أربع لجان استشارية محلية من الحزبين حول الممثل ديلجادو ملتزم أيضً 
، بما في ذلك األعمال التجارية الصغيرة والزراعة والرعاية الصحية والمحاربين  19األولويات المهمة لمنطقة نيويورك 

  القدامى.
  

 لمجلس التابعة للزراعة الفرعية اللجنة رئيس هو ديلجادو ممثلال .2018 عام  في  الكونغرس لعضوية مرة  ألول انتخابه  تم
 مجلس في  التحتية والبنية والنقل الصغيرة األعمال لجان  في عضو وهو واالئتمان،  والطاقة السلع بتبادل والمعنية النواب

  النواب.
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