
 
 الحاكمة كاثي هوكول  20/7/2022 للنشر فوًرا:

 
 

  ماليين دوالر اآلن لسكان ماونت فيرون المتأثرين بمشكالت المياه والصرف الصحي 3الحاكمة هوكول تعلن عن توفر  
   

  تطلق برنامج البيوت الصحية في ماونت فيرون وتتبع االلتزام بمساعدة السكان المتضررين من أزمة البنية التحتية للمياه
   

 ماونت في للمياه المتدهورة التحتية البنية لمعالجة دوالر مليون 150 بقيمة نيويورك لوالية التاريخي االستثمار يكمل
  فيرنون

  
   

  التجريبي فيرنون ماونت برنامج أعلنت الحاكمة كاثي هوشول اليوم عن افتتاح مكتب الحاكمة للتعافي من آثار العواصف
  150 بقيمةماليين دوالر، والذي يكمل استثمار والية نيويورك التاريخي  3. لبدء البرنامج الذي تبلغ تكلفته الصحية للمنازل
ة في هذا المجتمع اجتمع لمعالجة البنية التحتية للمياه الطويلة األمد والعامة ذات الصلة التحديات الصحي دوالر مليون

المسؤولون لجلسة إعالمية وأسئلة وأجوبة للسكان المتأثرين عن تقديم الطلبات. في الجلسة، تعلم السكان كيفية التقدم بطلب 
   ماليين دوالر. 3للحصول على البرنامج التجريبي إلصالح اإلسكان والمرونة الذي تبلغ تكلفته 

   
"بعد عقود من تحديات البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في ماونت فيرنون والناشئة عن عدم   قالت الحاكمة هوكول،

ماليين دوالر   3يكمل هذا البرنامج الذي تبلغ قيمته  المساواة النظامية القائمة منذ فترة طويلة تتخذ نيويورك إجراءات جريئة.
ليون دوالر في البنية التحتية للمياه في ماونت فيرنون وما زلنا ملتزمين بالعمل مع شركائنا  م  150استثمارنا التاريخي البالغ 

  في مدينة ماونت فيرنون لمواجهة هذه التحديات وتقوية مجتمعاتنا." 
  

مية  "الوصول إلى مياه الشرب العذبة والتخلص المناسب من المجاري أمر بالغ األه قال نائب الحاكمة أنطونيو ديلجادو،
وسيساعد تركيز نيويورك على هذه المشكلة في تزويد سكان واليتنا الذين يعيشون في مناطق مثل ماونت فيرنون التي تعاني  

ومن خالل تقديم المساعدة ألصحاب المنازل من خالل البرنامج التجريبي   حاليًا من ضعف جودة المياه بالمياه النظيفة.
نظمة الصرف الصحي التالفة وإجراء التحديثات الالزمة للتخفيف من تدهور جودة إلصالح المساكن والمرونة الستبدال أ

  المياه فإننا ال نحمي الصحة العامة فحسب بل نحسن البيئة أيًضا." 
   

"يستحق جميع سكان نيويورك العيش بكرامة.  قالت المديرة التنفيذية لمكتب الحاكمة للتعافي من آثار العواصف كاتي برينان،
 Governor's Office ofيعد برنامج ماونت فيرون التجريبي التابع إلى مكتب الحاكمة للتعافي من آثار العواصف )

Storm Recovery, GOSRمعالجة آثار مشاكل الصرف الصحي طويلة األمد والتعرض  ( خطوة فورية للبدء في
للرصاص داخل المنازل في المجتمع. نتطلع إلى استمرار شراكتنا مع العمدة باترسون هوارد لجعل المنازل في ماونت فيرون  

  أكثر أمانًا ومرونة." 
   

سكان ماونت فيرنون مع أزمة البنية التحتية  "لفترة طويلة جًدا، تعامل قال باسيل سيغوس مفوض إدارة الحفاظ على البيئة،
نفي اليوم بالتزام الحاكمة باالستثمار في البنية التحتية للمياه في ماونت فيرنون من  للمياه والتحديات الصحية التي تسببها.

نتطلع إلى استمرار شراكتنا القوية مع مدينة   خالل توفير التمويل لبدء عملية إعادة البناء ومساعدة السكان األكثر احتياًجا.
ماونت فيرنون والمجتمع لتوفير الموارد الالزمة إلصالح مشكالت البنية التحتية للمياه التي يتعامل معها السكان بشكل 

  نهائي." 
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تغير المناخ  "نشهد في ماونت فيرنون بشكل مباشر تأثير أزمة  قال رئيس بلدية ماونت فيرنون شوين باترسون هوارد،
والبنية التحتية الفاشلة التي تم تجاهلها لعقود. لقد رأيت بنفسي تأثير الفيضانات والصرف الصحي على كبار السن وعائالتنا. 
لهذا السبب فقد عمل فريقنا بشكل وثيق مع الحاكمة هوكول لتوفير اإلغاثة االقتصادية ألصحاب المنازل في ماونت فيرون. 

ماليين دوالر على العائالت التي تعالج المخاطر البيئية في منازلها وتصبح أكثر مرونة في   3البالغ سيؤثر هذا التمويل 
   مواجهة التحديات التي نواجهها من حوادث الصرف الصحي والمياه." 

   
"أود أن أشكر الحاكمة كاثي هوكول ألخذ زمام المبادرة لتقديم  قال جورج التيمر المدير التنفيذي لمقاطعة ويستشستر، 

اإلغاثة التي تشتد الحاجة إليها لسكان ماونت فيرنون الذين عانوا منذ فترة طويلة من مشاكل كبيرة في المياه والصرف  
المنازل الصحية عائالت ماونت فيرنون على إطالعهم على إصالحات مياه الصحي في منازلهم. سيساعد افتتاح برنامج 

الصرف الصحي أو أضرار الفيضانات وجهود منع التدفق العكسي لمياه الصرف الصحي وغيرها من العالجات البيئية التي  
عباء وسيؤدي برنامج المنازل قد يحق لهم الحصول عليها. البنية التحتية الحيوية للمياه في ماونت فيرنون قديمة ومثقلة باأل

  الصحية في النهاية إلى تحسين نوعية الحياة لهؤالء السكان." 
   

، أعلنت الحاكمة كاثي هوكول وعمدة ماونت فيرنون شاوين باترسون هوارد والمدير التنفيذي 2022أبريل/نيسان  15في 
مليون دوالر في البنية التحتية للمياه في ماونت فيرنون، إضافة   150لمقاطعة ويستشستر جورج التيمر عن استثمار بقيمة 

ستعمل المبادرة، التي  السكان المتأثرين بأزمة الصرف الصحي والبنية التحتية للمياه في المدينة. لمساعدة دوالر ماليين 3إلى 
( والتي تستهدف العقارات األكثر تضرًرا وعالية الخطورة على تخفيف المخاطر البيئية وإجراء تحديثات  GOSRيديرها )

صالح أضرار المياه العادمة أو الفيضانات وتركيب تدابير المرونة للممتلكات الخاصة. قد تكون المنازل المشاركة مؤهلة إل 
منع التدفق العكسي لمياه الصرف الصحي وتخفيف تسرب الرصاص إلى المياه داخل المنازل وغير ذلك من المعالجات البيئية 

   لمعرفة المزيد. stormrecovery.ny.gov/mountvernonيمكن للسكان المهتمين زيارة  الالزمة.
   

"لفترة طويلة جًدا اضطر الكثير من سكان ماونت فيرنون للعيش في خوف من مياه الصرف  قال السناتور تشاك شومر، 
الصحي السامة التي تتسرب إلى منازلهم وتلوث مياههم وتضع العبء على عاتق دافع الضرائب المحلي. لقد حصلت على  

طالق مشاريع مثل مشروع ماونت فيرون  تمويل تاريخي للمياه النظيفة في قانون البنية التحتية والوظائف بين الحزبين إل
أخيًرا وأنا أحيي الحاكمة هوكول اللتزامها القوي بإنهاء أزمة مياه الصرف الصحي هذه. سأستمر في القتال بضراوة لضمان  

حصول ماونت فيرنون على كل الدعم الفيدرالي الذي يحتاجه للتأكد من أن المدينة لديها نظام الصرف الصحي الذي طالما  
  وا فيه ويستحقونه." رغب

  
"إنه توقيت مفيد ومناسب لفتح الباب لتقديم الطلبات اآلن للسكان للمشاركة في البرنامج التجريبي  قال النائب جمال بومان،

للبيوت الصحية في ماونت فيرون. في وقت سابق من هذا األسبوع شهدت مقاطعة ويستشستر ومدينة نيويورك عاصفة  
إلى فيضانات وأضرار لمنازل الناس والمدارس وأماكن العمل. لم يتم بناء منازلنا وطرقنا وطرقنا  مطرية شديدة أخرى أدت 

السريعة لمقاومة الطقس الذي نشهده اآلن باستمرار. تتخذ والية نيويورك وماونت فيرنون خطوات لتوفير إصالحات اإلسكان  
المناخ مع تحسين البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في   التي تشتد الحاجة إليها لبعض المتأثرين بالطقس القاسي لتغير

المدينة بحيث يتم تكبد قدر أقل من الضرر في المستقبل. ال يمكننا االنتظار أكثر من ذلك إلجراء هذه التغييرات وآمل أن ينتهز  
   السكان هذه الفرصة للتقدم للبرنامج التجريبي." 

   
"هذه المبادرة التاريخية هي خطوة أولى مهمة في بناء مدينة أكثر أمانًا وصحة ومرونة.  قال السناتور عن الوالية جمال بيلي،

لفترة طويلة تدهورت أنظمة المياه والصرف الصحي في ماونت فيرون من عقود من عدم االستثمار واإلهمال. ومن خالل  
التجريبي إصالحات للمنازل األكثر تضرًرا والمعرضة للخطر بشكل متكرر لمعالجة التمويل المتجدد، سيقدم هذا البرنامج 

أضرار الفيضانات وتدفق مياه الصرف الصحي وتسلل الرصاص أثناء تحديث أنظمتنا لألجيال القادمة. شكًرا للحاكمة كاثي  
تنا وااللتزام المستمر بتنشيط ماونت هوكول وعمدة ماونت فيرنون شاوين باترسون هوارد على االستجابة الحتياجات مجتمعا 

   فيرنون." 
   

"سيقدم برنامج البيوت الصحية في ماونت فيرون المساعدة التي يحتاجها الكثير من قال عضو الجمعية جي غاري بريتلو، 
العديد من مواطنينا  تسببت الحالة الحالية لبنيتنا التحتية باستمرار في إلحاق أضرار جسيمة بمنازل  مالكي المنازل في مدينتنا.

  الكادحين ويجب علينا توفير جميع الموارد الالزمة إلنهاء الضرر الذي أصاب مدينتنا العظيمة." 
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 نبذة عن مكتب الحاكمة للتعافي من آثار العواصف

، وهو يعمل على تنسق جهود التعافي على مستوى الوالية من العاصفة العاتية 2013( في يونيو/حزيران GOSRتأسس )
 Risingساندي وإعصار آيرين والعاصفة االستوائية لي. من خالل برامج استعادة المساكن المرتفعة في نيويورك )

Housing Recoveryمع، والبنية التحتية، وإعادة البناء حسب الخطة  (، واألعمال التجارية الصغيرة، وإعادة بناء المجت
(Rebuild By Design( يستثمر مكتب الحاكم للتعافي من العواصف ،)GOSR مبلغ قدره )مليار دوالر أمريكي  4,5

 Community Developmentفي التمويل الفيدرالي للتعافي من الكوارث ببرنامج الهبة اإلجمالية لتطوير المجتمع )
Block Grant - Disaster Recovery, (CDBG-DR  وذلك لتجهيز نيويورك بشكٍل أفضل لمقاومة األحداث ،))

  المناخية القاسية.
   

  مثل المرونة مبادرات لتنفيذ (CV-CDBG)  كورونا لفيروس الممنوح المجتمع تطوير أموال من أيًضا (GOSR) يستفيد
  فيرون. ماونت في الصحية البيوت برنامج

   
###  
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