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الحاكمة كاثي هوكول

الحاكمة هوكول تعلن عن مساعدات بقيمة  44.4مليون دوالر للعائالت المكافحة ولديها أطفال
سيقدم صندوق المساعدات الطارئة لمواجهة األوبئة مساعدات ألكثر من  218,300أسرة لديها أطفال لنفقات العودة إلى
المدرسة ومساعدات غذائية لل ُّرضَّع
ستتلقى األسر المسجلة في المساعدات العامة مدفوعات لمرة واحدة قدرها  214دوال ًرا لكل طفل بين سن  3و 17عا ًما؛
 150دوال ًرا لألطفال دون سن  3سنوات
أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن توزيع  44.4مليون دوالر على شكل تمويل فيدرالي لمواجهة األوبئة لمساعدة سكان
نيويورك الذين يعانون من مشاكل في تربية األطفال لتغطية نفقات العودة إلى المدرسة والتغذية في وقت مبكر من الحياة.
بإدارة مكتب المعونات المؤقتة بالوالية ،سيقدم صندوق المساعدات الطارئة لمواجهة األوبئة لسكان نيويورك مساعدات عامة
بدفعات لمرة واحدة قدرها  214دوالرا لكل طفل يبلغ من العمر بين  3و 17عاما و 150دوالرا ،ولكل طفل عمره أقل من
 3سنوات.
"ال تزال العائالت العاملة في نيويورك تعاني من الخسائر االقتصادية للوباء "،قالت الحاكمة هوكول" .بينما يستعد سكان
نيويورك إلرسال أطفالهم إلى المدرسة هذا الخريف ،فإن هذه المدفوعات لمرة واحدة ستساعد العائالت المتعثرة في جميع
أنحاء الوالية على سداد تكاليف اللوازم التعليمية والنفقات المنزلية األخرى التي قد تشكل عبئا على ميزانية األسرة .هذه خطوة
أخرى نتخذها للمساعدة في خفض تكاليف المعيشة لألسر المكافحة واألكثر تضررا من الوباء".
اعتبارا من  12أغسطس/آب ،سيصرف مكتب المعونات المؤقتة ومعونة العجز ( )OTDAمدفوعات لمرة واحدة بقيمة 214
دوالرا لمتلقي المساعدة العامة ممن لديهم طفل يتراوح عمره بين  3و 17عاما .في المجموع ،ستوزع الوكالة حوالي 39.3
مليون دوالر ،والتي ستوفر مخصصات لنحو  184,000طفل.
وفي نفس الوقت ،سيقوم مكتب ( )OTDAبتوزيع  150دوالرا على األسر التي تتلقى مساعدات عامة عن كل طفل لديها
الرضَّع .وتتوقع الوكالة توزيع  5.1مليون دوالر على
يبلغ من العمر  3سنوات أو أقل لمساعدة هذه األسر في تكاليف تغذية ُّ
ما يقرب من  34,300طفل مؤهل.
تم إنشاء صندوق المساعدة الطارئة لمواجهة األوبئة كجزء من قانون خطة اإلنقاذ األمريكية لعام  2021بهدف مساعدة
العائالت المحتاجة المتأثرة بجائحة ( .)COVID-19وفقا لإلرشادات الفيدرالية ،يجب استخدام التمويل لصرف مخصصات
غير مكررة لألسر المتأثرة التي لديها أطفال للتعامل مع حالة أو حاجة محددة قصيرة األجل.
تقدم المساعدة العامة منحا شهرية لمساعدة األفراد والعائالت ذات الدخل المتدني على تلبية االحتياجات األساسية مثل
اإلسكان .يساعد هذا البرنامج أكثر من  500,000من سكان نيويورك الذين قد يكونون عاطلين عن العمل مؤقتا أو غير
قادرين على العمل ،باإلضافة إلى العمال ذوي األجور المنخفضة جدا واألطفال.

قال دانيال دبليو تيتز ،مفوض مكتب المعونات المؤقتة ومعونة العجز" :بالنسبة للعائالت التي تكافح بالفعل لتغطية نفقاتها،
يمكن أن تخلق تكلفة اللوازم التعليمية والمشتريات األخرى المتعلقة بالمدرسة ضغوطا مالية كبيرة على العائالت التي ترسل
أطفالها إلى المدرسة في الخريف .ستساعد هذه المدفوعات لمرة واحدة في تغطية هذه النفقات ألسر المساعدة العامة في وقت
ال يزال فيه الكثير منهم يتعامل مع اآلثار االقتصادية السلبية للوباء".
قال النائب برايان هيغينز" :لقد رأينا مع مدفوعات اإلعفاء الضريبي المعزز لألطفال الفارق الكبير الذي يمكن أن تعنيه
الموارد اإلضافية لألسر المتعثرة .ستساعد قيادة الحاكمة هوكول في تخصيص هذا التمويل الفيدرالي مباشرة للعائالت التي
هي في أمس الحاجة إليه لوضع الطعام في صناديق الغداء ،واإلمدادات في حقائب الظهر ،والمالبس واألحذية للطالب عند
بدء العام الدراسي الجديد".
قال النائب أدريانو اسبيالت" :لقد أصبح األمر أكثر أهمية من أي وقت مضى أن ندعم أسر نيويورك التي تكافح لمواجهة
التحديات اليومية  -خاصة مع استمرار المجتمعات في التعافي من الوباء ومع بدء األطفال واألسر العام الدراسي الجديد .أنا
ممتن للحاكمة هوكول لتخصيص هذا التمويل اإلضافي للكونغرس بشأن مكافحة األوبئة ،والذي ساعدت في تقديمه ،لدعم
بعض السكان األكثر ضعفا في جميع أنحاء منطقتي .ستدعم هذه المدفوعات اإلضافية األسر في جميع أنحاء واليتنا من خالل
المساعدة في تغطية النفقات الشهرية والتأكد من أن أطفالنا مستعدون للعام الدراسي القادم".
لقد ساعد صندوق المساعدات الطارئة لمواجهة األوبئة مئات اآلالف من سكان نيويورك من ذوي الدخل المنخفض في تلبية
احتياجاتهم األساسية .في فبراير/شباط ،استفاد مكتب ( )OTDAمن حوالي  19مليون دوالر من الصندوق لتزويد األسر
المسجلة في المساعدة العامة أو برنامج المساعدة الغذائية التكميلية بمبلغ  140دوالرا لكل طفل يبلغ من العمر  3سنوات أو
أقل لتحمل تكلفة الحفاضات.
وفي أبريل/نيسان ،قدم الصندوق  730دوالر على شكل مستحقات غذائية ألكثر من  28,000عائلة تتضمن أفراد من أعمار
متعددة .ساعدت هذه الدفعات التي تقدم لمرة واحدة حوالي  31,500من البالغين فوق سن  55في جميع أنحاء الوالية من
خالل تقديم حوالي  21.3مليون دوالر للعائالت في جميع أنحاء الوالية.
في مايو/أيار ،تلقت العائالت التي تتلقى مساعدات عامة لطفل لديها يبلغ من العمر  17عاما أو أقل في منزلها دفعة قدرها
 250دوالرا من الصندوق للمساعدة في دفع نفقات اإلسكان والفواتير واالحتياجات الضرورية األخرى .تلقت ما يقرب من
 110,000أسرة مدفوعات بلغت في مجموعها أكثر من  27مليون دوالر ،والتي ساعدت أكثر من  216,000طفل.
تعاون مكتب ( )OTDAأيضا مع مكتب مكافحة العنف األسري لتقديم مساعدات مالية من خالل الصندوق لدعم الناجين من
العنف األسري ذوي الدخل المنخفض .ونتيجة لهذا الجهد ،تمكنت الوكالة من توفير  12.5مليون دوالر لمساعدة الناجين من
العنف األسري وعائالتهم.
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