
 
 الحاكمة كاثي هوكول  2022/ 9/ 16 للنشر فوًرا: 

 
 

مليارات دوالر من التمويل االتحادي   3الحاكمة هوكول تعلن أن والية نيويورك تقبل اآلن طلبات للحصول على أكثر من 
   المتاح لتعزيز المرونة والتخفيف من آثار تغير المناخ

   
( للبنية التحتية المرنة والمجتمعات FEMAمستويات قياسية للتمويل الفيدرالي متاحة للواليات هذا العام من خالل برامج )

   ومنح المساعدة في التخفيف من الفيضانات
   

سيعمل قسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ في الوالية للعمل مع الحكومات المحلية المهتمة والمنظمات غير الربحية  
   المؤهلة للتقدم للحصول على تمويل التخفيف من المخاطر الذي أتيح مؤخرا  

   
   مبر/أيلوليشجع سكان نيويورك على تقييم االستعداد الشخصي خالل شهر االستعداد الوطني في سبت

   
   

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن وكاالت الوالية والمقاطعات والمدن والبلدات والقرى والحكومات القبلية في جميع أنحاء 
والية نيويورك يمكنها اآلن التقدم للحصول على تمويل جديد لدعم المبادرات المصممة لتعزيز المرونة والتخفيف من آثار 

ت الفيضانات المفاجئة وحرائق الغابات واألعاصير. هذا العام، ستوفر الوكالة الفيدرالية إلدارة  تغير المناخ بما في ذلك التهديدا 
مليار دوالر   2.295( ما يصل إلى  Federal Emergency Management Agency, FEMAالطوارئ )

ون دوالر من خالل برنامج ملي 800للواليات من خالل برنامج منح بناء البنية التحتية والمجتمعات المرنة وما يصل إلى 
منحة المساعدة في التخفيف من آثار الفيضانات. مع حلول شهر سبتمبر/أيلول الذي يصادف شهر االستعداد الوطني شجعت 
   الحاكمة هوكول أيًضا سكان نيويورك على تقييم استعدادهم الشخصي حتى يظلوا آمنين قبل وقوع كارثة وأثناءها وبعدها.

   
"لقد رأينا اآلثار المدمرة لتغير المناخ والطقس القاسي في كثير من األحيان في والية نيويورك   هوكول،قالت الحاكمة 

واستجابة لذلك نحن نستعد للمستقبل". "ستواصل إدارتي االستثمار في تدابير المرونة في جميع أنحاء الوالية لضمان أن بنيتنا  
تسمى عاصفة المائة عام وأنا أشجع جميع شركائنا في الحكومة المحلية على  التحتية قادرة على تحمل العاصفة التالية التي 

   التقدم للحصول على هذا التمويل المهم." 
   
 ,Building Resilient Infrastructure and Communitiesتعد برامج تمويل البنية التحتية والمجتمعات المرنة ) 

BRIC( والمساعدة في التخفيف من آثار الفيضانات )Flood Mitigation Assistance, FMA  بمثابة منح تخفيف )
تنافسية على المستوى الوطني تعطي األولوية للمشاريع التي تعزز الحد من المخاطر الطبيعية للبنية التحتية العامة  

   المجتمعات المحرومة إضافةً إلى الحلول التي تعمل على تحسين المرونة للظروف المناخية وتقليل انبعاثات الكربون.و
   

  ( من أجل:BRICيمكن استخدام أموال بناء البنية التحتية المرنة والمجتمعات )

  (Capability and capacity building, C&CB&CBأنشطة بناء القدرات والسعة ) •

  مشاريع التخفيف •
  تكاليف اإلدارة •

  



( للمشاريع التي تقلل أو تقضي على مخاطر أضرار  FMAيمكن استخدام أموال المساعدة في التخفيف من آثار الفيضانات )
  بما في ذلك:  البرنامج الوطني للتأمين ضد الفيضاناتالفيضانات المتكررة للمباني المؤمنة بواسطة 

  تحديد نطاق المشروع •
  المساعدة الفنية •
  مشروعات التخفيف من آثار الفيضانات على مستوى المجتمع المحلي •

  الهياكل الفردية/مشاريع التخفيف من آثار الفيضانات على مستوى الممتلكات •
  تكاليف اإلدارة •

  
"طقس األمس لم يعد طقس الغد. تقود الحاكمة هوكول   قال جاكي براي مفوض قسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ،

جنب مع المجتمعات المحلية لتعزيز مرونتنا   مكافحة تغير المناخ هنا في والية نيويورك ونحن فخورون بالعمل جنبًا إلى
   وحماية بنيتنا التحتية والحفاظ على سكان نيويورك في مأمن من اآلثار المدمرة للطقس القاسي." 

   
 Division of Homeland Security and Emergencyسيقوم قسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ بالوالية )

Services, DHSES .بمراجعة الطلبات المقدمة من المتقدمين الفرعيين المؤهلين والمساعدة في أي أسئلة تتعلق بالعملية )
 ( للمتقدمين الفرعيين:  FMA( و )BRIC( سلسلة من الندوات اإلعالمية عبر اإلنترنت حول برامج )DHSESحددت )

  سبتمبر/أيلول 20مساء الظهر  3ساًء حتى الساعة م 2 •
  سبتمبر/أيلول 28صباًحا األربعاء   11صباًحا إلى   10 •

  أكتوبر/تشرين األول 4صباًحا حتى الظهر الثالثاء  11 •
  أكتوبر/تشرين األول 12مساًء األربعاء  4مساًء حتى الساعة  3 •
  أكتوبر/تشرين األول 18بعد الظهر ظهًرا الثالثاء  1من الظهر وحتى الساعة  •

   
( DHSESللتسجيل أو االتصال بمكتب ) dhses.ny.gov/recoveryقم بزيارة 

ندوات الوكالة  لمزيد من المعلومات. يمكن للمتقدمين أيًضا التسجيل في  HazardMitigation@dhses.ny.govعلى
(FEMAعلى اإلنترنت ).لمعرفة المزيد   
   

  .2022نوفمبر/تشرين الثاني  9( تقديم الطلبات بحلول األربعاء DHSESتطلب )
   

أعلنت الحاكمة هوكول والمفوض براي مؤخًرا عن عودة الدورات التدريبية لفيلق التأهب للمواطنين بوالية نيويورك والتي 
خطيط ألي كارثة قد تؤثر على  تعزز االستعداد الشخصي وتزود سكان نيويورك بالمعلومات واألدوات الالزمة لالستعداد والت

  والية نيويورك.
   

أو طلب التدريب في  جدول التدريب الحالي والتسجيل في الدورات التدريبية عبر اإلنترنت يمكن لسكان نيويورك العثور على
  .NY.Prepare@dhses.ny.gov منطقتهم عن طريق إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى:

   
    نصائح االستعداد

، وهي خدمة مجانية توفر معلومات في Alert-NYاشترك في تنبيهات الطوارئ في منطقتك من خالل التسجيل في   •
   و االتصال الهاتفي أو الرسائل النصية.حاالت الطوارئ الحرجة عبر البريد اإللكتروني أ

   تعرف على أسرع طريق من منزلك أو عملك إلى منطقة آمنة إذا اضطررت إلى المغادرة بسرعة. •
   ضع خطة "هروب األسرة" وتدرب عليها وحدد مكان لاللتقاء في حالة فقدان أحد أفراد األسرة. •

ة بك بما في ذلك األثاث والمالبس والممتلكات الشخصية  قم بعمل قائمة مفصلة بجميع األشياء الثمينة الخاص  •
   األخرى. ضع القائمة في مكان آمن.

قم بتوفير مخزون احتياطي من مستلزمات الطوارئ التي تشمل الطعام المعلَّب، واألدوية، ولوازم اإلسعافات  •
ن مياه الشرب في حاويات نظيفة ومغلقة.    األولية، ومياه الشرب. خز ِّ
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   خطط لما تفعله مع حيواناتك األليفة أثناء حالة الطوارئ. •
ن. في حالة انقطاع الكهرباء، قد ال تتمكن محطات الوقود من ضخ الوقود  حافظ على مركبتك مزودة بالوقود أو الشح  •

   لعدة أيام. ضع طقم لوازم صغير للكوارث في صندوق سيارتك.

   
   جهز مجموعة أدوات الطوارئ تتضمن العناصر التالية: 

   كشَّافات وبطاريات إضافية •
   جهاز السلكي يعمل بالبطارية وبطاريات إضافية •
   طقم ودليل اإلسعافات األولية •
   الطعام والماء في حالة الطوارئ •
   فاتحة علب غير كهربائية •

   عشرة أيام10كمية من األدوية األساسية تكفي لمدة سبعة إلى  •

   دفتر شيكات ونقد وبطاقات ائتمان وما إلى ذلك. •

   
"تقف نيويورك في الخطوط األمامية لتأثيرات تغير المناخ من زيادة الفيضانات إلى حرائق   قال السناتور تشاك شومر،

الغابات إلى الطقس القاسي ونحن بحاجة إلى االستثمار في بنية تحتية أكثر مرونة اآلن حتى ال تعيش العائالت في خوف مما 
مليارات دوالر والذي تم تمويله   3سبب أنا فخور بتقديم هذا االستثمار الفيدرالي بقيمة يمكن أن تجلبه العاصفة القادمة. لهذا ال

جزئيًا من قبل قانون البنية التحتية والوظائف بين الحزبين لمساعدة مجتمعاتنا على إعادة البناء بشكل أقوى والحفاظ على  
تاجه مجتمعاتنا األكثر ضعفاً للبدء بالعمل على المشاريع  الناس في مأمن من الكوارث. هذا التمويل هو شريان الحياة الذي تح

  التي طال انتظارها والتي من شأنها إنقاذ األرواح وحماية المنازل والشركات." 
   

"في العام الماضي، دمرت بقايا إعصار إيدا منطقة الكونغرس الخاصة بي في كوينز وقبل أيام قالت النائبة غريس مينج، 
من الناخبين مرة أخرى للفيضانات بسبب هطول األمطار الغزيرة. نظًرا ألننا نتعامل مع آثار تغير المناخ   قليلة تعرض العديد

سيستمر خطر حدوث المزيد من الفيضانات ولهذا السبب نحتاج إلى إجراءات فورية لمعالجة المشكلة خاصةً لتحديث المجاري  
  جتمعاتنا بشكل مناسب من العواصف المستقبلية." القديمة وأحواض الصيد في منطقتنا بحيث يمكن حماية م

  
  

###  
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