
 
 الحاكمة كاثي هوكول  2022/ 9/ 28 للنشر فوًرا: 

 
 

  الحاكمة هوكول تعلن عن سفر وفد من والية نيويورك إلى بورتوريكو للمساعدة وتقييم جهود اإلغاثة من إعصار فيونا
  

  يترأس الوفد مدير إدارة الخدمات العامة رودريغيز 
  
  

أعلنت حاكمة الوالية كاثي هوكول اليوم أن أعضاء في إدارتها غادروا اليوم إلى بورتوريكو للمساعدة وتقييم جهود اإلغاثة 
اتخذتها  سلسلة من اإلجراءاتمن إعصار فيونا بينما تواصل الجزيرة التعافي من العاصفة المدمرة. تأتي هذه األحداث عبر 

  الحاكمة هوكول لمساعدة بورتوريكو في إعادة اإلعمار والتعافي.
  

"لقد تعرضت بورتوريكو ألضرار مدمرة من جراء إعصار فيونا، واستجابة لذلك، تحركت والية نيويورك لدعم جهود  
"أشكر أعضاء إدارتي الذين يسافرون اليوم إلى بورتوريكو لتقديم الدعم المباشر على أرض   قالت الحاكمة هوكول. اإلغاثة" 

   ة اإلضافية التي يمكننا تقديمها للجزيرة." الواقع بينما نواصل مسح األضرار وتقييم المساعد
  

  تضمن أعضاء وفد نيويورك:

  روبرت رودريغيز، مدير إدارة الخدمات العامة •
  إدغار سانتانا، نائب سكرتير الحاكمة •
  صوفيا زياس، مديرة الشؤون الالتينية •
  ماركوس غونزاليس سولير، نائب وزير السالمة العامة •

  
"عندما وقعت الكارثة، كانت نيويورك من بين أوائل الواليات قال روبرت جيه رودريغيز، مسؤول إدارة الخدمات العامة: 

نظرة  التي استجابت وساعدت مواطني بورتوريكو في وقت حاجتهم إنني فخور بأن أكون جزًءا من هذا الوفد وأن ألقي
مباشرة على الكيفية التي يمكننا بها مساعدة إخواننا وأخواتنا في بورتوريكو على التعافي من اآلثار المدمرة إلعصار فيونا.  

  وأشكر الحاكمة هوكول على إدراكها مدى أهمية بورتوريكو للعديد من سكان نيويورك الذين لديهم أحباء هناك." 
  

في بورتوريكو   جنديًا من قوات والية نيويورك 50في نهاية األسبوع الماضي، أعلنت الحاكمة هوكول أنه تم نشر وحدة من 
  للمساعدة في جهود اإلغاثة في أعقاب إعصار فيونا.

  
ات المالية في نيويورك لدعم سكان  إلشراك صناعة الخدم إجراءات جديدة وفي األسبوع الماضي، أعلنت الحاكمة أيًضا عن 

بورتوريكو في أعقاب إعصار فيونا. أصدرت وزارة الخدمات المالية إرشادات تدعو البنوك المستأجرة في والية نيويورك  
إلى اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لمساعدة المستهلكين والشركات المتضررة من اإلعصار بما في ذلك التنازل عن أجهزة  

لي والرسوم المتأخرة، وزيادة حدود السحب من أجهزة الصراف اآللي، وتسهيل وتسريع تحويل األموال. ستساعد الصراف اآل
هذه اإلجراءات في تخفيف األعباء المالية على العديد من سكان نيويورك الذين يسعون لدعم العائلة واألصدقاء في بورتوريكو 

   في نيويورك. وكذلك أي شخص في بورتوريكو لديه حسابات بنكية
  

والحاكم   ايدن( مع الرئيس بFEMAوكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية )كما شاركت الحاكمة هوكول أيًضا في إحاطة حول 
  . بيدرو بيرلويسي وتعهدوا مرة أخرى بدعم نيويورك بالكامل

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fkeywords%2Fpuerto-rico&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C5b478175e9cf4537ddea08daa16ce3ee%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637999786304838277%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MvRUv5bqepGyRbMI4Ep9x%2BEhuFhf5ZzoQvh%2FrrMed98%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fb-roll-photos-governor-hochul-announces-deployment-50-new-york-state-troopers-puerto-rico&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C5b478175e9cf4537ddea08daa16ce3ee%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637999786304838277%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zL1DVbZ6Fxy8o%2F7H6g2%2FF%2F8CAvhIa%2Fe6il4S6i6wRKk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-banking-guidance-ease-financial-burdens-those-impacted-hurricane&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C5b478175e9cf4537ddea08daa16ce3ee%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637999786304838277%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nElxkRwck%2B%2Fd%2FiRIXAsHn0gfNVJWvk%2BHY10sesXOqKc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fgovkathyhochul%2Falbums%2F72177720302312144&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C5b478175e9cf4537ddea08daa16ce3ee%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637999786304994072%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jYp6cqwG2CxP8EHipYSxL3sc9MiXdrL4WksQbdhbHwY%3D&reserved=0


  
ن مليارات الدوالرات من التمويل الفيدرالي من وكالة إدارة الطوارئ   ي تأمي 

منذ إعصار ماريا، ساعدت نيويورك بورتوريكو فن
ي  Federal Emergency Management Agency, FEMAالفدرالية )

ي وإعادة بناء البنية التحتية للطاقة فن
( للتعافن

( بإجراء تقييمات فنية لمحطات  New York Power Authority, NYPAالجزيرة إضافة إل قيام سلطة كهرباء نيويورك )
ب الجزيرة منذ إعصار ماريا، أعلنت  ي أعقاب إعصار فيونا، أسوأ عاصفة تضن

ي الجزيرة. فن
الطاقة والمحطات الفرعية فن

ود التزام نيويورك  لمساعدة بورتوريكو في جهود اإلغاثة. وقد عززت هذه الجه إجراءات والية نيويورك الحاكمة هوكول عن

   طويل األمد بمساعدة بورتوريكو في إعادة البناء والتعافي.
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