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  الحاكمة هوكول تعلن عن نشر والٌة نٌوٌورن موارد إضافٌة إلى بورتو رٌكو فً أعماب إعصار فٌونا
  

  بناء على طلب بورتورٌكو، سترسل والٌة نٌوٌورن أفراد االستجابة للطوارئ والموارد بما فً ذلن الغذاء والماء المتبرع به
  

سٌساعد فرٌك مركز عملٌات الطوارئ فً الوالٌة الحكومات المحلٌة فً تنسٌك أنشطة االستجابة واإلنعاش متعددة 
  الوكاالت على الجزٌرة

  
   الوصول إلى بورتورٌكو لمساعدة وتمٌٌم جهود اإلغاثة تفوٌض والٌة نٌوٌورن عملٌات النشر تتبع

  
  

أعلنت الحاكمة كاثً هوكول الٌوم أن والٌة نٌوٌورن ستنشر موارد إضافٌة إلى بورتورٌكو بما فً ذلن فرٌك متعدد الوكاالت 
من موظفً االستجابة للطوارئ وإمدادات الغذاء والمٌاه المتبرع بها حٌث ٌواصل اإلللٌم التابع للوالٌات المتحدة التعافً من 

بناًء على طلب بورتورٌكو، سترسل والٌة نٌوٌورن فرٌك دعم لمركز عملٌات الطوارئ . اآلثار الكارثٌة إلعصار فٌونا
. للمساعدة فً إدارة الحوادث من أجل االستجابة لألعاصٌر وعملٌات التعافً التً تشارن فٌها عدة وكاالت تابعة للوالٌة

سٌساعد فرٌك دعم مركز عملٌات الطوارئ فً اإلدارة والتوجٌه والتحكم وتنسٌك إجراءات االستجابة والتعافً بٌن جمٌع 
فً ولت سابك من هذا األسبوع، أعلنت الحاكمة هوكول أن أعضاء من إدارتها . مستوٌات الحكومة المشاركة فً االستجابة

  . للمساعدة وتمٌٌم جهود اإلغاثة من إعصار فٌوناوفد من والٌة نٌوٌورنغادروا إلى بورتورٌكو كجزء من 
  

سكان نٌوٌورن متواجدون دائًما لمساعدة اآلخرٌن فً أولات الحاجة ونحن فخورون بدعم طلب  "لالت الحاكمة هوكول،
نحن نمف إلى جانب كل من تأثر باإلعصار " ".بورتورٌكو لفرٌك عملٌات الطوارئ لدعم جهود إدارة الحوادث على األرض

  ."فٌونا وسنواصل تزوٌد الحاكم بٌٌرلوٌزي وشعب بورتورٌكو بأي مساعدة مطلوبة حتى ٌتمكنوا من التعافً بشكل صحٌح
  

؛ شعبة األمن (3)؛ لسم النمل (5)لسم المحافظة على البٌئة :  إلى الوكاالت التالٌة16ٌنتمً أعضاء الفرٌك الذٌن ٌبلغ عددهم 
؛ لسم األمن الداخلً ومكتب خدمات الطوارئ للولاٌة من الحرائك  (2)الداخلً وخدمات الطوارئ، مكتب إدارة الطوارئ 

  (.1)؛ إدارة الزراعة واألسواق (1)؛ مكتب لألشخاص الذٌن ٌعانون من إعالات فً النمو (4)ومكافحتها 
   

بحوالً  (Feeding New York State)وبالنسبة لمن تأثروا بالعاصفة فً بورتورٌكو، تبرعت شركة إعاشة نٌوٌورن 
ٌشمل التبرع .  باوند من المحاصٌل الطازجة المختلطة بما فً ذلن الملفوف والكوسا والبصل والجزر والبطاطس37,000

 باوند ٌتم التبرع 23 صندولًا من الطعام ٌزن كل منها 1,680فً المجموع، هنان . جمٌع تكالٌف المحاصٌل والتعبئة والشحن
 باوند من 4,400بحوالً  (Liberty Coca-Cola Beverages)وتبرعت لٌبرتً كوكا كوال للمرطبات . بها

لٌتم توزٌعها على كافة  (Food Bank of Puerto Rico)ستذهب جمٌع التبرعات إلى بنن طعام بورتورٌكو . المٌاه
   .أنحاء بورتورٌكو

  
إن رؤٌة الضرر مباشرة تؤكد الحاجة الماسة للموارد فً بورتورٌكو  "لال روبرت جٌه رودرٌغٌز مدٌر إدارة الخدمات العامة،

مع استمرار وصول شحنات الطعام والموارد األخرى من والٌة نٌوٌورن من الواضح . بعد أن اجتاح إعصار فٌونا الجزٌرة
  ".أن الحاكمة هوكول تعرف المعنى الحمٌمً لمساعدة الجٌران لبعضهم البعض
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الحاكمة هوكول ملتزمة بالتأكد من أن شركائنا فً  "لال جاكً براي مفوض لسم األمن الداخلً وخدمات الطوارئ،
نحن فخورون بمدرتنا على إرسال موظفٌن لدعم . بورتورٌكو لدٌهم كل ما ٌحتاجون إلٌه لالستجابة والتعافً من هذه العاصفة

  ."جهود نظرائنا فً بورتورٌكو وسنواصل دعم استجابتهم طالما لزم األمر
  

تلتزم نٌوٌورن مرة أخرى بمساعدة مواطنً بورتورٌكو على  "لال باسٌل سٌغوس مفوض إدارة المحافظة على البٌئة،
وأثنً على الحاكمة هوكول وجمٌع شركائنا إلرسال رسالة مدوٌة مفادها أنه عندما تكون . التعافً من آثار إعصار مدمر آخر

بورتورٌكو بحاجة فإن نٌوٌورن ستستجٌب دائًما وتتضامن مع شعب بورتورٌكو لمساعدتهم على التعافً وإعادة بناء 
 ". جزٌرتهم

  
تُظهر الحاكمة هوكول بكالمها وأفعالها التزام نٌوٌورن بمساعدة أصدلائنا  "لالت ماري تٌرٌز دومٌنغٌز مفوضة إدارة النمل،

سترسل إدارة النمل فً الوالٌة فرٌمًا مؤهاًل بشكل . وجٌراننا فً بورتورٌكو للتعافً من اآلثار المدمرة التً خلفها إعصار فٌونا
  ."جٌد إلى بورتورٌكو وهو فرٌك جاهز للتعاون مع جمٌع مستوٌات الحكومة للمساعدة فً جهود التعافً وإنجاز المهمة

  
لطالما كانت نٌوٌورن تمدر تعاوننا وصدالتنا مع بورتورٌكو حٌث  "بول ، مفوض إدارة الزراعة واألسواق،. لال رٌتشارد أ

بفضل لٌادة الحاكمة هوكول نحن فخورون بالتمدم لألمام وتمدٌم ٌد المساعدة خالل ولت . عملنا على تنمٌة شراكتنا فً التجارة
 باوند من المنتجات الطازجة كتبرعات وبإرسال بعض أفضل أعضاء فرٌمنا لمساعدة 37,000الحاجة من خالل تمدٌم 

  ."العائالت والصناعات الرئٌسٌة بما فً ذلن الصناعات الزراعٌة فً الولت الذي ٌتعافون فٌه وٌعٌدون البناء
  
 Office for)إن مكتب األشخاص ذو اإلعالات التنموٌة "لال كٌري نٌفٌلد مفوض مكتب األشخاص ذو  اإلعالات التنموٌة،  

People With Developmental Disabilities, OPWDD)  جاهز لالستجابة لدعوة الحاكمة هوكول لمساعدة هذه
كوكالة سنستمر فً دعم هذا الجهد طالما كان وجودنا . الجزٌرة التً دمرتها العاصفة على البدء على طرٌك االنتعاش

  ."ضرورًٌا
  

نحن فً لٌبرتً كوكا " لال بول مولٌجان، المالن المشارن والرئٌس التنفٌذي المشارن لشركة لٌبرتً كوكا كوال للمرطبات، 
ونحن ملتزمون للمٌام بدورنا عندما تحتاج إلٌنا تلن - كوال للمرطبات، نمدر دعم مجتمعاتنا خاصة فً أولات الحاجة 

تعد بورتورٌكو جزًءا مهًما من عائلة لٌبرتً وكوكاكوال وسنواصل المٌام بكل ما فً وسعنا لمساعدة المجتمع على . المجتمعات
نشٌد بجهود الحاكمة هوكول لتوفٌر الموارد لإلغاثة والمساعدة للمتضررٌن من إعصار فٌونا ونحن فخورون بتمدٌم . التعافً

  ".المساعدة 
  

أحد أهم المٌم األساسٌة لشركة "، (Delta Air Lines)لال روب والبول نائب رئٌس شركة الشحن لشركة دلتا للطٌران 
. دلتا هو التزامنا بصحة مجتمعاتنا ورفاهٌتها ونحن نتفهم األمور المهمة الدور الذي ٌمكن أن تلعبه خدماتنا عند ولوع الكوارث

نثنً على الحاكمة هوكول ووالٌة نٌوٌورن إلعطاء األولوٌة للمساعدة لبورتورٌكو ونحن نمف إلى جانب كل أولئن الذٌن 
  ".ٌتعافون فً أعماب إعصار فٌونا

  

فً  جندًٌا من لوات والٌة نٌوٌورن50فً نهاٌة األسبوع الماضً هذه، أعلنت الحاكمة هوكول أنه تم نشر وحدة تتكون من 
  .بورتورٌكو للمساعدة فً جهود اإلغاثة فً أعماب إعصار فٌونا

  
 إلشران صناعة الخدمات المالٌة فً نٌوٌورن لدعم سكان إجراءات جدٌدةوفً األسبوع الماضً، أعلنت الحاكمة أًٌضا عن

أصدرت وزارة الخدمات المالٌة إرشادات تدعو البنون المستأجرة فً والٌة نٌوٌورن . بورتورٌكو فً أعماب إعصار فٌونا
إلى اتخاذ جمٌع الخطوات المعمولة لمساعدة المستهلكٌن والشركات المتضررة من اإلعصار بما فً ذلن التنازل عن أجهزة 

ستساعد . الصراف اآللً والرسوم المتأخرة، وزٌادة حدود السحب من أجهزة الصراف اآللً، وتسهٌل وتسرٌع تحوٌل األموال
هذه اإلجراءات فً تخفٌف األعباء المالٌة على العدٌد من سكان نٌوٌورن الذٌن ٌسعون لدعم العائلة واألصدلاء فً بورتورٌكو 

    .وكذلن أي شخص فً بورتورٌكو لدٌه حسابات بنكٌة فً نٌوٌورن
  

 Federal Emergency)إحاطة حول من وكالة إدارة الطوارئ الفٌدرالٌة كما شاركت الحاكمة هوكول أًٌضا فً 
Management Agency, FEMA) والحاكم بٌرلوٌسً وتعهدوا مرة أخرى بدعم نٌوٌورن بالكاملمع الرئٌس باٌدن .  
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منذ إعصار مارٌا، ساعدت نٌوٌورن بورتورٌكو فً تأمٌن ملٌارات الدوالرات من التموٌل الفٌدرالً من وكالة إدارة الطوارئ 

للتعافً وإعادة بناء البنٌة التحتٌة للطالة فً  (Federal Emergency Management Agency, FEMA)الفدرالٌة 
بإجراء تمٌٌمات فنٌة  (New York Power Authority, NYPA)الجزٌرة إضافة إلى لٌام سلطة كهرباء نٌوٌورن 
فً أعماب إعصار فٌونا، أسوأ عاصفة تضرب الجزٌرة منذ إعصار مارٌا، . لمحطات الطالة والمحطات الفرعٌة فً الجزٌرة

ولد عززت هذه الجهود التزام .  لمساعدة بورتورٌكو فً جهود اإلغاثةإجراءات والٌة نٌوٌورنأعلنت الحاكمة هوكول عن 
  . نٌوٌورن طوٌل األمد بمساعدة بورتورٌكو فً إعادة البناء والتعافً

  
###  

 
 www.governor.ny.govتتوفر أخبار إضافٌة على 

 press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418| الغرفة التنفٌذٌة | والٌة نٌوٌورن 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-support-following-devastating-flooding-caused-hurricane-fiona&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C615aa401bb4a42e13ff208daa24db0e2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638000751818474794%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=n%2FpHLUyPMqRFuHCZURVSjzUs%2FKHK9udvbYLhqawn4DQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-support-following-devastating-flooding-caused-hurricane-fiona&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C615aa401bb4a42e13ff208daa24db0e2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638000751818474794%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=n%2FpHLUyPMqRFuHCZURVSjzUs%2FKHK9udvbYLhqawn4DQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C615aa401bb4a42e13ff208daa24db0e2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638000751818474794%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6yVFUAw9DpknVjjeYKYc2604Ad8FGk08qS0TjwV61PQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C615aa401bb4a42e13ff208daa24db0e2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638000751818474794%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6yVFUAw9DpknVjjeYKYc2604Ad8FGk08qS0TjwV61PQ%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov
mailto:press.office@exec.ny.gov

