
 

 

 
 الحاكمة كاثي هوكول   14/10/2022 للنشر فوًرا:

 
 

  مليون دوالر على شكل تمويل فدرالي لدعم خطط الطوارئ المحلية وجهود االستجابة  7.6الحاكمة هوكول تعلن عن 
  

 التمويل لدعم مقاطعات نيويورك ومدينة نيويورك في جهود التخطيط للطوارئ واالستعداد التشغيلي    
  
  

مليون دوالر من التمويل الفيدرالي لوكاالت إدارة طوارئ المقاطعات في  7.6أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن منح 
والية نيويورك لدعم التخطيط واالستعداد التشغيلي لالستجابة للكوارث. من خالل المنحة الفيدرالية السنوية ألداء إدارة 

ية إلدارة الطوارئ يساعد هذا التمويل الجهود التي تتراوح من تطوير وتنفيذ التدريب الطوارئ التي تقدمها الوكالة الفيدرال
  والتمارين إلى الحصول على موارد االستجابة للطوارئ على مستوى المقاطعة.

  
اعدة "نحن نركز بشكل كبير على تعزيز التخطيط لحاالت الطوارئ في الوالية وقدرات االستجابة للمس قالت الحاكمة هوكول،

في ضمان أن نيويورك جاهزة في حالة وقوع كارثة". "يحتاج مديرو الطوارئ في المقاطعات إلى أقصى درجات دعمنا 
وسيدعم هذا التمويل جهود التدريب ويسمح للوكاالت بالوصول إلى الموارد الالزمة لالستجابة ألي نوع من الكوارث في 

  مجتمعاتهم."
  

عات تطوير المشاريع أو المبادرات التي تعزز استعدادها وقدراتها على االستجابة لمواجهة لتلقي التمويل يجب على المقاط
 Federalجميع المخاطر المحتملة. قد تركز المشاريع على معالجة الجهود التي حددتها الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ )

Emergency Management Agency, FEMAوطني بما في ذلك تخطيط إدارة  ( باعتبارها بحاجة إلى تحسين
  الخدمات اللوجستية والتوزيع وتخطيط اإلخالء واإلدارة المالية للكوارث واإلسكان في حاالت الكوارث واالتصاالت المرنة.

  
"نعتمد في قسم األمن الداخلي وخدمات  قال جاكي براي مفوض قسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ بوالية نيويورك،

( على الشراكات على Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSESالطوارئ )
المقاطعات من أجل االستجابة السريعة  المستوى المحلي بين موظفي مكتب قسم الطوارئ ومسؤولي إدارة الطوارئ في

والمناسبة للكوارث. سيساعد هذا التمويل الفيدرالي مديري الطوارئ في مقاطعتنا على تعزيز جهود التأهب والحفاظ على أمان 
  سكان نيويورك."

  
  يمكن استخدام التمويل لدعم:

  أنشطة اإلدارة والتوزيع. .1

  التخطيط. .2

  وارئ.التوظيف لوكاالت إدارة الط  .3

  المعدات. .4

  التدريبات والتمارين. .5

  بناء وتجديد مراكز عمليات الطوارئ.  .6

( وأنظمة  Geographic Information System, GISصيانة واستدامة نظم المعلومات الجغرافية ) .7
  االتصاالت القابلة للتشغيل المتبادل.

  
  مبالغ الجوائز المتاحة لوكاالت إدارة الطوارئ المحلية مذكورة أدناه:



 

 

  

  مبلغ المنحة  المستفيد من المنحة 

Albany  $119,708  

Allegany  $23,456  

Broome  $80,641  

Cattaraugus  $35,286  

Cayuga  $35,176  

Chautauqua  $55,869  

Chemung  $38,496  

Chenango  $24,034  

Clinton  $35,968  

Columbia  $28,792  

Cortland  $23,603  

Delaware  $23,092  

Dutchess  $117,175  

Erie  $351,547  

Essex  $19,845  

Franklin  $24,457  

Fulton  $25,939  

Genesee  $27,654  

Greene  $23,560  

Hamilton  $6,824  

Herkimer  $29,328  

Jefferson  $48,827  

Lewis  $15,214  

Livingston  $29,658  

Madison  $32,693  

Monroe  $285,673  

Montgomery  $23,936  

Nassau  $510,104  

New York City  $3,087,637  

Niagara  $86,625  

Oneida  $93,567  

Onondaga  $181,104  

Ontario  $45,698  

Orange  $145,578  

Orleans  $21,170  

Oswego  $51,044  

Otsego  $28,476  

Putnam  $42,598  

Rensselaer  $65,117  

Rockland  $122,529  



 

 

Saratoga  $87,808  

Schenectady  $63,344  

Schoharie  $17,349  

Schuyler  $11,917  

Seneca  $18,292  

St. Lawrence  $47,211  

Steuben  $42,327  

Suffolk  $568,105  

Sullivan  $34,241  

Tioga  $24,278  

Tompkins  $43,297  

Ulster  $73,814  

Warren  $29,776  

Washington  $28,837  

Wayne  $40,359  

Westchester  $362,887  

Wyoming  $20,896  

Yates  $14,558  

  7,596,995$  اإلجمالي

  
(. ستكون  FEMA( في والية نيويورك هذا التمويل نيابة عن )DHSESيدير قسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ )

DHSES  على اتصال بمكتب إدارة الطوارئ في كل والية قضائية مباشرة لضمان توفير هذه األموال في أسرع وقت
  ممكن.

  
   معلومات عن قسم األمن الوطني وخدمات الطوارئ

يوفر قسم والية نيويورك لألمن الداخلي وخدمات الطوارئ القيادة والتنسيق والدعم لتجنب الكوارث وحاالت الطوارئ 
األخرى والحماية منها واالستعداد لها ومواجهتها والتعافي من آثارها والتخفيف من حدتها. لمزيد من المعلومات، ابحث عنا 

 . موقعنا اإللكتروني، او تفضل بزيارة أنستغرامأو  تويتر، أو تابعنا على فيسبوكعلى 
  

###  
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