
 

 

 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/ 11/11 للنشر فوًرا:

 
 

  في يوم المحاربين القدامى، الحاكمة هوكول تعلن قوانين جديدة لتعزيز الحماية والدعم للمحاربين القدامى وأسرهم
  

معلًما هذا المساء كجزء من عملية الضوء األخضر التي بدأت في والية نيويورك وتم تعميمها اآلن في   17سيتم إضاءة 
 جميع أنحاء البالد 

  
 ( الحاكمة بتقديم "ميدالية نيويورك التذكاريًة لحرب فيتنام" والتي أسست حديثاً S.2089B / A.357Aيفوض التشريع )

  
( الحاكمة بتقديم "ميدالية والية نيويورك التذكارية للحرب الكورية" والتي S.2091C / A1310Bيفوض التشريع )

 أسست حديثا 
  

( من أصحاب العمل عرض ملصق مزايا وخدمات المحاربين القدامى الذي  S.1961B / A3913Bالتشريع )يتطلب 
 أعدته إدارة العمل في منطقة يمكن للموظفين الوصول إليها 

 
( حصول قدامى المحاربين الذين يعانون من حاالت صحية مؤهلة أو الذين تم S.6022B/A.5278Bيتطلب التشريع )

 ( على ائتمان مقابل خدمتهم العسكرية LGBTQتسريحهم بشكل غير عادل بسبب انتمائهم لمجتمع الميم )
  

اربين  ( سياسة "يوم السرير المحجوز" ألولئك الموجودين في منازل قدامى المحS.2238B / A6551Bالتشريع ) يحدد
 في الوالية  

  
على عدم وجود سعر فائدة لبعض القروض وبرامج التمويل المرتبطة   S.7068A / A.7728Aينص التشريع ) 

 للشركات المملوكة للمحاربين القدامى المعتمدين الذين يعانون من إعاقات بسبب الخدمة 
  

شاء قاعدة بيانات قابلة للبحث للنصب التذكارية  ( قسم خدمات المحاربين القدامى إلنS.8729 / A.9590التشريع )يوجه 
 لقدامى المحاربين في والية نيويورك 

  
 ( مقاطعة نياغرا بالتنازل عن بعض الرسوم لمنظمات المحاربين القدامى S.8367 / A.9183التشريع ) يفوض

  
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول عن قوانين جديدة من شأنها تعزيز الحماية والدعم للمحاربين القدامى وعائالتهم. وقعت الحاكمة 
ثمانية تشريعات تقديراً ليوم المحاربين القدامى مما يؤكد التزام اإلدارة بدعم أفراد الخدمة األمريكية الذين خاطروا بحياتهم 

من معالم الوالية باللون   17بإضاءة  ووجهت نأصدرت هذا اإلعاللى ذلك، الحاكمة هوكول للدفاع عن األمة. إضافة إ 
األخضر هذا المساء كجزء من عملية الضوء األخضر التي بدأت في نيويورك وانتشرت في كافة أنحاء البالد لتكريم قدامى  

 المحاربين وأفراد الخدمة من جميع عصور الخدمة العسكرية.  
  

"من التنازل   "نحن مدينون ألفراد خدمتنا بأكثر بكثير من االمتنان ومن مسؤوليتنا دعمهم وأسرهم". هوكول، قالت الحاكمة
عن الرسوم لمنظمات المحاربين القدامى إلى تقديم قروض بدون فوائد نحن نعمل بجد إلزالة أي عقبات في طريق نجاح  

 ة حرياتنا وأتطلع إلى تقديم الدعم المستمر في المستقبل". قدامى المحاربين لدينا هنا في نيويورك. أشكرهم على حماي

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-11%2FVeterans_Day_2022.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2822a6673c854ad6a48e08dac40e7a0d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638037863729884040%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zBpV5pCAUgTrq4dzyBfYZp2FVwGyJHnI9Mn6a72btGU%3D&reserved=0


 

 

  
"نحن ممتنون للحاكمة هوكول والسلطة   قالت فيفيانا ديكوهين مديرة قسم خدمات المحاربين القدامى في والية نيويورك،

التغييرات التشريعية   التشريعية لدعمهم المستمر وتقديرهم للمحاربين القدامى الذين وضعوا الخدمة فوق الذات. ستضمن هذه
أن نفي بمهمتنا المتمثلة في مساعدة جميع قدامى المحاربين في نيويورك وأفراد الخدمة وعائالتهم حتى يتمكنوا من الوصول  

 إلى جميع المزايا التي حصلوا عليها من خالل خدمتهم العسكرية". 
  

( على الميدالية التذكارية لحرب فيتنام ويفوض الحاكمة بتقديمها إلى أفراد القوات  S.2089B / A.357Aيؤسس التشريع )
 .  1975ومايو/أيار  1955المسلحة أو الميليشيات المنظمة التي خدمت في الخارج في حرب فيتنام بين نوفمبر/تشرين الثاني 

  
ل الحاكمة تقديمها  ( القانون العسكري لتأسيس وسام الخدمS.2091C / A1310Bيعدل التشريع ) ة الحربية الكورية ويخو ِّ

  1950ألفراد القوات المسلحة أو الميليشيات المنظمة التي خدمت في الخارج في الحرب الكورية بين يونيو/حزيران 
 .  1955ويناير/كانون الثاني 

  
دمتها من الحزبين إلنشاء وسام خدمة "أنا سعيد للغاية ألن مشاريع القوانين التي ققال السناتور عن الوالية دافني جوردان،  

الحرب الكورية لوالية نيويورك وميدالية خدمة الحرب الفيتنامية لوالية نيويورك قد تم التوقيع عليها لتصبح قانونًا ليوم 
كثير ! هذا إنجاز هائل أفخر بمشاركته مع قدامى المحاربين في الحرب الكورية وفييتنام حيث أيد ال2022المحاربين القدامى 

منهم بقوة تشريعاتي وانضموا إلي في الدعوة إلقرارها. ستعترف هذه الميداليات الجديدة علنًا بخدمة وتضحيات حربنا الكورية 
وقدامى المحاربين في حرب فيتنام الذين ارتدوا الزي األمريكي بفخر مما يكرس إلى األبد شجاعتهم ووطنيتهم ويساعد على  

توقيع مشاريع القوانين الخاصة بي في قانون والية نيويورك هو انتصار مذهل لحربنا الكورية  ضمان عدم نسيانهم أبًدا. إن
وقدامى المحاربين في حرب فيتنام وأنا ممتن للحاكمة كاثي هوكول للقيام بذلك. أنا ممتن لرجال ونساء قواتنا المسلحة الذين  

ل شيء لهؤالء األبطال األمريكيين الشجعان بينما نحتفل بعيد  دافعوا عن أمتنا وحافظوا على أسلوب حياتنا. نحن مدينون بك
 المحاربين القدامى ونشكرهم على خدمتهم الثابتة والمشرفة والمخلصة".  

  
"خدم قدامى المحاربين في فيتنام وكوريا ببسالة وشجاعة غير مألوفين. في كثير من  قال عضو الجمعية ويليام ب. ماجناريلي،

الحاالت كان استقبالهم عند العودة إلى الوطن صامتًا وغير كاٍف وفي بعض الحاالت المؤسفة كان عدائيًا تماًما. إنهم يستحقون 
ميداليات التذكارية لوالية نيويورك شكالً من أشكال االعتراف  االحترام والتقدير المناسبين لخدمتهم وتضحياتهم الشريفة. تقدم ال

 والتقدير ألولئك الذين خدموا في هذه الحروب". 
  

( من أصحاب العمل عرض ملصق يحتوي على معلومات عن مزايا وخدمات S.1961B / A3913Bيتطلب التشريع )
زيعها. يجب عرض الملصق في منطقة يمكن لجميع الموظفين  المحاربين القدامى والتي يجب أن تقوم إدارة العمل بإنشائها وتو 

 موظفًا بدوام كامل.  50الوصول إليها من قبل أرباب العمل مع أكثر من 
  

وأقل ما  -"لقد خاطر قدامى المحاربين بحياتهم لحماية حرياتنا وطريقة حياتنا  قال السناتور عن الوالية جون إي. بروكس،
ند عودتهم إلى الوطن فإن آخر شيء يحتاجونه هو القلق بشأن إمكانية الوصول إلى المزايا  يمكننا فعله هو ضمان أنه ع

الفيدرالية ومزايا الوالية المستحقة لهم. الغالبية العظمى من قدامى المحاربين في نيويورك غير مدركين أنهم يستحقون 
ًدا ألن الحاكمة هوكول قد وقعت مشروع القانون هذا  ولهذا السبب أنا ممتن ج -مليارات الدوالرات على شكل مزايا لخدمتهم 

ليصبح قانونًا بحيث يكون موقعًا مركزيًا حيث هذه المزايا و يمكن نشر الخدمات حيث يمكن الوصول إلى المزيد من  
  المحاربين القدامى. في حين أن هذه خطوة صغيرة في طريق طويل نحو نشر الخبر وإيصال هذه األموال إلى جيوب قدامى

 المحاربين إال أنها تمثل خطوة مهمة نحو معالجة تشرد المحاربين القدامى وقضايا الصحة العقلية ورفاههم المالي بشكل عام".  
  

"بعد تقديم الخدمة المتفانية ألمتنا يستحق المحاربون القدامى والعائالت العسكرية  قالت عضوة الجمعية كارين مكماهون،
دعمنا أثناء عودتهم إلى الحياة المدنية. يتطلب هذا التشريع نشًرا موحًدا في مكان العمل يضمن توفر المعلومات المتعلقة 

كريمها لجميع قدامى المحاربين بتوقيع هذا التشريع بخدمات وموارد المحاربين القدامى بسهولة. أشكر الحاكمة هوكول على ت
 اليوم حيث نعترف بتضحياتهم في يوم المحاربين القدامى".  

  



 

 

( المحاربين القدامى الذين لديهم حاالت صحية مؤهلة أو الذين تم تسريحهم بشكل S.6022B / A.5278Bيضيف التشريع )
إلى أحكام معينة تنطبق على قدامى المحاربين الذين تم إخراجهم أو  ( LGBTQغير عادل بسبب انتمائهم إلى مجتمع الميم )

تسريحهم بشرف من الخدمة العسكرية. وسع القانون نطاق قانون التقاعد والضمان االجتماعي فيما يتعلق بمنح ائتمان للخدمة  
 العسكرية ألفراد أنظمة التقاعد العامة في الوالية.  

  
"خالل حقبة" ال تسأل، ال تخبر" تم تسريح قدامى المحاربين ممن ينتمون إلى  ان،قال عضو مجلس الشيوخ براد هويلم

( بشكل مخزي مما سلبهم مهنة ومزايا تقاعد مهمة بموجب قانون الوالية. لقد ساعدنا في إصالح ذلك  LGBTQمجتمع الميم )
. اآلن، في  2019شرف" الصادر في عام من خالل استعادة العشرات من مزايا والية نيويورك لهم بموجب "قانون استعادة ال

يوم المحاربين القدامى هذا نقوم بمعالجة هذا الوضع غير العادل والتمييزي من خالل مشروع القانون الخاص بنا لضمان أن  
( الذين تم إخراجهم تحت عنوان "ال تسأل، ال تخبر" مؤهلون LGBTQالمحاربين القدامى ممن ينتمون إلى مجتمع الميم )

ركة في برنامج مزايا إعادة الشراء العسكري للوالية للتقاعد والمعاشات التقاعدية. أنا ممتن للحاكمة هوكول لتوقيعها  للمشا
كوزينز إلحضار مشروع  -على مشروع القانون الخاص بي مع عضو الجمعية باريت وزعيمة األغلبية أندريا ستيوارت

صرتهم. بسبب هذا التشريع سيحصل قدامى المحاربين من مجتمع ( لمناSAGE Vetsالقانون هذا للتصويت و سيج فيتس )
( على المزايا التي حصلوا عليها في خدمة بلدنا بغض النظر عن ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسية أو  LGBTQالميم )

 تعبيرهم". 
  

زل قدامى المحاربين  ( سياسة "يوم السرير المحجوز" لألشخاص المقيمين في مناS.2238B / A6551Bيحدد التشريع )
التابعة للوالية بما في ذلك قدامى المحاربين وأزواج وأرامل المحاربين القدامى وآباء غولد ستار وعائالتهم. "يوم السرير 

المحجوز" هو اليوم الذي تدفع فيه الوالية لمنزل قدامى المحاربين في والية نيويورك إلبقاء السرير مفتوًحا لمقيم مؤهل أثناء  
 المستشفى مؤقتًا بحيث يكون لدى المقيم سرير للعودة إليه في مسكن قدامى المحاربين بالوالية.  دخوله

  
"أود أن أشكر الحاكمة هوكول على توقيعها مشروع القانون المهم هذا ليصبح   قال السناتور عن الوالية جون إي. بروكس،

قانونًا من شأنه حماية المحاربين القدامى األكثر ضعفًا. بالنسبة ألي شخص مقيم في سكن قدامى المحاربين في الوالية فسيتم 
على ترك مكانهم في السكن. ليس من غير   حمايتهم اآلن إذا احتاجوا إلى طلب الرعاية مؤقتًا في مكان آخر ولن يُجبروا

المألوف أن تكون مساكن المحاربين القدامى في الوالية بكامل طاقتها وفي ظل النظام الحالي إذا احتاج أحد المحاربين القدامى  
على   إلى المغادرة لمدة يوم أو يومين إلجراء عملية أو الحصول على رعاية متخصصة فلن يتمكنوا من العودة أو الحفاظ

حجزهم ألنه كان من الممكن أن يكون قد تم إعطاؤه بالفعل إلى محارب قديم آخر على قائمة االنتظار. ونتيجة لذلك، يعد 
مشروع القانون هذا انتصاًرا كبيًرا في ضمان أن األفراد األكثر ضعفًا في مجتمعنا العسكري ال يتحملون عبء الضغوط التي  

 لمأوى والحفاظ عليه".  تأتي مع العثور على مصدر ثابت ل
  

( على عدم وجود سعر فائدة لبعض القروض المرتبطة لمؤسسات األعمال  S.7068A / A.7728Aينص التشريع )
التجارية المملوكة للممحاربين القدامى المعوقين الذين يعانون من إعاقات بسبب الخدمة ويوفر الدعم والتمويل الالزمين لتنفيذ 

 لطة أو كيان آخر من الوالية أو الحكومة الفيدرالية.  عقد شراء مع وكالة أو س 
  

بغض النظر عن وضعه المالي   -"فكرة الحلم األمريكي حيث يمكن ألي شخص  قال السناتور عن الوالية جون إي. بروكس،
ذين ساعدوا في الدفاع السعي وراء حلم واالزدهار من خالله هو ما يجعل هذا البلد رائعًا للغاية. بالنسبة لقدامى المحاربين ال -

عن األسس الجوهرية لمقاطعتنا يجب أن يكون هذا الحلم أكثر سهولة. أشكر الحاكمة هوكول على توقيع هذا التشريع ليصبح  
قانونًا تقديراً لقدامى المحاربين الذين ضحوا بالكثير. بعد أن منحوا بعًضا من أهم سنواتهم لبلدنا عندما كان بإمكانهم بدالً من 

 البدء في إنشاء مشروع تجاري سيتم منح قدامى المحاربين لدينا اآلن فرصة لمتابعة أحالمهم في مجال ريادة األعمال".  ذلك 
  

"أنا فخور جًدا بأن تشريعاتي التي تدعم أصحاب األعمال الذين ضحوا كثيًرا من أجل أمتنا قال عضو الجمعية ستيف ستيرن، 
قانونًا. سيمكن برنامج اإليداع السريع المتصل قدامى المحاربين المعاقين لدينا من الوصول  العظيمة قد تم التوقيع عليها لتصبح 

إلى التمويل الضروري لمساعدة أعمالهم على النمو في والية نيويورك والتأكد من أننا ال نحتفل فقط بجيشنا وعائالتهم بأيام  
ية االقتصادية ويعترف بالخدمة المتفانية ألبطال بالدنا. شكرا  معينة فقط على التقويم ولكن كل يوم مع دعم هادف يعزز التنم

 للحاكمة هوكول على توقيع هذا التشريع المهم". 
  



 

 

( قسم خدمات المحاربين القدامى لتطوير قاعدة بيانات قابلة للبحث عن النصب  S.8729 / A.9590يوجه التشريع )
والتي تتضمن معلومات تتعلق بموقع النصب التذكاري وقدامى المحاربين  التذكارية للمحاربين القدامى الموجودة داخل الوالية 

 أو المعركة التي يتم تكريمها.  
  

"بصفتي أحد المحاربين القدامى في سالح مشاة البحرية فأنا فخور بتقديم قال السناتور عن الوالية جيمس ساندرز جونيور، 
اسبة يوم المحاربين القدامى. سيسمح إنشاء قاعدة البيانات هذه والقابلة  هذا التشريع الذي تم توقيعه اآلن ليصبح قانونًا بمن

للبحث عن النصب التذكارية للمحاربين القدامى الموجودة داخل الوالية للعائالت واألصدقاء والجمهور بالوصول بسهولة أكبر  
 واالستمرار في منحهم التكريم الذي يستحقونه." إلى هذه المواقع وإبداء احترامهم لهؤالء األفراد المتفانين الذين خدموا بلدنا 

  
( لمقاطعة نياغرا بالتنازل بموجب القانون المحلي عن رسوم معينة لمنظمات  S.8367 / A.9183يصرح التشريع )

المحاربين القدامى بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر رسوم مراجعة تراخيص البناء والرسوم المرتبطة بالتحسينات  
 الرأسمالية ألي وظيفة أو قاعة تملكها منظمة المحاربين القدامى في المقاطعة.  

  
"سيساعد هذا القانون منظمات المحاربين القدامى المحليين في الحفاظ على   قال السناتور عن الوالية روبرت ج. أورت،

 منشآتها وتوسيعها والتي تقف كأعمدة لمجتمعاتهم بالخدمات التي يقدمونها واألبطال الذين يكرمونهم." 
  

ن القدامى لدينا للرجال والنساء الذين خدموا جيشنا إمكانية "توفر منظمات المحاربي قال عضو الجمعية ويليام كونراد،
الوصول إلى الدعم االجتماعي والعاطفي والعملي الذي يستحقونه. ال يمكننا المبالغة في تقدير مدى أهمية هذه المنظمات 

ساعدة في تخفيف العبء وأماكن تجمعها لمجتمعاتنا وأولئك الذين تخدمهم. كان لي شرف رعاية هذا القانون في الجمعية للم
المالي للتحسينات الرأسمالية لقاعات ومناصب المحاربين القدامى. أود أن أشكر زمالئي على دعمهم من الحزبين لهذا التشريع 

 وأنا ممتن بشكل خاص للحاكمة هوكول لتوقيعه ليصبح قانونًا".  
  

زء من عملية الضوء األخضر للتعرف على خدمة  باللون األخضر كج 17سيتم إضاءة هذه المعالم والجسور السبعة عشر  
 والتزام قدامى المحاربين وأعضاء الخدمة:  

• 1WTC   
 جسر الحاكم ماريو م. كومو  •
 جسر كوسيوسكو   •
 مبنى هـ. كارل ماكول بجامعة والية نيويورك   •
 مبنى التعليم في الوالية  •
 مبنى مكتب الوالية ألفريد إي. سميث   •
 إمباير ستيت بالزا  •
 البوابة الرئيسية  -أرض معارض الوالية  •
 نياجارا فولز   •
 هدسون  -جسر "فرانكلين دي روزفلت" ميد •
 جسر ساحة بيرشينغ  -المحطة المركزية الكبرى  •
 بوابة مطار ألباني الدولي   •
 مجمع ليك بالسيد األولمبي للقفز  •
 يد األولمبي مركز ليك بالس •
 بوابة إيست إند في محطة بنسلفانيا  -( لونغ آيالند MTAخط سكة حديد ) •
 جسر فيربورت على قناة إيري   •
 قاعة قطار موينيهان   •

  
قال مايكل ميدو رئيس جمعية ضباط الخدمة القدامى في مقاطعة نيويورك ومدير وكالة خدمة المحاربين القدامى في مقاطعة 

"بصفتنا محاربين قدامى فإننا نتفهم التضحيات التي قدمها كل من المحاربين القدامى وعائالتهم والتي يظهر أن مجرد  تيوغا،
عملية الضوء األخضر هي طريقة صغيرة يمكن للجميع في جميع مجتمعاتنا للتعبير للمحاربين قول "شكًرا" مقابلها ليس كافيًا. 

القدامى لدينا عن مقدار ما تعنيه لنا هذه الخدمة والتضحية وطريقة حقيقية للتعبير عن الشكر! يشرفنا أن نتشارك مع الحاكمة 



 

 

خضر" للوعي واألمل وتكريم أبطالنا الذين قدموا الكثير هوكول وقسم خدمات المحاربين القدامى من أجل "تسليط الضوء األ
 في خدمة بالدهم".  

  
"سواء كان   قالت ماري إلين أوديل رئيسة جمعية المديرين التنفيذيين في والية نيويورك والمدير التنفيذي لمقاطعة بوتنام،

ظ على وطننا آمنًا فقد قدم كل فرد من قدامى  األمر يتعلق بالدفاع عن الحرية والديمقراطية على الشواطئ البعيدة أو الحفا
المحاربين لدينا تضحيات ال تصدق تستحق التقدير والتكريم. عملية الضوء األخضر هي إحدى الطرق الصغيرة التي يمكننا  

ت من خاللها أن نظهر للمحاربين القدامى وعائالتهم أننا ممتنون لتضحياتهم ويشرفنا انضمام الحاكمة هوكول وقسم خدما
 المحاربين القدامى إلينا في تسليط الضوء األخضر باألمل والدعم ألبطالنا".  

  
"تلعب والية نيويورك ومقاطعاتنا  قال مايكل إي زورلو رئيس جمعية المقاطعات بوالية نيويورك ومسؤول مقاطعة كلينتون،

محاربين القدامى بالمزايا والخدمات التي حصلوا  دوًرا مهًما في دعم مجتمعنا المحاربين القدامى لدينا مما يساعد على ربط ال
عليها. نحن فخورون للغاية بالشراكة مرة أخرى مع الحاكمة هوكول وقسم خدمات المحاربين القدامى ليس فقط إلنشاء رمز 

يحمل جروح غير   مرئي المتناننا ودعمنا ولكن أيًضا لزيادة الوعي بالموارد المتاحة لهؤالء األبطال الذين ال يزال العديد منهم
 مرئية بسبب خدمتهم ألمتنا".  

  
  ### 
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