
 
 الحاكمة كاثي هوكول  2022/ 21/11 للنشر فوًرا:

 
 

  والتي نيويورك شمال مجتمعات غمرت التي الشتاء عاصفة أثناء بايدن الرئيس من الطوارئ إعالن تؤمن هوكول الحاكمة
  أقدام سبعة حوالي فيها الثلج ارتفاع بلغ

  
إمكانية الوصول   الحاكمة  أعلنتها التي الطوارئ حالة بموجبمقاطعة  11يوفر إعالن الطوارئ من الرئيس بايدن بشأن 

  للتمويل الفيدرالي للمقاطعات المتأثرة لدعم عمليات االستجابة
  

  في والترميم التنظيف جهود في المحلية الحكومات مساعدة في للوالية التابعة الطوارئ لحاالت االستجابة أصول تستمر
  التاريخية الثلج تساقط حادثة أعقاب

  
بوصة من الثلج في أوركارد بارك في مقاطعة إيري مع ذروة تساقط للثلوج تبلغ ستة بوصات في  80أبلغ عن تراكم 

  الساعة؛ وتظل أجزاء من مدينة بوفالو ومدينة الكاوانا تحت حظر السفر
  
  

وم أن الرئيس بايدن وافق على طلبها إلعالن الطوارئ لمقاطعات كاتاروغوس وتشاتوكوا  أعلنت الحاكمة كاثي هوكول الي
وإيري وغينيسي وجيفرسون ولويس ونياغرا وأونيدا وأوسويغو وسانت لورانس ووايومنغ في أعقاب العاصفة الشتوية 

وج هذا األسبوع الماضي. بموجب  التاريخية التي غمرت بعض مجتمعات شمال نيويورك مع ما يقرب من سبعة أقدام من الثل
إعالن الطوارئ تتوفر المساعدة الفيدرالية المباشرة للمقاطعات المذكورة سابقًا كما أن وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية  

(Federal Emergency Management Agency, FEMA  مخولة بتوفير تدابير الحماية الطارئة للوالية التي )
البحث واإلنقاذ إضافة إلى إجراءات حماية البنية التحتية الحيوية مثل الطرق والجسور والتحكم في المياه تشمل عمليات 

المرافق والمرافق ومرافق النقل الجماعي. بناًء على توجيهات الحاكمة هوكول تظل أصول االستجابة للطوارئ التابعة 
نيويورك ووسط نيويورك ونورث كونتري مما يساعد  لوكاالت الوالية على األرض في المناطق المتضررة في غرب

  الحكومات المحلية في جهود التنظيف واالستعادة.
  

"أشكر الرئيس بايدن على الموافقة الفورية على طلب إعالن الطوارئ وعلى شراكتنا القوية المستمرة  قالت الحاكمة هوكول،
نيويورك". "سأواصل أنا وفريقي العمل على مدار الساعة للحفاظ  وكذلك السناتور شومر لمساعدته في تأمين اإلغاثة لسكان 

على سالمة الجميع ومساعدة المجتمعات على الخروج وتأمين كل دوالر آخر للمساعدة في إعادة البناء والتعافي من هذه  
  العاصفة الشتوية التاريخية غير المسبوقة التي حطمت األرقام القياسية." 

  
بوع قدمة الحاكمة هوكول طلبًا إلى الحكومة الفيدرالية إلعالن الطوارئ وقد تم منحه مساء األحد. كانت خالل عطلة نهاية األس

وعندها استغرقت الموافقة    2014آخر مرة قدمت فيها والية نيويورك طلب إعالن الطوارئ لعاصفة شتوية مماثلة في عام  
مناسبة أو حالة يجد فيها الرئيس أن المساعدة الفيدرالية الزمة.  على الطلب أسابيع. يمكن اإلعالن عن إعالن الطوارئ في أي 

هذه اإلعالنات بمثابة استكمال لجهود الوالية والجهود المحلية نحو توفير خدمات الطوارئ، مثل حماية األرواح والممتلكات  
اليات المتحدة. ستطلب والصحة العامة والسالمة؛ أو تقليل أو تجنب خطر وقوع الكوارث في أي منطقة من مناطق الو

الحاكمة هوكول أيًضا من إدارة األعمال الصغيرة الفيدرالية تقييم كيفية مساعدة الشركات الصغيرة التي تضررت من العاصفة  
  مقاطعة والمقاطعات المتأثرة بمجرد انتقال عمليات الوالية من االستجابة إلى وضع التعافي. 11في 

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fexecutive-order%2Fno-24-declaring-disaster-emergency-counties-cattaraugus-chautauqua-erie-genesee&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C091d5d1ac2ae4db436d708dacbc94b2d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638046362662334662%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MG3pdDaT0v4XYQeBy%2BbIxmLsWsmi2nI4WSaHXTYVmlE%3D&reserved=0


 Division of Homelandية نيويورك لألمن الداخلي وخدمات الطوارئ )شجعت الحاكمة هوكول ومفوض وال 
Security and Emergency Services, DHSES  جاكي براي المسؤولين المحليين في المقاطعات المتأثرة على )

 NYرك )مواصلة العمل مع مديري الطوارئ في المقاطعات لتقديم أي احتياجات من الموارد مباشرةً إلى استجابة نيويو
Respondsنظام قائم على تمكين الحكومات المحلية والوكاالت الحكومية من تقديم  -( وهو نظام الشبكة العنكبوتية للوالية

  ومشاركة المعلومات الحيوية المتعلقة بالطوارئ وطلبات الموارد. 
  

"بفضل الحاكمة هوكول والرئيس بايدن  نيويورك،قال جاكي براي مفوض قسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ في والية 
سيوفر إعالن الطوارئ هذا اإلغاثة الفيدرالية التي تشتد الحاجة إليها للحكومات المحلية التي كانت الوالية دعم منذ ما قبل  

  طبيعتها." لتعظيم تأثير هذا التمويل لضمان عودة مجتمعاتنا إلى  (FEMAالعاصفة. سأعمل أنا وفريقي بشكل مباشر مع )
  

  والية وشرطة النقل وإدارة ومكافحتها الحرائق من الوقاية ومكتب الطوارئ إدارة ومكتب الطوارئ إدارة مكتب يواصل
  مع المحلية الحكومات دعم في  الكاملة المشاركة نيويورك والية في  الوطني والحرس السريعة  الطرق وسلطة نيويورك
  الثلوج. وتنظيف إزالة  وعمليات الشتاء لعاصفة االستجابة

  
،  مجاورة ومقاطعات مقاطعة 11 في  طوارئ حالة قبل وصول ثلوج تأثير البحيرة يوم الخميس أعلنت الحاكمة هوكول عن 

يورك على اتصال مستمر مع نظرائهم المحليين وال تزال سارية المفعول. إضافة إلى ذلك، كان خبراء إدارة الطوارئ في نيو
  طوال األيام التي سبقت الحدث.

  
  بوصة 80 عن اإلبالغ تم حيث األحد يوم حتى الوالية من مناطق عدة على الخميس يوم بدأت التي الشتوية العاصفة أثرت

 إيري مقاطعتي من أجزاء  في الثلوج ن م أقدام ستة من أكثر عن اإلبالغ وتم إيري مقاطعة في  أوركارد  حديقة في الثلوج من
 وشهدت الساعة  في بوصات 3  إلى 2 من ثابتة ثلوج تساقط معدالت المناطق هذه شهدت العاصفة  فترة طوال وجيفرسون.

  بالغة سفر ظروف إلى للثلوج الكثيف التساقط هذا  أدى  الساعة.  في الثلوج تساقط من بوصات ست ذروة المناطق بعض
  الخطورة.

  
  لزيادة الطوارئ إعالن في مدرجة مقاطعة 11 مع العمل الفور على (DHSES) في الكوارث  من التعافي فريق سيبدأ

   حد. أقصى إلى الفيدرالية المساعدة
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