
 
 الحاكمة كاثي ھوكول  2023/2/17 للنشر فوًرا:

 
 
 

  البیني للتشغیل التحتیة والبنیة الطوارئ حاالت في االتصاالت لتعزیز دوالر ملیون  62 من أكثر عن علنت ولكھو ةالحاكم
 نیویورك والیة في

   
 الطوارئ حاالت في االتصاالت  أنظمة مرونة تعزیز خالل من العامة السالمة لتعزیز مستھدفة منح

   
 مقاطعة  لكل دوالر مالیین  6 إلى یصل ما یوفر مما  ، الوالیة شمال مناطق في مقاطعة 14 ل العامة  السالمة تمویل منح

   
   

مقاطعة من خالل برنامج منحة االتصاالت   14ملیون دوالر ل  62الیوم عن منح أكثر من  ولكھوأعلنت الحاكمة كاثي 
القابلة للتشغیل البیني على مستوى الوالیة لتعزیز االتصاالت في حاالت الطوارئ والبنیة التحتیة للتشغیل البیني التي 

ر البرنامج ، الذي یدیره قسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ بوالیة نیویورك ،  یستخدمھا المستجیبون األوائل المحلیون. یوف
التمویل لتعزیز السالمة العامة من خالل تحسین وتحدیث البنیة التحتیة ، ومعالجة أوجھ القصور في االتصاالت ، وتنفیذ 

 نظمة.قنوات التشغیل البیني الوطنیة ، وتعزیز االتصال اإلقلیمي بین المقاطعات واأل
   

"عندما تقع كارثة ، یجب أن تكون نیویورك مستعدة. یعد تمویل المنحة ھذا أمرا بالغ األھمیة لتحدیث أنظمة االتصاالت في  
حاالت الطوارئ لدینا لضمان حصول المستجیبین األوائل الشجعان لدینا على الموارد والبیانات التي یحتاجونھا للحفاظ على 

سالمة المجتمع وأنفسھم أثناء حالة الطوارئ ، "قالت الحاكمة ھوكول.  "الحفاظ على سالمة سكان نیویورك ھو أولویتي  
 القصوى وھذا البرنامج ھو المفتاح لتحسین السالمة العامة في جمیع أنحاء شمال والیة نیویورك."     

   
تمنح قابلیة التشغیل البیني المستجیبین األوائل القدرة على مشاركة المعلومات والبیانات في الوقت الفعلي أثناء الطوارئ.  

على مستوى الوالیة ھو برنامج منح غیر تنافسي ) SICGالبرنامج المستھدف لمنحة االتصاالت القابلة للتشغیل البیني (
بیني الرادیوي المتنقل البري لوكاالت السالمة العامة في نیویورك. یتم توزیع التمویل مصمم لتحسین حالة قابلیة التشغیل ال

على المتقدمین المؤھلین الذین لیس لدیھم تغطیة أو بنیة تحتیة كافیة على قنوات التشغیل البیني الوطنیة أو لتحسین األنظمة 
دوالر مع قبول طلب واحد فقط لكل مقاطعة. قبل إصدار    مالیین 6المشتركة. الحد األقصى للجائزة المتاحة لكل مستلم ھو 

 الطلبات وقدمت المساعدة الفنیة للمتقدمین عند الطلب.   DHSESالجوائز ، راجعت 
   

"إن تمویل شركاء السالمة العامة ھو   وقال جاكي براي ، مفوض قسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ بوالیة نیویورك ،
جوھر مھمة وكالتنا. ستساعد ھذه المنح المقاطعات في مناطق شمال الوالیة على إجراء ترقیات ألنظمة اتصاالت الطوارئ 
الخاصة بھا. یحتاج المستجیبون األوائل في نیویورك إلى أدوات وموارد عالیة الجودة لضمان فعالیة االتصاالت طوال فترة  

 ستجابة لحاالت الطوارئ ".اال
   

المشاریع المحلیة التي تعزز قابلیة التشغیل البیني من خالل توسیع األنظمة   2022المستھدفة لعام  SICGستمول منحة 
المشتركة في منطقة العاصمة ووسط نیویورك و الطبقة الجنوبیة ، وتوسیع قنوات الرادیو المشترك في وادي ھدسون  

 نظم االتصاالت الرئیسیة للسالمة العامة.  وبحیرات األصابع. وستعزز المشاریع اإلضافیة مرونة
   



 التالي:  النحو على الجوائز توزیع یتم
   

 مبلغ .2  مقاطعھ .1
3. Albany  4. $6,000,000  
5. Allegany  6. $6,000,000  
7. Chemung  8. $3,584,452  
9. Columbia  10. $4,558,183  
11. Cortland  12. $5,000,000  
13. Jefferson  14. $2,000,000  
15. Montgomery  16. $810,000  
17. Onondaga  18. $2,750,000  
19. Orleans  20. $2,990,000  
21. Putnam  22. $6,000,000  
23. Schenectady  24. $6,000,000  
25. Schuyler  26. $4,888,663  
27. Steuben  28. $5,846,500  
29. Tioga  30. $6,000,000  

 62,427,798$ مجموع
   

 الطوارئ  وخدمات الداخلي األمن قسم حول
یوفر قسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ القیادة والتنسیق والدعم لمنع الكوارث وحاالت الطوارئ األخرى والحمایة منھا 

على   DHSESواالستعداد لھا واالستجابة لھا والتعافي منھا والتخفیف من حدتھا. لمزید من المعلومات ، ابحث عن 
Facebook  أو Twitter   أو قم بزیارةdhses.ny.gov.   
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