
 
 الحاكمة كاثي هوكول   28/2/2023 للنشر فوًرا:

 
 

الحاكمة هوكول تعلن أن إدارة األعمال التجارية الصغيرة األمريكية ستقدم قروًضا منخفضة الفائدة للمقيمين واألعمال  
  التجارية في سبع مقاطعات متضررة من العاصفة الشتوية التي حدثت في أواخر ديسمبر/كانون األول

   
إدارة األعمال الصغيرة األمريكية ستقدم قروًضا منخفضة الفائدة للمقيمين المؤهلين والشركات المتضررة من العاصفة  

  الشتوية إليوت في مقاطعات إيري وكاتاروجوس وتشوتاوكوا وجينيسي ونياجارا ووايومنغ
  

عمل قسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ بالوالية جنبًا إلى جنب مع مسؤولي مقاطعة إيري إلجراء تقييمات أولية  
   لألضرار المطلوبة في المجتمعات المتضررة

   
  هنا سيتم فتح مراكز التوعية الشخصية لقروض الكوارث في مقاطعة إيري، كما تتوفر طلبات القروض عبر اإلنترنت 

   
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن إدارة األعمال التجارية الصغيرة األمريكية ستقدم مساعدات فيدرالية لسكان نيويورك في  
غرب نيويورك المتضررين من العاصفة الشتوية إليوت التي حدثت في أواخر ديسمبر/كانون األول. السكان واألعمال  

وتاوكوا وجينيسي ونياجارا ووايومنغ هي اآلن مؤهلة للتقدم بطلب للحصول  التجارية في مقاطعات إيري وكاتاروجوس وتش
على قروض منخفضة الفائدة للمساعدة في تعافيها من هذه العاصفة التاريخية التي دمرت المنطقة بأكملها خالل عطلة عيد  

  الميالد.
   

التي تحدث مرة واحدة في الجيل والتي ألحقت  "قلبي ينفطر على العائالت التي فقدت أحباءها خالل هذه العاصفة الثلجية
"سيتمكن سكان نيويورك الذين  قالت الحاكمة هوكول.  الدمار بمسقط رأسي في بوفالو، ولم تختِف اآلثار الدائمة للعاصفة،"

غيرة  عانوا من أضرار في البنية التحتية نتيجة للعاصفة اآلن من الوصول إلى الخدمات من إدارة األعمال التجارية الص
األمريكية. ستساعد هذه الموارد الحيوية، باإلضافة إلى طلبنا للحصول على موافقة الرئيس بايدن على إعالن حالة الكوارث 

  الكبرى، في تقديم المساعدة الالزمة لمجتمعاتنا المحلية التي ال تزال تتعافى."
   

( مفيدة عندما يحتاج أصحاب المنازل المؤهلون والمستأجرون  SBAغالبًا ما تكون قروض إدارة األعمال التجارية الصغيرة )
واألعمال التجارية وغيرهم إلى الدعم المالي في أعقاب حاالت الطوارئ أو الكوارث المتعلقة بالطقس. في أعقاب الحدث، 

 Division of Homeland Securityات الطوارئ بوالية نيويورك )أجرى موظفون من قسم األمن الداخلي وخدم
and Emergency Services, DHSES ومقاطعة إيري تقييًما شاماًل لألضرار المتعلقة بهذه العاصفة، مما أسح )

  (.SBAالمجال أمام المساعدات من إدارة األعمال التجارية الصغيرة األمريكية )
   

   (:SBAة مؤهلة للحصول على قروض الكوارث من إدارة األعمال التجارية الصغيرة األمريكية )قد تكون المجموعات التالي

  دوالر إلصالح مساكنهم األساسي 200,000: ما يصل إلى أصحاب المنازل •
دوالر إلصالح أو استبدال الممتلكات الشخصية التالفة أو  40,000: ما يصل إلى أصحاب المنازل والمستأجرون •

  المدمرة
دوالر الستبدال الممتلكات العقارية والمخزونات واآلالت  2,000,000ما يصل إلى  أصحاب األعمال التجارية: •

  والمعدات والخسائر المادية األخرى

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdisasterloan.sba.gov%2Fela&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0cb1156723da490613d108db19d46e4f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638132172396074744%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pcehYyW%2BmnE%2FIpfb%2BmhN1iiNGuivLZ%2BLXxgkKj0KWos%3D&reserved=0


دوالر   2,000,000قروض الكوارث االقتصادية التي تصل إلى  بح: األعمال التجارية والمنظمات غير الهادفة للر •
  لتوفير رأس المال العامل الالزم حتى استئناف العمليات العادية بعد وقوع كارثة

   
"ستواصل الحاكمة هوكول وقسم األمن   قال المفوض باإلنابة لقسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ بالوالية جاكي براي:

( العمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا في االستجابة للطوارئ في المجتمعات المتضررة DHSESت الطوارئ )الداخلي وخدما 
  لضمان حصول سكان نيويورك على الموارد واألدوات التي يحتاجونها للتعافي على أكمل وجه."

   
األمريكية  ( مع مقاطعة إيري وإدارة األعمال التجارية الصغيرة DHSESيعمل قسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ )

(SBA ( لفتح موقعين فعليين لمراكز التوعية بقروض الكوارث )Disaster Loan Outreach Centers, DLOCs  )
لمساعدة سكان نيويورك على التقدم شخصيًا للحصول على المساعدة. سيكون ممثلو دعم العمالء على استعداد لمساعدة 

  (.SBAسئلة حول برنامج قروض الكوارث إلدارة )المتقدمين في إكمال الطلبات وكذلك اإلجابة على األ
   

يمكن لسكان نيويورك التقديم عبر اإلنترنت والعثور على معلومات إضافية وتنزيل الطلبات من 
( على  SBA. يمكن للمتقدمين أيًضا االتصال بمركز خدمة عمالء إدارة )https://disasterloan.sba.gov/ela الرابط
للحصول على   disastercustomerservice@sba.gov ( أو إرسال بريد إلكتروني إلى800) 659-2955الرقم 

د الصم أو ضعاف السمع أو الذين ( في حاالت الكوارث. يمكن لألفراSBAمزيد من المعلومات حول مساعدات إدارة )
للوصول إلى خدمات ترحيل االتصاالت. تُرسل الطلبات المستكملة بالبريد   7-1-1يعانون من إعاقة في النطق االتصال بالرقم 

 U.S. Small Business Administration, Processing and Disbursementالعادي إلى العنوان 
Center, 14925 Kingsport Road, Fort Worth, TX 76155  

   
. الموعد النهائي إلعادة  2023أبريل/نيسان  28الموعد النهائي لتقديم طلبات إعادة طلبات األضرار المادية للممتلكات هو 

  .2023نوفمبر/تشرين الثاني  27طلبات األضرار االقتصادية هو 
   

###  
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