
 

 

( لمواجهة إعصار إيدا وتصميم  CDBG-DRالتعافي من الكوارث ) - خطة عمل للحصول على منحة مقطوعة للتطوير المجتمعي 

 برنامج لتطبيق هذه الخطة 

 2022أغسطس 

 

 ( لمواجهة إعصار إيدا DR-CDBGالتعافي من الكوارث )  -ملخص لخطة عمل للحصول على منحة مقطوعة للتطوير المجتمعي  

يقدم هذا المستند ملخًصا للمعلومات الرئيسية، بما في ذلك المعلومات الحيوية لمقدمي الطلبات المحتملين، الواردة في خطة العمل التي  

( لمواجهة إعصار إيدا في والية  CDBG-DRالتعافي من الكوارث ) - تهدف إلى الحصول على منحة مقطوعة للتطوير المجتمعي 

 نيويورك، بما في ذلك: 

 اآلثار المترتبة على الكارثة  •

 االحتياجات غير المستوفاة من الكارثة •

 احتياجات التخفيف من آثار الكارثة في منطقة حدوثها  •

 البرامج المقترحة، بما في ذلك المتطلبات ذات الصلة بالميزانيات واألهلية •

 باإلضافة إلى ذلك، يوفر هذا المستند معلومات للجمهور بشأن: 

 مات العامة فيما يتعلق بخطة العمل هذه فترة تلقي التعلي  •

عقد الجلسات العامة حول خطة العمل هذه، بما في ذلك كيفية طلب الحصول على خدمة الترجمة الفورية أو االستعانة باألدوات   •

 المساعدة أو االستعانة بمترجمي لغة اإلشارة أو المساعدات للحاالت الخاصة التي تحضر جلسات االستماع   

 الترجمات التحريرية أو الترجمة الشفوية لخطة العمل والمستندات األخرى  كيفية طلب  •

،  info@stormrecovery.ny.govلطلب الحصول على ترجمة لخطة العمل كاملةً، يُرجى إرسال بريد إلكتروني عبر 

 NYS-SANDY-855-1ة باللغة الصينية أو الروسية، أو االتصال على لطلب الترجم 7163-694-844-1االتصال على  أو

 للترجمة بلغاٍت أخرى، أو طلب مترجم شفوي من الممثل. تتوفر الترجمة الشفوية والتحريرية مجانًا.    (855-697-7263)

 

 لمواجهة إعصار إيدا (  DR-CDBGالتعافي من الكوارث ) - خطة عمل للحصول على منحة مقطوعة للتطوير المجتمعي 

دوالر أمريكي   41262000خطتها إلنفاق  2022تبرز خطة العمل الموضوعة للتعافي من الكوارث التي وضعتها والية نيويورك لعام 

( بالواليات  HUDالتعافي من الكوارث التي خصصتها وزارة اإلسكان والتنمية الحضرية ) -كأموال المنحة المقطوعة للتطوير المجتمعي 

 (. 4615-تحدة لدعم جهود التعافي طويلة األجل في أعقاب إعصار إيدا )مهمة الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ للتعافي من الكوارثالم

ومن خالل هذه الخطة واألنشطة الموضحة في إطارها، يسعى مكتب التعافي من الكوارث التابع لحاكم الوالية إلى مساعدة المجتمعات   

داخل والية نيويورك على التعافي من الخسائر التي تكبدتها خالل إعصار إيدا، فضالً عن تعزيز أضعف فئات السكان   المحلية المتضررة

ل هذه الخطة كيفية تخصيص األموال لتلبية االحتياجات   والمجتمعات المحلية في نيويورك وإعدادهم لمواجهة الكوارث في المستقبل. تفص ِّ

 مناطق المتضررة من الكوارث في مقاطعات دوتشيس وناساو وأورانج وروكالند وسوفولك ووستشستر. المتبقية غير المستوفاة في ال
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 التواريخ الرئيسية  
 

 2022سبتمبر   28إلى  2022أغسطس  29من  فترة تلقي التعليمات العامة فيما يتعلق بخطة العمل 

 2022سبتمبر  8 جلسة استماع شخصية عامة 

 2022سبتمبر  13 افتراضية جلسة عامة 

 2022نوفمبر  28بحلول  ( المتوقعة HUDموافقة وزارة اإلسكان والتنمية الحضرية )

 2022خريف  التوعية ببرامج مقدمي الطلبات 

 )في انتظار التأكيد(  2023ربيع  فترة تقديم برامج مقدمي الطلبات 

 

 واالحتياجات غير المستوفاة نظرة عامة على اآلثار المترتبة على الكارثة 

.  2021سبتمبر  1، وضرب األرض في والية نيويورك وتضررت بسببه الوالية في 4وصل إعصار إيدا، وهو إعصار من الفئة الـ 

التقديرات  بوصات في الساعة الواحدة، وتشير  3تسبب هذا اإلعصار في هطول أمطار غزيرة لم يسبق لها مثيل تجاوزت أكثر من  فقد

مليارات دوالر أمريكي في نيويورك. وأكدت الحكومة المحلية والمنظمات   9و 7.5إلى أن هذه األمطار تسببت في خسائر تتراوح بين 

المجتمعية على أن المجتمعات التي تتعرض ألكبر قدر من األضرار وتواجه أكبر التحديات التي تواجه التعافي بشكل كامل لديها كثافة  

الفئات السكانية المستضعفة، بما في ذلك األقليات وكبار السن واألفراد الذين ال يتقنون اللغة اإلنجليزية بشكل جيد والمقيمين  عالية من

 ذوي الدخل المنخفض إلى المتوسط. 

ت المتبقية للتعافي من الكوارث  وقد أعدَّ مكتب التعافي من الكوارث التابع لحاكم الوالية تقييًما باالحتياجات غير المستوفاة لتقييم االحتياجا

رة.  بعد حساب أموال التعافي االتحادية األخرى التي توفرها الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ واإلدارة األمريكية لشؤون المشاريع الصغي 

بع لحاكم الوالية فيما يتعلق  وبالنظر إلى أن اإلسكان يمثل أكبر االحتياجات غير المستوفاة، فإن برامج مكتب التعافي من الكوارث التا

بالمساكن مصممة لحماية اإلسكان العام وذي األسعار المعقولة، ولتأمين السكن المناسب للمستأجرين المتضررين وللتعامل مع احتياجات  

مر الفئات  إصالح المساكن غير المستوفاة ألصحاب المنازل ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، وبالتالي من المتوقع أن يفيد هذا األ

 السكانية المستضعفة والطبقات المحمية في منطقة الكوارث. 

    اآلثار المترتبة المقدرة على وقوع الكارثة والدعم واالحتياجات غير المستوفاة 

ملخص اآلثار المترتبة على وقوع  

 الكارثة/الدعم 
 اإلجمالي  االقتصاد  البنية التحتية  اإلسكان 

المقدرة الناتجة عن  الخسائر المالية 

 وقوع الكارثة 

89103849  

 دوالر أمريكي 

8933625  

 دوالر أمريكي 

35110883  

 دوالر أمريكي 

دوالر   133147

 أمريكي

حجم األموال التي ستوفرها الوكالة  

الفيدرالية إلدارة الطوارئ واإلدارة  

 األمريكية لشؤون المشاريع الصغيرة 

60065580  

 دوالر أمريكي 

8637225  

 دوالر أمريكي 

13748278  

 دوالر أمريكي 

82451083  

 دوالر أمريكي 



االحتياجات غير المستوفاة )اآلثار  

األموال المترتبة( + تكاليف   - المترتبة 

 سرعة االستجابة 

42403846  

 دوالر أمريكي 

دوالر   815808

 أمريكي 

26898537  

 دوالر أمريكي 

70118191  

 دوالر أمريكي 

لالحتياجات غير  النسبة المئوية 

 المستوفاة إجماالا 
60.47% 1.16% 38.36% 100.00% 

 

 تقييم احتياجات التخفيف من آثار الكارثة 

.  أعد مكتب التعافي من الكوارث التابع لحاكم الوالية تقييًما للمخاطر لتحديد أكبر احتياجات التخفيف من آثار الكارثة في منطقة حدوثها

  MitigateNYإلعداد هذا التقييم المتعلق باحتياجات التخفيف من آثار الكارثة، راجع المكتب معلومات المخاطر والخسائر المتاحة على  

نيويورك بكاملها، باإلضافة إلى المقاطعات الست التي أعلنت عن وقوع الكارثة بها والتي صنفتها وزارة اإلسكان والتنمية  لوالية 

 الحضرية أو الوالية بأنها "األكثر تضرًرا واضطرابًا" لتلقي المساعدات الفردية. 

على المقاطعات التي أعلنت عن وقوع الكارثة بها. وقد ركزت  يحدد هذا التحليل، في المجمل، أن المياه والفيضانات تُعد أكبر المخاطر  

جهود التخفيف من آثار الكارثة على تقليص أضرار الفيضانات وضمان متابعة العمليات الالزمة، ومن شأن ذلك أن يكون له أعظم األثر  

نوع الحدث الُمعاش في إعصار إيدا، يمكن لمكتب  على األمان وسرعة االستجابة بالمنطقة. وبسبب ارتباط هذا االحتياج ارتباًطا مباشًرا ب 

التعافي من الكوارث التابع لحاكم الوالية زيادة حجم االستثمار الذي يركز على التخفيف من آثار الكارثة إلى أقصى حد من خالل أموال  

 المنح هذه لتحقيق أهداف التخفيف من آثار العواصف والتعافي منها على المدى الطويل. 

مبادرة مرونة اإلسكان ميسور التكلفة  —خطة برنامجين الستيفاء احتياجات التخفيف من آثار الكارثة في منطقة حدوثها، وهمااقترحت ال

وتقترح، باإلضافة إلى ذلك، استخدام أموال التخطيط لدعم الجهود التي يبذلها  —واستثمارات التأقلم من خالل الدعم ورأس المال 

راسات جدوى ودراسات معنية بالجانب الهندسي يمكن أن تفيد في رفع سرعة االستجابة  فرعيون مختارون لوضع د  متلقون

 وتمويل ذلك.  المجتمعية

 

 برامج التعافي من الكوارث 

 يلخص الجدول التالي البرامج والميزانيات المقترحة من مكتب التعافي من الكوارث التابع لحاكم الوالية: 

الميزانية ذات   الميزانية  البرنامج  فئة البرنامج  

المدى المتوسط  

التي حددتها  

وزارة اإلسكان  

والتنمية  

 الحضرية 

الميزانية  

ذات المدى  

المتوسط  

التي حددتها  

الجهة  

 المستفيدة 

النسبة  

المئوية  

 للمخصصات 

الحد األقصى  

 للمنح 

النتيجة   الهدف الوطني 

 المقدرة 

إعادة   اإلسكان 

 التأهيل 

8171250  

 أمريكيدوالر 

7848750  

 دوالر أمريكي

322500  

دوالر 

 أمريكي

20% 50000  

دوالر 

 أمريكي

الدخول من  

المنخفضة إلى  

المتوسطة/األمم  

 المتحدة 

262  

 منزل

تعويض    

الموظفين  

عن ترك 

 الخدمة 

غير  غير متاح دوالر  0 %0 دوالر  0 دوالر  0 دوالر  0

 متاح

تشييد    

المباني من  

 جديد 

غير  غير متاح دوالر  0 %0 دوالر  0 دوالر  0 دوالر  0

 متاح



  18780000 أخرى  

 دوالر أمريكي

18360000  

 دوالر أمريكي

420000  

دوالر 

 أمريكي

45% 100000  

دوالر 

 أمريكي

الدخول من  

المنخفضة إلى  

المتوسطة/األمم  

 المتحدة 

400  

 مستأجر

اإلنعاش  

 االقتصادي 

تدريب  

القوى  

 العاملة 

غير  غير متاح دوالر  0 %0 دوالر  0 دوالر  0 دوالر  0

 متاح

منح   

األعمال  

 التجارية 

غير  غير متاح دوالر  0 %0 دوالر  0 دوالر  0 دوالر  0

 متاح

غير  غير متاح دوالر  0 %0 دوالر  0 دوالر  0 دوالر  0 أخرى  

 متاح

تحسينات   البنية التحتية 

على 

مصارف  

المياه/شبكة  

الصرف  

 الصحي 

غير  غير متاح دوالر  0 %0 دوالر  0 دوالر  0 دوالر  0

 متاح

المرافق    

 الصحية 

غير  غير متاح دوالر  0 %0 دوالر  0 دوالر  0 دوالر  0

 متاح

غير  غير متاح دوالر  0 %0 دوالر  0 دوالر  0 دوالر  0 أخرى  

 متاح

الخدمات  

 العامة 

الخدمات  

 القانونية 

غير  غير متاح دوالر  0 %0 دوالر  0 دوالر  0 دوالر  0

 متاح

استشارات    

 اإلسكان 

غير  غير متاح دوالر  0 %0 دوالر  0 دوالر  0 دوالر  0

 متاح

غير  غير متاح دوالر  0 %0 دوالر  0 دوالر  0 دوالر  0 أخرى  

 متاح

التخفيف من  

 آثار الكارثة 

التخفيف  

من آثار 

 الكارثة 

9000000  

 دوالر أمريكي

7150000  

 دوالر أمريكي

1850000  

دوالر 

 أمريكي

22% 3000000  

دوالر 

 أمريكي

الدخول من  

المنخفضة إلى  

المتوسطة/األمم  

 المتحدة 

25  

 مشروًعا

  2063100 المشرف  المشرف 

 دوالر أمريكي

1650480  

 دوالر أمريكي

412620  

دوالر 

 أمريكي

غير  غير متاح دوالر  0 5%

 متاح

  3247650 التخطيط  التخطيط 

 دوالر أمريكي

1833180  

 دوالر أمريكي

1414470  

دوالر 

 أمريكي

غير  غير متاح دوالر  0 8%

 متاح

  41262000   اإلجمالي 

 دوالر أمريكي

36842410  

 دوالر أمريكي

4419590  

دوالر 

 أمريكي

100%       



 حافز اإلسكان المرن للمستأجرين 

 الميزانية 

 دوالر أمريكي  18780000

 وصف البرنامج

االنتقال من الوحدات ذات المستوى المتدني أو الوحدات المتضررة من العواصف أو كليهما  يشجع البرنامج المستأجرين على  •

مع البقاء داخل مجتمعاتهم الحالية بسبب زيادة تكاليف اإلسكان الشهرية ونفقات النقل األخرى، ويمكنهم مواصلة العيش بداخل  

 هذه المجتمعات اعتماًدا على المساعدات المقدمة. 

عقارات تلقي المساعدات لتحسين حالة عقاراتهم وتعزيز   4( واحد إلى 1ويمكن أيًضا لمالكي العقارات المستأجرة من عقار )  •

قدرتها على الصمود أمام الفيضانات، شريطة التزامهم بالمحافظة على الحد األدنى ألسعار وحداتهم المعقولة بعد انتهاء األزمة.  

إلدارة مكتب التعافي من الكوارث التابع لحاكم الوالية. ستُعطى أولوية المعالجة إلى مقدمي   سينفذ العمل مقاولون خاضعون

 الطلبات من المستأجرين قبل الُمالك. 

 مقدمو الطلبات المؤهلون 

أقل   %( أو 80األسر المعيشية المستأجرة في المقاطعات التي أعلنت عن وقوع الكارثة بها التي تبلغ دخولها ثمانين في المائة ) •

شهًرا، أو التي ترغب في االنتقال من مساكنها، بسبب   12من متوسط الدخول بالمنطقة، أو التي انتقلت من مساكنها ألكثر من 

تأثير إعصار إيدا. باإلضافة إلى ذلك، يجب أن يكون فرد واحد على األقل من أفراد األسرة مواطنًا أمريكيًا أو مقيًما بشكل  

 حدة. قانوني في الواليات المت 

عقارات، وتقع هذه العقارات في المقاطعات التي أعلنت عن وقوع   4( واحد إلى 1مالك العقارات المستأجرة من عقار )  •

الكارثة بها، يجب أن يكونوا مواطنين أمريكيين أو مقيمين بشكل قانوني في الواليات المتحدة، وملتزمين بحجز ما ال يقل عن  

حدات ليشغلها أشخاص من ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة لمدة ال تقل عن سنتين ( من الو%75خمسة وسبعين بالمئة )

 بعد انتهاء المشروع. 

 المنح

( شهًرا لألسر المعيشية التي انتقلت في السابق، ومساعدة  18منح االنتقال األولي بمساعدة دفع اإليجارات لمدة ثمانية عشر ) •

سر المعيشية التي ستتنقل من وحداتها السكنية. تتيح عمليات التعامل مع  ( شهًرا لأل12بدفع اإليجارات لمدة إثني عشر )

دوالر أمريكي أو ما يكافئ هذا المبلغ من مساعدة إيجارية   100000العُسرات المالية مساعدات إيجارية إضافية تصل إلى 

 ( شهًرا. 42لمدة إثنين وأربعين )

 الر لكل وحدة قابلة لإلشغال، حسب الحاجة. دو  125000تبلغ قيمة المساعدات المقدمة إلى المالك  •

 

 

 التعافي من مشكالت اإلسكان جراء إعصار إيدا والتعويضات المترتبة على ذلك 

 الميزانية 

 دوالر أمريكي  8171250

 وصف البرنامج

ال إصالح المساكن  يقدم برنامج "التعافي من مشكالت اإلسكان جراء إعصار إيدا والتعويضات المترتبة على ذلك" المساعدات الستكم

التي يشغلها مالكوها وتضررت من العواصف. يوفر البرنامج، باإلضافة إلى ذلك، تدابير منزلية لتحسين القدرة على الصمود أمام  

الفيضانات والتخفيف من آثارها مستقبالً على صالحية الُسكنى، بما في ذلك آليات الرفع، وعوامل التخفيف من مشكالت الكهرباء  

 ة وفتحات تصريف مياه الفيضانات والصمامات الردادة. والسباك



 مقدمو الطلبات المؤهلون 

( واحدة أو  1مالك المنازل في أي مقاطعة أعلنت عن وقوع الكارثة بها كان مقر إقامتهم األساسي عبارة عن مسكن بوحدة ) •

 وحدتين تعرض ألضرار حقيقية نتيجة العاصفة. 

 الستالل على عنوان العقار المعني. يتعين أن يتحمل المالك رسوم بسيطة ل •

 يتعين أن يكون عضو واحد، على األقل، من أعضاء األسرة، مواطنًا أمريكيًا أو مقيًما بشكل قانوني في الواليات المتحدة.  •

.  ( أو أقل من متوسط الدخول في المنطقة، أو تُعتبر هذه األسرة من الفئات المستضعفة %80يبلغ دخل األسرة ثمانين بالمئة ) •

 ستُعطى أولوية المعالجة إلى مقدمي الطلبات من أصحاب الدخول من المنخفضة إلى المتوسطة. 

 المنح

دوالر أمريكي. وباإلضافة إلى ذلك، يمكن لمقدمي الطلبات الذين تعذر   50000الحد األقصى لمبلغ المساعدة المتاح ألي مقدم طلب هو 

مساعدات التعافي من الكوارث والذين تمكنوا من توثيق التكاليف المتكبدة قبل إطالق البرنامج  عليهم االستفادة من أشكال أخرى من 

دوالر أمريكي كحد أقصى. ويمكن لمقدمي الطلبات تلقي   30000الستكمال اإلصالحات التالية استالم مبالغ تعويضية تصل إلى 

 عدم تمكن مقدم الطلب من الحصول على مصادر أخرى للمساعدة.  مساعدات إضافية قد تصل إلى إعادة تشييد المنزل بكامله، شريطة 

 

 مبادرة مرونة اإلسكان ميسور التكلفة

 الميزانية 

 دوالر أمريكي  8000000

 وصف البرنامج

 التعافي من الكوارث"   -يوفر برنامج "مبادرة مرونة اإلسكان ميسور التكلفة" أموال "المنحة المقطوعة للتطوير المجتمعي  

(CDBG-DR  لدعم استكمال مشاريع التخفيف الخاصة بالموقع، والتي من شأنها تحسين عمليات تطوير المساكن المعقولة ميسورة )

التكلفة أو المساكن العامة أو كليهما ضد المخاطر المحددة أو أحداث الخسارة المتكررة. تتوفر األموال من خالل طلبات المقترحات  

(RFP التنافسية أو المعلن )  ة. وتشمل معايير تحديد الدرجات االستعداد للمضي قدًما، والقدرة على تحمل التكاليف واالستفادة، والتواصل

بشأن احتياجات التخفيف، وتقليل النزوح إلى أدنى حد ومقاومة العاصفة. تشمل المشاريع الضرورية مباٍن مقاومة للفيضانات ومولدات  

 حتفاظ بالمياه وتحسينات على نظم الصرف بالموقع. للكهرباء في حاالت الطوارئ وأنظمة لال

 مقدمو الطلبات المؤهلون 

 هيئات اإلسكان العام، أو جهات التطوير السكاني، أو المؤسسات غير الربحية، أو وحدات الحكومة المحلية في منطقة الكارثة. 

 المنح

دوالر أمريكي للمشروع الواحد، وقد يختار   3000000يصل قد يمنح مكتب التعافي من الكوارث التابع لحاكم الوالية أموال منح بما 

 المكتب بوضع استثناء يتعلق بالحد األقصى للمنح للسماح بمشاريع عالية الدرجات للمتابعة. 

 

 استثمارات التأقلم من خالل الدعم ورأس المال 

 الميزانية 

 دوالر أمريكي  1000000



 وصف البرنامج

التعافي من الكوارث"   - خالل الدعم ورأس المال" أموال "المنحة المقطوعة للتطوير المجتمعي  يوفر برنامج "استثمارات التأقلم من

(CDBG-DR  لوحدات الحكومة المحلية أو الجهات العامة أو المنظمات غير الربحية لالستفادة بشكل كامل من مصادر التمويل )

العامة والبنية التحتية. تتوفر األموال من خالل عملية تنافسية ترتبط  األخرى الستكمال سبل رفع سرعة االستجابة فيما يتعلق بالمنشآت 

(. وتشمل معايير تحديد الدرجات االستعداد للمضي قدًما، واستفادة السكان ذوي الدخول من  NOFA"إخطار مصادر التمويل" ) بـ

فيف، وتقليل النزوح إلى أدنى حد  المنخفضة إلى المتوسطة والفئات السكانية المستضعفة، والتواصل بشأن احتياجات التخ

 العاصفة.  ومقاومة 

 مقدمو الطلبات المؤهلون 

وحدات الحكومة المحلية/الحكومة بالمقاطعات؛ أو الجهات والسلطات في الواليات؛ أو المدارس العامة )المراحل التعليمية من رياض  

ألولية، بما في ذلك منشآت تطوعية لمكافحة الحرائق ومنشآت  األطفال إلى الصف الثاني عشر( والجامعات؛ أو مقدمو خدمات اإلسعافات ا

؛ أو الهيئات غير الربحية التي تخدم المجتمعات في المقاطعات التي أعلنت عن وقوع كوارث بها؛ أو اتحاد  (EMS)أنظمة إدارة الطاقة 

 يضم أي جهة من الجهات المذكورة آنفًا. 

 المنح

دوالر أمريكي للمشروع الواحد، وقد يختار   200000ع لحاكم الوالية أموال منح بما يصل قد يمنح مكتب التعافي من الكوارث التاب 

 المكتب بوضع استثناء يتعلق بالحد األقصى للمنح للسماح بمشاريع عالية الدرجات للمتابعة. 

 

 فترة تلقي التعليمات العامة 

يوًما لتلقي التعليقات   30لفترة تمتد لـ  /https://stormrecovery.ny.gov نشر مكتب التعافي من الكوارث التابع لحاكم الوالية على

ر المواطنون بذلك من خالل النشرات الصحفية أو البيانات الصادرة  2022سبتمبر  28إلى  2022أغسطس  29العامة، من  . وقد أُخطِّ

 عن موظفين عموميين، بما في ذلك جهات التشريع الحكومية والبلديات المحلية. 

 على:  webformطريق البريد أو رسائل البريد اإللكتروني أو ستتلقى الوالية التعليقات على  

 Governor’s Office of Storm Recoveryالبريد: 

Floor th60 Broad Street, 26 

New York, NY 10004 

 . /https://stormrecovery.ny.govموقع الويب: 

 info@stormrecovery.ny.govعنوان البريد اإللكتروني: 

  

ل   ستكون أي تحديثات أو تغييرات مجراة على خطة العمل استجابةً للتعليقات العامة محددة بوضوح في الخطة. باإلضافة إلى ذلك، سيُحمَّ

 ملخًصا بالتعليقات على الخطة أو أي تعديالت جوهرية عليها، مع الردود قبالتها، في نظام "اإلبالغ عن منح التعافي من الكوارث" مع  

 خطة العمل. 

 جلسات استماع عامة 

المشاركين لمحة موجزة عن  ستعقد الوالية اجتماعين علنيين خالل فترة التعليق العام. الغرض من جلسات االستماع العامة هذه هو إعطاء 

 البرنامج وإتاحة الفرصة لهم لطرح أسئلة حول البرنامج واالستخدام المقترح لألموال و / أو اقتراح البدائل. 

 ستُعقد جلسة استماع عامة واحدة شخصيًا في مقاطعة ويستتشستر في منشأة يسهل الوصول إليها جسديًا لألشخاص ذوي اإلعاقة. ستُعقد  

 عامة ثانية تقريبًا.  جلسة استماع

 

https://stormrecovery.ny.gov/
https://stormrecovery.ny.gov/
mailto:info@stormrecovery.ny.gov


 . 2022سبتمبر  8في ويستشستر يوم الخميس  MIDستُعقد جلسة االستماع العامة وجهاا لوجه في مقاطعة  

 موقع :

New Rochelle City Hall 

515 North Ave 

New Rochelle, NY 10801 

6:30pm 

 مساءا  6:30اعة الس  2022سبتمبر  13ستُعقد جلسة االستماع العامة االفتراضية يوم الثالثاء 

ة  سيتم توفير تعليمات االنضمام إلى االجتماع ورابط االجتماع مع رقم االتصال على موقع الويب لتنبيه الجمهور بفترة التعليق العام وجلس

 االستماع القادمة. 

 

والمساعدات المساعدة ، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر مترجم لغة   يجب على األفراد الذين يحتاجون إلى الترجمة الفورية ، 

. لتقديم طلب  ( ساعة على األقل72اإلشارة ، أو المساعدة الخاصة في جلسات االستماع العامة ، تقديم طلب قبل الحدث باثنتين وسبعين )

ا إلكترونياا إلى  أو أرسل بريدا  NYS-SANDY (855-697-7263)-855-1عبر الهاتف ، اتصل بـ 

info@stormrecovery.ny.gov 

 

 الموقع واالتصال 

 

بموقع شامل فيما يتعلق بجميع أنشطة التعافي من الكوارث بمساعدة هذه األموال. سيتم تحديث الموقع في الوقت   GOSRسوف تحتفظ 

المناسب ليعكس أحدث المعلومات حول استخدام األموال وأي تغييرات في السياسات واإلجراءات ، حسب الضرورة. كحد أدنى ، سيتم  

 إجراء التحديثات شهريًا. 

 

طرقًا متعددة لالتصال بما في ذلك ، على سبيل المثال ال الحصر ، الموقع العام ، واألرقام المجانية ، وعناوين البريد  ستوفر الوالية  

 والترحيل لتزويد المتقدمين للمساعدة في االسترداد بمعلومات في الوقت المناسب لتحديد حالة طلبهم.  TTYاإللكتروني ، وخدمات 

 

 https://stormrecovery.ny.gov/الموقع: 

 info@stormrecovery.ny.govعنوان البريد اإللكتروني: 

 2321-480-212الرقم المجاني: 

 6062-480-212الهاتف النصي:

 

إرشادات حول تغيير إعدادات اللغة في متصفحات الويب   GOSRباإلضافة إلى توفير إمكانية الوصول لألشخاص ذوي اإلعاقة ، توفر  

( بلغتهم المفضلة. يمكن الوصول إلى  LEPالشائعة لدعم الوصول الهادف لألشخاص ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجليزية )

 . GOSRات الموقع ويتم ترجمتها إلى لغات متعددة وفقًا لخطة الوصول إلى اللغة الخاصة بـ التعليمات في كل صفحة من صفح
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