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 ّماكك

 3117-258-859: المكتب           3111-258-859 :المكتب

   7911-608-859 : المحمول           2564-576-859: المحمول  
 

 

الوالية حاكم إىل اإلقتصادي اإلنعاش خطة ترسل البلدية رئيسة  

 

ا  ، Central Bankل التنفيذي والرئيس اإلدارة مجلس رئيس ديتون، ولوثر  غورتون ليندا  البلدية ئيسةر  اليوم قدمت
ً
 إىل مخطط

 .للكسينغتون اإلقتصادي اإلنعاش برنامج يتضمن بيشت   أندي الحاكم

  اقتصادنا  كان: "غورتون وقالت
ً
جاعإس أجل من الخطوات بأول نقوم نحن اليوم و  الوباء، هذا  وقوع قبل قويا  لقد ". "القوة تلك تر

 
ّ
  تدريجًيا  مساًرا  دنا حد

ً
 ".العمل مكان إىل للعودة ومسؤول

   لقد : "ديتون قال و 
   سنوات منحتن 

تر    الطويلة ختر
ا   قدًرا  ليكسينغتون ف  ً    الثقة من كبت 

 لكننا  ببطء، األمر  نأخذ  نحن. اقتصادنا  ف 

  
 ." للعودة طريقنا  ف 

   المجتمع عضاءأ من مشاركا  132 وديتون غورتون شكرتو 
   الرئيسية قتصاديةاإل القطاعات يمثلون الذين المدت 

 المدينة، ف 

 اجتماًعا  33 وشمل أسبوعي    مدى عىل التقرير  تجميع تم و . قتصاد اإل فتح إلعادة توصية 330 مجموعه ما  وضعوا  والذين

   اإلجتماعات مواطن 1100 يقارب ما  وشاهد . اللجان لمختلف
ت النر

َّ
نت تر ع ُبث  .للجمهور مفتوحة وكانت اإلنتر

   أن نتذكر  أن المهم من إنه غورتون قالت
 خالل من هذا  و  قتصاد اإل فتح إعادة الممكن من جعلوا  من هم ليكسنغتون مواطن 

ام    جيدة بصحة البقاء بتوصيات اإللتر 
ل ف     بقوا  و  اإلجتماع   التباعد  إرشادات مواطنونا  إتبع: "غورتون و أضافت. المت  

 ف 

    نبدأ  حيث مهمة تزال ل  اإلرشادات هذه أن نتذكر  أن إىل بحاجة حنن". "منازلهم
   جيدة بصحة البقاء مرحلة من النتقال ف 

 ف 

ل  ".المت  
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ا  ممّه  أمر  العمل إىل العودة إن غورتون قالت و 
ً
ا  مومّه  ، للجميع جد

ً
   أنه و . لمدينتنا  جد

اير، ف     قبل فتر
 COVID-19 جائحة تفش 

   هنا 
   البطالة معدل كان  مارس، 6 ف 

 .٪3.1 يبلغ فاييت مقاطعة/  ليكسنغتون ف 

   البطالة أرقام بدأت ، مارس 8 من ابتداءً  و 
م مارس شهر  بداية منذ  و . تقريًبا  عام 100 منذ  تشهدها  لم مستويات إىل اإلرتفاع ف 

ّ
 قد

 عىل للحصول ليةاألو  الطلبات المدنية، العاملة القوى من ٪ 25 من أكت   أي ليكسنغتون، سكان من 44000 من أكت  

  .البطالة ضد  التأمي    مخصصات

 صفحة، 50 عىل يحتوي الذي   Lexington Blueprint for Economic Recovery اإلقتصادي اإلنعاش مخطط يتضمن

ة واألعمال األعمال ريادةو  التعليم؛و  والخيول؛ الزراعة عن أقساًما   الحكومةو  الشعائر، ممارسةو  ؛ والتكنولوجيا  الصغت 

 والمقرات، والمالية المهنية الخدماتو  ؛ والثقافة الفنونو  الربحية، غت   المنظماتو  الصحية؛ الرعايةو  القتصادية؛ التنميةو 

ة، الحرفية الصناعة و  تقطت  و ال والشحن؛ والنقل المطار و  ؛ الخدمات و   التجارةو  والصناعة،  و  الفنادقو  الخيول؛ سياحة و  للبت 

   و  الجامعية القوى ألعاب و  ؛ السياح   الجذب و  التجزئة، تجار و  والحانات، المطاعم و  المؤتمرات؛ مراكز 
 . الثانوية المدارس ف 
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