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المكتب859-258-3117 :
المحمول859-608-7911 :

رئيسة البلدية تحدد األولويات لرصف أموال اإلغاثة الفدرالية
ر
ستتلق أموال اإلغاثة الفيدرالية لتخفيف آثار
ف أعقاب إعالن الحاكم أندي بشت األسبوع الماض أن مدن كنتاك
جائحة فتوس كورونا و لتغطية النفقات المتعلقة ب  ، COVIDحددت رئيسة البلدية ليندا غورتون اليوم األولويات ر
الت بناء
عليها ستتم كيفية إنفاق هذه األموال.
َّ
الت كانت تعمل بجد لعدة أسابيع ،حيث َح ّ َ
لدى البلدية العديد من الفرق ر
ضت َملف طلب لكسنغتون الحصول عىل هذه
األموال.
قالت غورتون  ،ر
الت تعتت من أهم المتحمسي للمساعدة الفيدرالية ،أن البلدية ل تعرف بالضبط أي النفقات ستكون
مؤهلة لتعتت كمصاريف متعلقة بالفتوس و أضافت " :عىل الرغم من ذلك فإن أعتقد أنه من الضوري تحديد األولويات اآلن"،
معلنة للمسؤولي عىل مستوى حكومة الولية و الحكومة الفدرالية أن "مدينتنا تحتاج للمساعدة".
الت كانت قد إضطرت ر
و أوضحت غورتون إن متانية المدينة ر
لقتاحها خالل شهر أفريل إحتوت عىل إقتطاعات
"تؤذي األشخاص الذين هم بحاجة إىل مساعدتنا" بسبب انخفاض عائدات البلدية ،وتزايد النفقات المتعلقة ب COVID
تابعوا رئيسة البلدية غورتون من خالل:
www.facebook.com/MayorGorton www.twitter.com/MayorGorton
www.lexingtonky.gov
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"لم يكن ذلك هو نوع المتانية الذي أردت تقديمه ؛ قالت غورتون" :كان ذلك نوع المتانية ر
الت تطلبتها
الظروف"”.مع بعض المساعدة الفيدرالية ،يمكننا أن نفعل ما هو أفضل".
حددت غورتون األولويات للحصول عىل المساعدة الفيدرالية بناء عىل احتياجات المجتمع ،و عىل إحتياجات
الستقرار الماىل للبلدية .وقالت غورتون" :من المهم القيام باإلثني :توفت الخدمات الضورية وضمان بقاء مدينتنا عىل مسار
مستدام ماليا".
ر
و أضافت غورتون":هذه احتياجات لم أستطع تمويلها ف مت ر
المقتحة بسبب نقص التمويل لدينا ".بسبب تداعيات
انيت
 ، COVID-19خرست المتانية  40مليون دولر.
تشمل األولويات (بدون أي ترتيب معي) ما يىل:
• تمويل وكالت الخدمات الجتماعية ر
الت دعمناها ف الماض .وتواصل غورتون أيضا جمع تمويالت من
القطاع الخاص لهذه الوكالت من خالل مبادرة "صندوق رئيس البلدية من أجل الصالح العام".
• توفت األموال للسكن اإلجتماع منخفض التكلفة وألولئك الذين يعانون من ر
الترسد.
• وتجديد صندوق البلدية الخاص باإلحتياط للطوارئ.
وقالت غورتون إن الوضعية المالية للمدينة ستستمر ف التغيت" .ف  28أفريل ،عندما قدمت عرض المتانية ،قلت إن
متانيتنا ستمر بالعديد من المراجعات بسبب اإلضطرابات الناجمة عن الوباء .هذا بالضبط ما يحدث اآلن ".
سيصوت مجلس المقاطعة الحضية ف النهاية عىل كيفية إنفاق المساعدات الفيدرالية.
ر
المقتحة من طرف رئيسة البلدية .و من المتوقع أن يصادق
يواصل المجلس مناقشة ودراسة التعديالت عىل المتانية
المجلس عىل المتانية ف  9جوان .وتدخل المتانية الجديدة حت التنفيذ ف  1جويلية.
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