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ً
 الحاكم أندرو م. كومو   13/2021/ 5 للنشر فورا

 
 

دين من    6.4أعلن الحاكم أندرو كومو االنتهاء من أعمال تطوير اإلسكان الداعم واالنتقالي بقيمة  مليون دوالر للمشر
  سكان مدينة نيويورك

  

ي  Cooper Street Apartments 34توفر شقق 
 

  Glens Fallsوحدة سكنية ف
  الخدمات الداعمة لمساعدة السكان عىل استقرار حياتهم

  
ي 
وهي تطوير إسكان داعم انتقالي   Cooper Street Apartmentsأعلن الحاكم أندرو م. كومو اليوم عن انتهاء العمل ف 

   6.4وحدة بقيمة  34ودائم يتكون من  
 
دين سابقا ي كانت مشر

ي  مليون دوالر ستخدم األفراد والعائالت الت 
 .Glens Fallsف 

دين التابع لمكتب المساعدة المؤقتة والمعوقي   والذي تديره جمعية  -Warrenوقد قام برنامج إسكان ومساعدة المشر

Washington    مليون دوالر.  5.8للصحة العقلية بتمويل بناء المبت  المكون من طابقي   بمبلغ  

  
دين وانعدام األ  وقال الحاكم كومو ي مجتمعاتنا. "ال يمكننا تجاهل المشر

ي ف 
"ولكن بفضل االستثمارات من خالل   من السكت 

دين وبرنامج المساعدة، نساعد المجتمعات عىل تطوير مناهج شاملة لمواجهة هذه المشكالت   برامج مثل إسكان المشر
ا ومستقًرا للسكن". 

ً
ا آمن

ً
ي ستوفر لهم مكان

  وضمان حصول جميع سكان نيويورك عىل خدمات الدعم واإلسكان الت 

  
ي ذلك األفراد الذين   28ة الداعمة الدائمة والبلغ عددها وستكون الوحدات السكني

 متاحة لمجموعة من السكان بما ف 
ً
وحدة

اوح أعمارهم بي    وأما الواحدات الست األخرى فسوف تخدم أفراد   . 25- 18يعانون من مرض عقىلي والشباب الذين تت 
د.    يعانون من التشر

  
من خالل مبادرة   Cooper Street Apartmentsيل التشغيىلي لشقق تقدم وزارة الصحة العقلية بوالية نيويورك التمو 

Empire State   .وسوف تقوم جمعية   لإلسكان الداعمWarren-Washington    للصحة العقلية بتقديم خدمات
ي األزمات من بي   

ي المستحقات واالستشارة والتدخل ف 
  الدعم وإدارة الحاالت والمساعدة القانونية والمحاماة والمساعدة ف 

  أمور أخرى. 

  
لتحسي   نوعية حياة من يعانون من أمراض   1948للصحة العقلية عام  Warren-Washingtonوقد تأسست جمعية 

وع  عقلية.   مشر
 
وع إسكان داعم يتكون من  Housing Firstوتدير المنظمة أيضا ي   28وهو مشر

 وقد أقيم ف 
ً
وحدة

Hudson Falls   بتمويل منHHAP.  

  
و  ع جهود الحاكم كومو المستمرة لتوفت  إمكانية الحصول عىل سكن آمن وبأسعار معقولة لجميع سكان ويعكس هذا المشر

ي تبلغ قيمتها 
ي خطة الوالية اإلسكانية غت  المسبوقة والت 

 ف 
 
لغاية اآلن، ساعدت   مليار دوالر.  20نيويورك ويظهر ذلك جليا

ي بناء أو الحفاظ عىل 
ي  7,000الخطة ف 

جميع أنحاء الوالية، األمر الذي يضع الوالية عىل الطريق  وحدة سكنية داعمة ف 
ي إنشاء 

  عاًما.  15وحدة أو الحفاظ عليها خالل  15,000الصحيح لتحقيق الهدف المتمثل ف 

  
انية الوالية لعام  ام، زادت مت    من هذا االلت  

 
، وانطالقا ي

ي العام الماض 
نامج إسكان ومساعدة  2021ف  التمويل المتاح لتر

دي انية الوالية الحالية.  128مليون دوالر إل  64ن من المشر ي مت  
  مليون دوالر واستمر التمويل عىل هذا المستوى ف 

  



 

 

  وقال مايك هاين، مفوض مكتب المساعدة المؤقتة والمعونة لذوي اإلعاقة
 
، "يلعب اإلسكان االنتقالي والداعم دورا

د.  ي تصارع مشكلة التشر
ي مساعدة األفراد واألرس الت 

 ف 
 
ي  حاسما ايدة   Cooper Street Apartmentsستلتر الحاجة المت  

د.  ي حددها المجتمع وتوفر مساكن مستقرة لمن يعانون من التشر
د المجتمعات  الت  ام الحاكم كومو بإنهاء التشر ويزود الت  
احم". ال ي يمكنها استخدامها لمواجهة هذه المشكلة بت 

  محلية بالموارد الت 

  
، "إن السكن الداعم يوفر لألشخاص الذين يعانون من مرض عقىلي فرصة  وقالت د. آن سوليفان، مفوض الصحة العقلية
ي مجتمعاتهم الخاصة. 

ي   Cooper Street Apartmentsستكون  العيش المستقل والنجاح ف 
إضافة   Glens Fallsف 

وع آخر ناجح من مشاري    ع مبادرة  جميلة إل الحي وستوفر للسكان منازل تؤي  هم.  الداعم   لإلسكان  Empire Stateهذا مشر
(ESSHI  ي

 ومزودة بالخدمات الت 
ً
 ومستقرة

ً
ي أطلقها الحاكم ومنحت اآلالف من األفراد واألرس الضعيفة منازل آمنة

( الت 
  يحتاجون إليها". 

  
ي جميع أنحاء الوالية. دان ستيك  قال السناتور

ي المجتمعات ف 
د تحٍد خطت  للغاية ف   من   ، "إن التشر

ً
والتعامل معه بدال

ي ذلك العديد من   تجاهله هو اإلجابة الصحيحة. 
 بما ف 

ً
ا هي ما يحتاج الناس إليه فعال

ً
إن الرعاية الرحيمة والُمخطط لها جيد

ي الشوارع. 
ورية وستكون  كما أن خ  المحاربي   القداىم الذين يعيشون ف  دمات الصحة العقلية وخدمات الدعم األخرى ض 

   متاحة هنا للسكان لمساعدتهم عىل بناء حياة أفضل". 

  
ي ثماره بتجهت    وأما عضو الجمعية مات سمبسون فقال

وع يؤن  ي أن أرى هذا المشر
 Cooper Street: "يسعدن 

Apartments.  ي مجال الصحة العقلية لسنوات؛ ولهذ
ي ف 
ا تمكنت من معرفة مدى أهمية توفت  موارد الصحة  عملت والدن 

ا. 
ً
سيكون افتتاح هذه الشقق جنًبا إل جنب مع الخدمات الداعمة المقدمة من مكتب المساعدة المؤقتة   العقلية حق

ي 
 لمنطقتنا وهو إضافة جديدة مرحب بها ف 

 
 عظيما

 
ا  أريد أن أشكر المدينة وسكانه  .Glens Fallsومساعدة المعوقي   موردا

 ."
 
  لجعل هذا واقعا

  

د   للصحة العقلية فقال، Warren-Washington الرئيس التنفيذي لجمعية وأما أندريه ديب، "لألسف، التشر
ي 
ي المقاطعات المحيطة.  Glens Fallsموجود هنا ف 

ي العديد من المجتمعات ف 
 Cooper Streetستكون  وف 

Apartments   .ي هذه المنطقة
د ف  نحن نفخر بالدعم  بمثابة منارة لألمل وبداية جديدة ألولئك الذين يعانون من التشر

ي جميع أنحاء  
 ف 
 
ي الحاكم كوموعىل ضمان أن تصبح مثل هذه المشاري    ع واقعا وع ونحت 

المجتمعي الذي تلقيناه لهذا المشر
  الوالية". 
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