
 

 

 
 الحاكم أندرو م كومو   5/14/2021 للنشر الفوري: 

 
 

ي فولتون وسينيكا فولز كجزء من منحة تبلغ 
 
  ماليي   دوالر 10يعلن الحاكم كومو عن مشاري    ع تحويلية ف

  
ي تواصل تحقيق هدف الحاكم إلثراء كال المجتمعي   

ية الرئيسية الت    تمول مبادرة تنشيط وسط البلد المشاري    ع التحفي  
  

كات  ستعمل المشاري    ع عىل تعزيز مرافق الواجهة البحرية، وإنشاء مساحات سكنية وتجارية جديدة، ودعم الشر
ة والصناعة    الصغي 

  
أعلن الحاكم أندرو كومو اليوم عن قائمة من المشاري    ع التحويلية لفولتون وسينيكا فولز كجزء من منح مبادرة تنشيط وسط  

ن دوال 10المدينة البالغة  ي فولتون و ال   16ستعمل المشاري    ع ال   ر. ماليي 
ي سينيكا فولز عىل تعزيز وسائل   13فن

وًعا فن مشر
كات   ي الحالية لتطوير مساحات سكنية وتجارية جديدة، ودعم الشر

الراحة عىل الواجهة البحرية، وإعادة توظيف المبانن
ة والصناعة.  ي شمال والية نيويورك وخلق المزي الصغي 

د  االستثمارات هي جزء من جهود الحاكم المستمرة لتنشيط االقتصاد فن
ات اإلصبعية    . (Finger Lakes)من الفرص لوسط الوالية والبحي 

  

برامج   "يجب أن نعيد تصور نيويورك ونعيد بناء اقتصاد أفضل وأقوى مما كان عليه قبل الوباء المدمر.  وقال الحاكم كومو: 
 للمستقبل حقيقة واقعة. مثل مبادرة تنشيط وسط المدينة تزود المجتمعات المحلية بالموارد لجعل تطلعاتهم الجريئة 

ا أفضل  
ً
ي مناطق وسط المدينة وستخلق مكان

ي فولتون وسينيكا فولز حياة جديدة فن
اتيجية فن ستبث هذه االستثمارات االسير

  لألجيال الحالية والمستقبلية عىل حد سواء ". 

  
ي هوشول: 

عامة للمجتمع، خاصة ونحن  "إن وسط المدينة الصحي أمر حيوي للصحة االقتصادية ال قالت نائبة الحاكم كاث 
ي مستقبل ما بعد الوباء. 

ي وسط   ندخل فن
"تعمل مبادرة تنشيط وسط المدينة عىل تقوية المجتمعات من خالل النمو الذكي فن

ات اإلصبعية وعير الوالية.  ي البحي 
ي فولتون وسينيكا فولز اليوم عىل   نيويورك وفن

ي تم اإلعالن عنها فن
ستعمل المشاري    ع التر

  ت هذه المجتمعات مما يجعلها وجهات رائعة للعائالت وللعمل واللعب". تغيي  مسارا

  
  منطقة وسط نيويورك  -فولتون 

  
ي أغسطس  الفائز بالجولة الرابعةتم اختيار فولتون 

ي وسط   . 2019فن
ستستفيد جائزة فولتون من الواجهة البحرية التاريخية فن

ي فولتون ورجال األعمال المبتكرين  المدينة والدوافع االقتصاد
ي الصحة والخدمة والصناعات التحويلية فن

ية الموجودة فن
ي المدينة. 

ستعمل هذه االستثمارات عىل تعزيز وسائل الراحة عىل طول الواجهة   لتعزيز مناطق الجذب الطبيعية والثقافية فن
ة، وإعادة تنشيط الممتلكات التجارية كات الصغي  والصناعية، وتعزيز المسارات العامة وعروض الرعاية   البحرية، ودعم الشر

فيه وفرص العمل.  الصحية.  ، وتوفرالمطاعم والير
ً
ن جودة الحياة، وانتعاش وسط المدينة تجاريا    سيؤدي ذلك إىل تحسي 

  
  المشاري    ع الممولة من خالل المبادرة: 

  

جلب   دوالر:  2000000( بقيمة Oswego Healthسيتم توسيع الخدمات األساسية ألوسويغو هيلث )
ي أوسويغو هيلث. 

  خدمات طبية إضافية إىل وسط مدينة فولتون من خالل توسيع حرم فولتون فن

  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-fulton-10-million-central-new-york-winner-fourth-round-downtown


 

 

كة نستله السابق بقيمة  ي موقع شر
 
هجور  تجديد وإعادة تشييد مبتن م دوالر:  1500000تنشيط مبت  شاغر ف

وع متعدد االستخدامات.  ي موقع نستله القديم إىل مشر
حة من   فن وحدة   65إىل   55تشمل االستخدامات المقير

  سكنية ومساحات مكتبية ومطعم ومتحف لنستله. 

  
ي   دوالر:  860000تطوير منشأة جديدة لبدء التصنيع عىل موقع نستله السابق بقيمة 

بناء منشأة جديدة فن
  جذب وتوسيع أعمال التصنيع المتقدمة للمشاري    ع الناشئة. موقع نستله السابق ل

  
  750000إنشاء صندوق دعم المشاري    ع لتوفي  الموارد والدعم المالي لتشجيع تنشيط وسط المدينة بقيمة 

اء المعدات الدائمة، والمساعدة  دوالر:  ، وشر ي
ي ترقية المبانن

كات المحلية فن إنشاء صندوق منحة لمساعدة الشر
  الفنية. 

  
ي منشأة التصنيع الرئيسية بقيمة 

 
ي واآلالت ف

إجراء ترقيات   دوالر:  420000تعزيز البنية التحتية للمباث 
ي 
ي حرم التصنيع فن

للحفاظ عىل الوظائف، وتعزيز المناظر الطبيعية   Huhtamakiللمنشآت والبنية التحتية فن
ن سالمة المشاة.    للشوارع، وتحسي 

  
ي قلب وسط مدينة فولتون بقيمة 

 
فيه ف القيام بإجراء تحسينات عىل   دوالر:  352000تعزيز الفنون والي 

CNY Community Arts Centre   ي من المبتن لمطابقة عن طريق تسوية السطح فوق الجانب الجنونر
، وإنشاء مساحة جديدة قابلة لالستخدام لألنشطة الموسعة، و   الحاىلي

ن اني  ن استكمال أعمال  مستوى سطح المي 
ي الموقع. 

   إصالح المجاري فن

  
ي مواقع متعددة بقيمة 

 
القيام بأنشطة التجديد   دوالر:  185000خلق أجواء وسط البلد من خالل تحسينات ف

ي وسط مدينة فولتون: 
ي ستة مواقع تجارية فن

كانالفيو مول، كايوجا سانت كافيه، ديزي بلوك بروينغ،   والتوسع فن
ي 
، وتوسعة الحانة. إمباير درون كومبانن ن    ، والتحديثات عىل فولتون فاميىلي ميديسي 

  
ي مهجور إل فندق ومقىه بقيمة 

ي شاغر  دوالر:   140000ترميم وتحويل مبت  تاريخ 
القيام بتحويل مبتن تاريحن

ي شارع 
  غرف ومقىه وردهة.  6إىل   4، وهو نزل يضم Kings Road Innإىل  S. 1st 181يقع فن

  
ي وسط مدينة فولتون بقيمة  توفي  خيارات األط

 
إجراء التجديدات الداخلية   دوالر:  137000عمة الشيعة ف

ي ونافذة   والخارجية لمبتن شاغر إلنشاء مطعم خدمة شيعة مع قائمة طعام عالمية.  سيشمل الموقع فناء خارجر
   لطلبات السيارة. 

  
ي 
 
إعادة تأهيل مجمع تسوق   دوالر:  112000بقيمة  Gateway Corridor 481إعادة تطوير مبت  تجاري ف

ن والجدد.  يشمل المستأجرين الجدد محل حالقة ومتجر لمستلزمات   واضح من البوابة للمستأجرين الحاليي 
   التجميل. 

  
تحديث وتعزيز منطقة   دوالر:  1713000تعزيز جمال ووظيفة واجهة فولتون المائية للمقيمي   والزوار بقيمة 

،   Canal Landingىس الواجهة البحرية ومر  ن ة لركاب القوارب والزوار والمقيمي  ن إلنشاء وجهة جذب متمي 
امن مع إنشاء اتصال قوي بمنطقة وسط المدينة األساسية.  ن    بالير

  
ي متعددة االستخدامات داخل حدود 

إكمال بناء   دوالر:  820000بقيمة  DRIإنشاء مسارات مشر
Pathfinder Canal Towpath Trail  ي من نهر  عىل الجانب

فر ، وتثبيت اإلضاءة الزخرفية  Oswegoالشر
   . Oneida، وإضافة سياج جديد إىل جش Oneidaو  Broadwayعىل جسور شارع 

  



 

 

  311000تحديث وتنشيط المكتبة لتحسي   إمكانية الوصول وإنشاء وجهة ثقافية للمقيمي   والزوار بقيمة 
ي الهواء الطلق   دوالر: 

إجراء تحسينات عىل مكتبة فولتون العامة التاريخية إلنشاء مساحات عامة جديدة فن
ن السالمة العامة.  ن   وتحسي  ، وبناء منطقتي  ن وسيشمل العمل إعادة تأهيل ساللم للطوارئ، وإعادة تأهيل مدخنتي 

ي الهواء الطلق متصل بالممر. 
   لالجتماعات فن

  
ي 
 
نت ف كات   دوالر:   200000مدينة فولتون بقيمة  ترقية خدمات اإلني  نت موثوق وعاىلي الشعة للشر توفي  إنير

نت  ن من خالل تركيب األلياف الضوئية والبنية التحتية لشبكة االنير   . Wi-Fiالمحلية والمقيمي 

  
وي    ج  الير  دوالر:  100000تنفيذ برنامج وسط البلد والعالمات التاريخية والالفتات بدعم من المجتمع بقيمة  

ي ذلك، عىل سبيل المثال ال الحرص، المنطقة التاريخية ومسارات 
ي وسط مدينة فولتون، بما فن

لمناطق الجذب فن
   للفنون.  CNYباثفايندر وتوباث وكانال فيو ومركز 

  
ي   تحديث كود تقسيم المدينة للسماح بملء التنمية متعددة االستخدامات عىل طول الشارع األول الجنوث 

 عىل طول  DRIقم بتحديث رمز تقسيم المدينة وإرشادات التصميم لمنطقة  دوالر:  100000بقيمة 
ً
، وتحديدا

South 1st Street .لدعم وجذب التطوير الجديد الذي يتوافق مع رؤية وسط المدينة ،   

  
ات اإلصبعية -سينيكا فولز     منطقة البحي 

  
ي نوفمير  الفائزة بالجولة الرابعة تم اختيار سينيكا فولز 

ي فيه ويتمركز حول   . 2019فن
مجتمع وسط مدينة سينيكا فولز يمكن المشر

كات والمتاحف والزوار. شارع فول ومنطقة ساكيت، و  ي احتياجات السكان والشر بوجود قوة عاملة متحمسة  كالهما يلتر
ة عىل أعتاب عملية  ات اإلصبعية، فإن القرية الصغي  ومتعلمة للغاية، ومجتمع أعمال نشط ولسهولة الوصول إىل البحي 

ن مرافق الواجهة البحرية، ودعم  ستعمل هذه المشاري    ع عىل تعزيز األصول التاريخية والثقافية،  تنشيط تاريخية.  وتحسي 
ة والمواقع السياحية والبنية التحتية ذات الصلة.  كات الصغي  ،  الشر ي

ستعمل هذه االستثمارات عىل تشجيع االستثمار اإلضافن
ي وسط المدينة. 

ي دعم مبادرات التنمية االقتصادية فن
  وتعزيز تأثي  المشاري    ع المحيطة، والمساعدة فن

  
  المشاري    ع الممولة من خالل المبادرة: 

  

تجديد المدخنة األيقونية، وتركيب   دوالر:  1000000إنشاء قاعة مشاهي  النساء الوطنية كوجهة بقيمة 
ي للوصول والتوسع إىل الطوابق   معارض دائمة جديدة، وبناء مصعد متوافق مع كود السالمة للمصاعد وسلم خارجر

   وفي  مساحة متحف إضافية لتعزيز الوجهة الثقافية التاريخية. الثانية والثالثة والرابعة لت

  
توسيع المتحف ليشمل التثبيت   دوالر:   912000بقيمة  Transform It's A Wonderful Lifeمتحف 

ن الالفتات.  ، وتعزيز إمكانية الوصول إليه، وتحسي  ي
، وتجديد الواجهة لتعكس مظهره التاريحن التوسع   الهيكىلي للمبتن

ن المتوقع متعدد المراحل. هو الم    رحلة األوىل من التحسي 

  
تجديد محطة القطار التاريخية السابقة إىل مطعم   دوالر:  605000بقيمة  State Streetتنشيط محطة 

  إيطاىلي متكامل الخدمات وقاعة للحفالت. 

  
ي بقيمة 

ي لتوفي  تمويل المنح   دوالر:  600000إنشاء صندوق تحسي   المباث 
ن المبانن سيتم إنشاء صندوق تحسي 

ي الداخلية والخارجية. 
ي وسط المدينة لدعم تحسينات المبانن

ي فن
   ألصحاب المبانن

  
ي ذلك ترقيات   دوالر:  405000بقيمة  Gouldإعادة تنشيط فندق  

تجديد الطابق األول من الفندق بما فن
ي الغرض وردهة لتناول الكوكتيالت ونقل البار. 

  الردهة وتحويل المطعم إىل مقىه ثنان 

  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-seneca-falls-10-million-finger-lakes-winner-fourth-round-downtown


 

 

ي بقيمة  Huntingtonتجديد مبت  
ي   Huntingtonإعادة توظيف مبتن  ألف دوالر:  400التاريخ 

ي فن
التاريحن

ي من 
ن القداىم.  وحدة بأسعار معقولة.  50مجمع سكتن   سيتم حجز نصف الوحدات كسكن داعم دائم للمحاربي 

  
ي وسط المدينة من أجل ستوديو   دوالر:  400000إطالق ستوديو وشقق فنون الطىهي بقيمة 

ن فن تجديد مبنيي 
ي وتحويل الطوابق العليا الشاغرة إىل وحدات سكنية ميسورة التكلفة. 

  فنون الطىهي العمىلي بالطابق األرضن

  
ات اإلصبعية الصخي بقيمة  ي معهد البحي 

 
تحويل الفصول الدراسية  دوالر:   400000إنشاء وحدات سكنية ف

ي من مدرسة سانت باتريك السابقة إىل 
ي مرفق    10الشاغرة بالطابق الثانن

وحدات سكنية بمتاحة أسعار مقبولة فن
  متعدد االستخدامات. 

  
ي مبتن   دوالر:  253.200بقيمة  Daniels Blockتجديد مبت  دانيلز 

تحويل مساحة الطابق الثالث الشاغرة فن
ي سيتم خدمتها بواسطة مصعد  

ي الدور العلوي يمكن الوصول إليها والتر
دانيلز إىل خمس وحدات سكنية جديدة فن

   جديد بثالث محطات توقف. 

  
ي  تحسينات حديقة الشع دوالر:   3690000بقيمة  North Canalsideتحسينات القناة الشمالية 

ب بما فن
ذلك الممرات والطوابق الجديدة المطلة عىل القناة؛ دفن خطوط المرافق وتوفي  وصول أفضل للقناة من وسط  

   المدينة. 

  
ي سينيكا فولز بقيمة  

 
اث والمعلومات ف اث   دوالر:  533082تحسي   مركز الي  توفي  ترقيات لمركز الير

ي ذلك تحسينات الواجهة وتحديث الم
عارض الداخلية الدائمة وتركيب مصعد جديد وتجديدات  والمعلومات بما فن

   لمساحات القوارب. 

  
فيه المجتمعي بقيمة   لج   دوالر:  324000تعزيز الي  ن ه سينيكا فولز للير ن تركيب عوائق "دوري الشوارع" لمنير

 . فيه المجتمعي ي مركز الير
   وإطالق قوارب الكاياك المتوافقة مع ذوي االحتياجات الخاصة فن

  
تركيب ساحة دخول جديدة للبوابة،   دوالر:  177718بقيمة  Ludovico Sculptureتعزيز ممشر 

ي متناول ال
ن سطح الممشر ليكون فن    جميع، وإضافة لوحات منحوتة لوصف الموقع. وتحسي 

  
اتيجية لتنشيط مناطق وسط المدينة الخاصة بهما بمبلغ  ن خطة استثمارية إسير ي   300طور كال المجتمعي 

ألف دوالر فن
ن دوالر.   10تمويل التخطيط من منحة تقدر قيمتها ب    قادت لجان التخطيط المحلية المكونة من ممثىلي البلديات   ماليي 

اء القطاع الخاص ومخططي الدولة.  هم من أصحاب المصلحة الجهود، بدعم من فريق من خير  وقادة المجتمع وغي 

اتيجية األصول والفرص المحلية وحددت التنمية االقتصادية والنقل واإلسكان والمشاري    ع   فحصت خطط االستثمار اإلسير
ي تتماىسر مع رؤية المجتمع لتنشيط وسط المدينة والجاهزة للتنفيذ. الم

  جتمعية التر

  
ات   ام الحاكم كومو المستمر تجاه فولتون وسينيكا فولز ووسط نيويورك والبحي  ن

هذه المشاري    ع هي أحدث مثال عىل الير
    اإلصبعية. 

  
"تتمتع استثمارات مبادرة تنشيط وسط المدينة بالقدرة عىل تنشيط قالت وزيرة خارجية والية نيويورك روسانا روسادو: 

ستعمل هذه المشاري    ع   . 19- ة إلعادة البناء بشكل أفضل لعالم ما بعد كوفيدالمجتمعات المحلية وجعلها جاهز 
، عىل االستفادة من االستثمارات الخاصة لمساعدة   ي

ي تم اختيارها من خالل عملية التخطيط التعاونن
اتيجية، التر اإلسير

سكان جديدة ووسائل راحة  فولتون وسينيكا فولز عىل إنشاء وسط مدينة نابض بالحياة مع محال تجارية مزدحمة وفرص إ
ستعزز هذه المشاري    ع الممنوحة هذه المدن عند إعادة افتتاحها، وأنا أتطلع إىل رؤية هذه   تستمتع بها المجتمعات. 

ة تنبض بالحياة من أجل مستقبل صحي لسكانها ".    المشاري    ع المثي 

  



 

 

ناوسكا "إن مبادرة تنشيط وسط المدينة التابعة   س: قالت نائبة لجنة إدارة الحفاظ عىل المساكن والتنمية، روث آن في  
ن البلديات من تحقيق إمكاناتها الكاملة. 

ّ
مك
ُ
من خالل االستثمارات المستهدفة، نقوم بتحويل وسط   لحاكم مدينة كومو ت

ي جميع أنحاء الوالية إىل مراكز نابضة بالحياة وجذابة. 
ي تم منحها لفولتون وسينيكا   29ستعمل المشاري    ع ال   المدينة فن

التر
 البنية التحتية وتعزيز النمو االقتصادي الذكي الذي سيعود بالفائدة  

ن فولز عىل تطوير إسكان وفرص عمل جديدة، وتحسي 
  عىل السكان لسنوات قادمة ". 

  
تلر Empire Stateقال مفوض تطوير  ساعد هذه : "ست باإلنابة والرئيس والمدير التنفيذي المعي   إريك غي 

ي دعم المحركات  
ي فولتون و سينيكا فولز فن

ي مبادرة تنشيط وسط المدينة فن
ي يقودها المجتمع فن

االستثمارات المستهدفة التر
كات المحلية وتعزيز النمو.  ن نوعية الحياة   DRIتستمر المشاري    ع التحويلية لمبادرة  االقتصادية الالزمة لدعم الشر ي تحسي 

فن
ي جميع أنح

ي المجتمعات فن
   اء الوالية وستدعم عملنا بشكل أكير إلعادة تصور وإعادة بناء نيويورك أقوى لألجيال القادمة ". فن

  
ات اإلصبعية، الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة  ي البحي 

 
، رئيس مجلس التنمية االقتصادية اإلقليمي ف ي

 
قال بوب داف

ى ودينيس باتلز، رئيس جامعة والية نيويورك جيني  الكي 
"إن مبادرة تنشيط وسط المدينة تعزز النهضة   سيو: روتشسي 

ي سوف تجذب الوظائف واالستثمارات  
ي أصولها المحلية الفريدة التر

ي سينيكا فولز من خالل االستثمار فن
االقتصادية الجارية فن

ي تطوير المنطقة الخاصة إىل منطقة وسط المدينة الجميلة. 
اتيجية والمتنوعة فن التجارية   ستساعد هذه المشاري    ع اإلسير

ي قدًما". 
ي المضن

ات اإلصبعية فن ، بناًء عىل جهودنا لضمان استمرار منطقة البحي    بشكل أكير

  
قال الرئيسان المشاركان لمجلس التنمية االقتصادية اإلقليمي لوسط نيويورك، راندي وولكن، الرئيس والمدير التنفيذي 

ي أوسويغو: MACNYلرابطة مصنعي وسط نيويورك )
 
، رئيسة جامعة والية نيويورك ف "إن مبادرة   ( وديبورا ستانىلي

ي األصول المحلية، ويجذب الوظائف واالستثمار  تنشيط وسط المدينة سوف يعزز مستقبل فولتون من خالل ا
الستثمار فن

اتيجية والمتنوعة ستعزز من جهودنا المركزة   الخاص الذي سيغي  منطقة وسط المدينة.  ي أن هذه المشاري    ع االسير
ال شك فن

ي التطور". 
، مما يضمن استمرار وسط نيويورك فن   لبناء الزخم اإلقليمي

  
 : ي

ي ريتشر
لًبا ما تكون وسط المدينة قلب المجتمع وعندما تستثمر فيها، يكون التأثي  التحويىلي بعيد  "غا قالت السناتور باث 
ي ذلك تاريخها   المدى"، وأضافت

ي تم اإلعالن عنها اليوم من بعض أعظم أصول مدينة فولتون، بما فن
"تستفيد المشاري    ع التر

ي وواجهتها البحرية. 
ا أكير  أنا متحمس لرؤية التأثي  الذي تحدثه عندم الغتن

ً
ا يتعلق األمر بتنمية اقتصاد المدينة وجعلها مكان

  جاذبية للناس للعيش والعمل والزيارة ". 

  
 : ي تغيي  المجتمعات وتوفر العديد من الفرص   قال عضو الجمعية ويليام باركىلي

"تساعد مبادرة تنشيط وسط المدينة فن
ة للواجهة البحرية   لسكان شمال والية نيويورك.  ي فولتون وسينيكا فولز تحسينات مثي 

عىل وجه التحديد، ستوفر المشاري    ع فن
ي المنطقة والممتلكات المحيطة بها. 

ي أتطلع بشدة إىل استكمال هذه المش  فن
ها عىل السكان إنتن اري    ع، وأرى بشكل مباشر تأثي 

   والمشاري    ع الناشئة واالقتصادات المحلية ". 

  
ي شمال الواليات ووسط المدينة هي كنوز لنيويورك ونجاحها   قال عضو الجمعية جيف غاالهان: 

"شوارعنا الرئيسية فن
ي نيويورك. 

وري إلعادة تنشيط االقتصاد فن ي سينيكا فول ضن
وًعا من شأنها أن تجعل المنطقة   13ز سيمول هذا االستثمار فن مشر

ا أفضل للعيش والعمل والزيارة. 
ً
ق الذي   مكان ي ومتحمس للمستقبل المشر

أنا فخور بتمثيل سينيكا فولز بماضيها التاريحن
  تخبئه سينيكا فولز بفضل مبادرة تنشيط وسط المدينة". 

  
ي تحويل منطقة وسط المدينة ودعم  "ستساعد هذه  وقالت عمدة مدينة فولتون ديانا مايكلز: 

االستثمارات مدينة فولتون فن
ي ستساعد فولتون عىل العودة بشكل   المشاري    ع الناشئة. 

ن للحاكم لدعمه المستمر لمبادرة تنشيط وسط المدينة، والتر أنا ممير
ي تعافيها من كوفيد

ي تم اإلعالن عنها الي   . 19- أقوى فن
ي أن أرى كيف تساعد المشاري    ع التر

ي تنشيط المجتمع  ويسعدنن
وم فن

  ودعم مشاريعنا الناشئة وتعزيز النمو االقتصادي". 

  



 

 

ف سينيكا فولز:  ارا، مشر ي سينيكا فول ستعزز من   وقال مايكل في 
"إن المشاري    ع المختارة لمبادرة تنشيط وسط المدينة فن

ي أصولنا الثقافية الهامة، و  ازدهار للمجتمع والمنطقة بأشها. 
دعم المشاري    ع الناشئة وخلق فرص من خالل االستثمار فن

ي وضع جيد للمستقبل. 
ي أتطلع إىل رؤية هذه المشاري    ع تنبض بالحياة ".  إسكان جديدة، ستكون سينيكا فولز فن

  إنتن

  
  حول مبادرة تنشيط وسط البلد

  
ي عام 

ن
من خالل هذه المبادرة، تحرك   . مبادرة تنشيط وسط المدينة  -، أطلق الحاكم أندرو كومو مبادرة رئيسية جديدة 2016ف

ي جميع  الحاكم بقوة لتشي    ع وتوسيع عملية تنشيط وسط البلد واألحياء لتكون بمثابة مراك
ز نشاط ومحفزات لالستثمار فن

 . ي والتنفيذ   مناطق الوالية العشر اتيحر ن التخطيط االسير اتيجية خطة عمل مبتكرة غي  مسبوقة تجمع بي 
تمثل المبادرة اسير

   الفوري. 

  
ي غضون أرب  ع سنوات، خصصت الدولة  

ي لديها ال 400فن
ن والتر ي وسط المدن القابلة للتحفي 

قدرة  مليون دوالر لالستثمار فن
عىل أن تصبح مغناطيًسا إلعادة التطوير، واألعمال التجارية، وخلق فرص العمل، والتنوع االقتصادي واإلسكان المتنوع،  

ة التابعة للوالية بناًء عىل   والفرص.  يتم ترشيح المجتمعات المشاركة من قبل مجالس التنمية االقتصادية اإلقليمية العشر
اتيجية لوسط المدينة   10تم منح كل مجتمع إمكانات وسط المدينة للتحول، وي ن دوالر لتطوير خطة استثمار اسير ماليي 

 . ن ي تعزز رؤية المجتمع للتحفي 
ية الرئيسية التر ن ونية برئاسة روسانا روسادو، وزيرة   وتنفيذ المشاري    ع التحفي  المبادرة اإللكير

اء القطاع الخاص وفريق خارجية نيويورك.   المجتمعات الدعم من خير
ي الوكاالت الحكومية بقيادة إدارة   تتلقر

من موظقن
اكة وثيقة مع   ي شر

  .Community Renewalو State Homes، و Empire State Developmentالمقاطعة فن
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