
 

 

 
 الحاكم أندرو م كومو   5/25/2021 للنشر فوراً:

 
 

  مليار دوالر للموظفين والشركات الصغيرة 3.5يعلن الحاكم كومو عن مساعدة بقيمة 
  

مليار دوالر برنامج المساعدة في دفع االيجارات لتوفير التمويل لألسر المؤهلة التي تعاني من ضائقة مالية؛ يتم قبول   2.7
  يونيو 1اإلنترنت اعتباًرا من الطلبات عبر 

  
مليون دوالر إلنعاش األعمال الصغيرة لتوفير التمويل للشركات الصغيرة لمساعدتها على التعافي من  800برنامج منحة 

  يونيو 10األثر االقتصادي للوباء؛ يتم قبول الطلبات عبر اإلنترنت اعتباًرا من 
  

مايو لجعل الشركات الصغيرة   25الثالثاء   Reimagine ، Rebuild ، Renewستطلق المرحلة الثانية من حملة 
  والسكان على دراية بالعديد من برامج اإلغاثة والتعافي المتاحة

  
  

مليار دوالر للمستأجرين والشركات الصغيرة التي تعاني من ضائقة  3.5أعلن الحاكم أندرو إم كومو اليوم عن مساعدة بقيمة 
  .19-دمالية نتيجة لوباء كوفي

  
مليار دوالر من المساعدة في حاالت اإليجار الطارئة المتاحة لسكان   2.7يوفر برنامج المساعدة في دفع اإليجار ما يصل إلى 

يونيو لمواطني نيويورك المؤهلين الذين  1سيتم قبول طلبات البرنامج بدًءا من  .19-نيويورك المتضررين من جائحة كوفيد
سيقدم برنامج المساعدة في حاالت الطوارئ في والية  .19-إيجارهم وعانوا من صعوبات مالية بسبب كوفيدتأخروا عن سداد 

شهًرا من اإليجار  12نيويورك، الذي يديره مكتب المساعدة المؤقتة ومساعدة اإلعاقة بالوالية، المساعدة فيما يصل إلى  
شهًرا من مدفوعات متأخرات المرافق للمؤهلين من سكان   12أشهر من المساعدة في اإليجار القادم و  3المتأخر، و 

  أسرة.  200,000و  170,000ومن المتوقع أن يخدم البرنامج ما بين  نيويورك، بغض النظر عن حالة الهجرة.
  

ها مليون دوالر من التمويل المتاح للشركات الصغيرة لمساعدت 800يوفر برنامج منحة تعافي األعمال الصغيرة ما يصل إلى  
يونيو للشركات الصغيرة   10سيتم قبول طلبات االلتحاق بالبرنامج اعتباًرا من  على التعافي من األثر االقتصادي للوباء.

ومتناهية الصغر والمؤسسات الفنية والثقافية المستقلة الصغيرة الهادفة للربح لمساعدتها على التعافي من األثر االقتصادي  
دوالر للشركات الصغيرة المؤهلة ويمكن استخدامها لتغطية نفقات   50,000رنة التي تصل إلى سيتم توفير المنح الم للوباء.

التشغيل، بما في ذلك كشوف المرتبات أو اإليجار أو مدفوعات الرهن العقاري أو الضرائب أو المرافق أو معدات الحماية  
شركة صغيرة ومتناهية  330,000ل أن يكون أكثر من من المحتم الشخصية أو نفقات األعمال األخرى المتكبدة أثناء الوباء.

بالمائة من األعمال التجارية المملوكة من قِبل النساء و/أو األقليات في والية  57الصغر مؤهلة لهذا البرنامج، بما في ذلك  
  ( المعتمدة في الوالية.MWBEنيويورك )

  
 , Reimagineمايو، سيتم إطالق المرحلة الثانية من حملة  25ق أعلن الحاكم كومو أيًضا أنه بدًءا من يوم الثالثاء المواف

Rebuild , Renew    لجعل الشركات الصغيرة والمقيمين الذين تأثروا مالياً بالوباء على دراية بالعديد من برامج اإلغاثة
سيتم عرض اإلعالنات المطبوعة في صحف المجتمع المحلي في جميع أنحاء الوالية   والتعافي المتوفرة في والية نيويورك.

مع إعالنات فيديو رقمية إضافية يتم   Linked inو  Facebookإعالنات وسائل التواصل االجتماعي على  وسيتم عرض
  اإلعالن عنها عبر اإلنترنت.

  

https://www.governor.ny.gov/news/back-new-york-groove-governor-cuomo-announces-launch-new-reimagine-rebuild-renew-campaign#:~:text=Governor%20Andrew%20M.%20Cuomo%20today,is%20back%20better%20than%20before.
https://www.governor.ny.gov/news/back-new-york-groove-governor-cuomo-announces-launch-new-reimagine-rebuild-renew-campaign#:~:text=Governor%20Andrew%20M.%20Cuomo%20today,is%20back%20better%20than%20before.


 

 

."لقد دمر الوباء سكان نيويورك والشركات الصغيرة في كل ركن من أركان الوالية، وبينما نواصل التعافي  قال الحاكم كومو:
لى التأكد من حصولهم على الموارد التي يحتاجون إليها للوقوف على أقدامهم والنجاح في اقتصاد جديد  وإعادة البناء، نحتاج إ

سيساعد هذا التمويل الحاسم على ضمان أن سكان نيويورك الذين يعانون من ضائقة مالية دون ارتكابهم أي  ُمعاد تصوره.
قرار أيًضا للشركات الصغيرة حتى يتمكنوا من المساعدة في لعب خطأ من جانبهم لن يتم إلقاؤهم في الشوارع، مع توفير االست

  دور في النهضة االقتصادية في نيويورك".
   

  برنامج المساعدة في دفع اإليجارات في حاالت الطوارئ
والمعرضة  سيساعد برنامج المساعدة في اإليجار األسر التي تأخرت عن سداد إيجارها والتي عانت من صعوبات مالية، 

  في المائة من متوسط الدخل في المنطقة أو أقل.  80لخطر التشرد أو عدم استقرار اإلسكان والتي تكسب 
   

في المائة من   50خالل الثالثين يوًما األولى، سيعطي البرنامج األولوية للعاطلين عن العمل وذوي الدخل الذي يكسبون 
يوماً، سيتم تجهيز الطلبات المقدمة  30بعد أول  الفئات السكانية الضعيفة.متوسط الدخل في المنطقة أو أقل وغيرهم من 

لمزيد من المعلومات، يجب على المتقدمين  لجميع األسر المؤهلة على أساس من يأتي أوالً يُخدم أوالً، طالما األموال متاحة.
 otda.ny.gov/erap .وأصحاب العقارات زيارة 

  
يمكن للمستحقين أيًضا الحصول على ما   شهًرا من اإليجار المتأخر. 12بمجرد الموافقة، ستتلقى األسر المؤهلة ما يصل إلى 

أكثر من دخلها الشهري اإلجمالي في المائة أو   30أشهر من المساعدة اإليجارية اإلضافية، إذا كانت األسرة تنفق  3يصل إلى  
  شهًرا من متأخرات المرافق للمتقدمين المؤهلين. 12سيوفر البرنامج أيًضا ما يصل إلى  على اإليجار.

  
من أجل الحصول على المساعدة، يجب على المالك   حماية كبيرة للمستأجر. ERAPباإلضافة إلى اإلعانة المالية، سيوفر 

أي رسوم متأخرة مستحقة على اإليجار المتأخر؛ عدم زيادة اإليجار الشهري للمستأجر أو طردهم  الموافقة على التنازل عن 
  لمدة سنة إال في ظروف محدودة.

  
مليون دوالر من التمويل الحكومي وهو منظم   100مليار دوالر من الموارد الفيدرالية و  2.6يتم تمويل البرنامج من خالل 
لمحلية التي تلقت أموااًل مباشرة من الحكومة الفيدرالية للتعاون وتنسيق جهودهم، وبالتالي لمساعدة الوالية والحكومات ا

  االستفادة من الموارد واكتساب الكفاءة ومنع التزوير.
  

جهوًدا غير مسبوقة إلنشاء شراكات مع الحكومات المحلية عبر الوالية لضمان أن المنظمات المجتمعية ستوفر   OTDAتنظم 
سيؤدي هذا الجهد إلى تعبئة موارد كبيرة   والمساعدة المباشرة في التطبيق بلغات متعددة إلى المستفيدين المحتملين.التواصل 

  وقادرون على التقديم. ERAPمن أجل ضمان أن المستأجرين من جميع أنحاء الوالية على دراية بـ 
  

  الدخل غير المبلغ عنه ومنع ازدواج مدفوعات اإليجار. باإلضافة إلى ذلك، ستبذل الوكالة جهوًدا لمنع االحتيال لتحديد
  

اختارت سبع مجتمعات محلية تلقت تموياًل لمساعدة اإليجارات الطارئة مباشرة من الحكومة الفيدرالية إدارة برامجها 
و   Hempsteadيجب على سكان مدينة روتشستر ومقاطعة مونرو ومدينة يونكرز ومقاطعة أونونداغا وبلدات  الخاصة.

Islip  وOyster Bay  التقديم مع برامجهم المحلية للحصول على مساعدة اإليجار في حاالت الطوارئ وغير مؤهلين
  2,7ويشمل البرنامج الذي تبلغ قيمته  للحصول على المساعدة من برنامج المساعدة في حاالت الطوارئ التي تديرها الدولة. 

  المقدم مباشرة إلى هذه المناطق.مليون دوالر   168مليار دوالر يتضمن مبلغ 
  

  برنامج منحة إنعاش األعمال التجارية الصغيرة
سيوفر برنامج منحة إنعاش األعمال الصغيرة التمويل للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والمنظمات الفنية والثقافية المستقلة 

االقتصادي للوباء، مع إعطاء األولوية ألصحاب األعمال المحرومين  الصغيرة الهادفة للربح لمساعدتها على التعافي من األثر 
والمؤسسات التجارية المملوكة للنساء والشركات المملوكة للمحاربين القدامى من   -اجتماعيًا واقتصاديًا، بما في ذلك األقليات 

المجتمعات التي تعاني من ضائقة  ذوي االحتياجات الخاصة والشركات المملوكة للمحاربين القدامى والشركات الواقعة في
  اقتصادية.

  

file:///C:/Users/Executive%20Chamber/Desktop/otda.ny.gov/erap


 

 

دوالر كحد أقصى وسيتم احتسابها على أساس إجمالي اإليصاالت    50,000دوالر كحد أدنى و  5,000ستكون المنح بقيمة 
  1بين  19-يجب أن يتم تكبد المصروفات القابلة لالسترداد المتعلقة بكوفيد .2019السنوية ألعمال والية نيويورك لعام 

  ويمكن أن تشمل: 2021أبريل   1و  2020مارس 
  تكاليف الرواتب •
  اإليجار التجاري أو مدفوعات الرهن العقاري للممتلكات الواقعة في والية نيويورك •
  دفع الضرائب على الممتلكات أو المدرسة المحلية •
  تكاليف التأمين •
  كاليف المرافق •
  حماية صحة وسالمة العمال والمستهلكين( الالزمة لPPEتكاليف معدات الحماية الشخصية ) •
  تكاليف التدفئة والتهوية وتكييف الهواء •
  تكاليف اآلالت أو المعدات األخرى •
  19-اللوازم والمواد الالزمة لالمتثال لبروتوكوالت الصحة والسالمة الخاصة بكوفيد •

  
لتسليط الضوء على الموارد المختلفة المتاحة   -NYSBusinessRecovery.ny.gov - موقعًا إلكترونيًا  ESDأنشأت 

زيد من التفاصيل  سيتم تحديث الموقع باستمرار كلما توفرت الم لدعم الشركات الصغيرة التي تسعى إلى اإلغاثة من الوباء.
  ومعلومات التمويل.

   
ماليين دوالر لمراكز مساعدة ريادة األعمال على مستوى  10على منح المساعدة الفنية بقيمة  ESDوافق مجلس إدارة  

  الوالية في نيويورك ومراكز تطوير األعمال الصغيرة لمساعدة الشركات الصغيرة والمنظمات الفنية والثقافية المستقلة الهادفة
  للربح على تأمين المساعدة المالية المتعلقة بكوفيد والمنح المتاحة من خالل برامج الوالية الحالية والفيدرالية.

  
ستعمل شبكة مزودي الخدمة هذه مباشرة مع الشركات الصغيرة، وتوجههم من خالل مصادر التمويل المتاحة ومساعدتهم 

بأن الصعوبات االقتصادية التي يسببها الوباء قد أثرت بشكل غير متناسب على   إدراًكا على التنقل في عملية تقديم الطلبات.
سيستخدم   -خاصة بسبب حاجز اللغة  -األعمال التجارية الصغيرة والمتناهية الصغر، وأن عمليات التطبيق قد تكون صعبة 
سيتم تقديم المواد التعليمية   ة المباشرة.الشركاء هذه األموال لتوظيف أو التعاقد مع المزيد من الموظفين، وخدمات االستشار

سيؤدي هذا الدعم، إلى جانب زيادة عدد موظفي المساعدة الفنية، إلى   لغة باإلضافة إلى اللغة اإلنجليزية. 12والتطبيقات بـ 
 وضع هؤالء المزودين لمساعدة الشركات والمنظمات بشكل أفضل في التقدم للحصول على تمويل من خالل برنامج منحة

في والية نيويورك، أو قانون خطة اإلنقاذ األمريكي الفيدرالي لعام   19-استرداد األعمال الصغيرة المتأثرة بوباء كوفيد
، أو أي برنامج للتعافي االقتصادي الفيدرالي المتاح اآلخر، الذي يحفز اقتصادات الواليات واالقتصاد المحلي مع إعادة  2021

  عات.فتح المزيد من الشركات والمجتم 
  

###  
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