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 الحاكم أندرو م. كومو   27/2021/ 5 للنشر فورا

 
 

ي ستوفر  
ي تطوير سكن 

ي مقاطعة مونرو 159الحاكم كومو يعلن عن البدء ببناء وحدت 
 
 بأسعار معقولة ف

ً
ال   من  

  
وع ويلنغتون نورث   بأسعار معقولة وعملية من حيث استهالك الطاقة لكبار السن؛ حيث    50وسيوفر مشر

ً
 جديدا

ً
ال من  

 لقرية كالركسون 109سيعطي تجديد مجمع 
ً
 جديدة

ً
ي ويلنغتون وودز حياة

 
  شقق سكنية لكبار السن ف

  
اتيجية الشاملة للمنطقة إلعادة إحياء االقتص -استكمال االستثمارات "فنغر ليكس فوروارد"     اد وتنميتهاالسن 

  
ي  
ي بلدة كالركسون فن

ن بأسعار معقولة التكلفة فن ن سكنيي  وعي  ي مشر
أعلن الحاكم أندرو م. كومو اليوم أن أعمال البناء جارية فن

 بأسعار معقولة للعائالت وكبار السن.  159مقاطعة مونرو والذين سيوفران مًعا 
ً
ال ن وًعا   منن وسيكون ويلينغتون نورث مشر

ا.  50مليون دوالر لكبار السن وسيوفر   16ار معقولة بقيمة سكنًيا داعًما وبأسع
ً
ي مبنن تم بناؤه حديث

،   شقة فن
ً
ة بجانبك مباشر

ي تبلغ تكلفتها 
ة لشقق ويلنغتون وودز والن  ي   19ستؤدي عملية التجديد الكبن 

مليون دوالر عىل إطالة عمر المجمع السكنن
ا بأسعار معقولة لعقود قادمة.  109الذي يضم 

ً
  شقق

  
ا لراحة رؤوسهم وبمجرد االنتهاء   ال الحاكم كوموق

ً
ا آمن

ً
ي نهاية اليوم ومكان

 يذهبون إليه فن
ً
ال ن "يستحق كل سكان نيويورك منن

تشكل ويلينغتون نورث وويلنيغتون وودز إحدى   من هذه المنازل ذات األسعار المعقولة، فسوف يتحقق ذلك تماًما. 
بأسعار معقولة التكلفة وشبكة األمان للعائالت وكبار السن وستلعب دوًرا   المكونات األساسية للبنية التحتية لإلسكان

  أساسًيا بينما نواصل عملنا لبناء مجتمعاتنا وتحريك فنغر ليكس لألمام."

  
ي هوكول

م والية نيويورك بتوفن  مساكن آمنة وعالية الجودة وبأسعار معقولة لكبار السن   وقالت نائبة الحاكم كات  ن
"تلن 

ي مقاطعة مونرو. 
ي االقتصادي بعد الوباء، ستعمل ويلنغتون نورث و   والعائالت فن

بينما تستعد منطقة فنغر ليكس للتعافن
ي مجتمع كالركسون. 

  "ويلنغتون وودز عىل تنشيط قطاع اإلسكان ونوعية الحياة فن

  
ويد كافة سكان نيويورك بإمكانية الوصول إىل سكن آمن وبأسعار معقولة لجميع سكان   ن ام الحاكم المستمر بن  ن ويظهر الن 

ي تبلغ قيمتها 
ي خطة الوالية اإلسكانية غن  المسبوقة والن 

 فن
ً
تتيح الخطة إمكانية الوصول إىل   مليار دوالر.  20نيويورك جليا

د من خال  ل بأسعار معقولة التكلفة و  100,000ل بناء أو الحفاظ عىل أكنر من اإلسكان وتحارب التشر ن مع   6,000منن
  الخدمات الداعمة. 

  
 بأسعار معقولة لكبار السن  50سيوفر ويلنغتون نورث 

ً
ال   من  

  
ي 
ي بلدة كالركسون، عىل قطعة أرض مساحتها خمس  1100سيتم بناء ويلنغتون نورث، والذي يقع فن

ة  ممر ويلنغتون إيست فن
ن عىل شكل حرف ل يمكن الوصول إليه بواسطة مصعد.  ي يتضمن مبنن جديد من طابقي 

سيوفر المبنن الذي   فدادين والن 
وهناك   وما فوق.  62شقة بأسعار معقولة لكبار السن الذين تبلغ أعمارهم   50قدم مرب  ع   52,000تبلغ مساحته أكنر من  

ال محجوزة لكبار السن الذين يحتاجون إىل  ن    خدمات داعمة للعيش بشكل مستقل. ستة عشر منن

  



 

 

شقة ستكون لمن يتقاضون   32بالمائة من متوسط دخل المنطقة و  30وستخدم ثمانية عشر من هذه الشقق األش بنسبة 
ي المائة أو أقل من   50
وستكون ست شقق متاحة لألشخاص ذوي اإلعاقة الحركية وستكون وحدتان متاحتان   .AMIفن

ن ذوي اإلعاقات   البرصية أو السمعية.  للمقيمي 

  
ات يمكن الوصول إليها وستوفر   ن ي تحتاج إىل من 

ي روتشسن  كوكالة إحالة لألش الن 
قسيمة من   50وستعمل هيئة اإلسكان فن

ي دفع اإليجار.  8قسائم القسم 
وع للمساعدة فن وسيعمل اليف سبان، وهو مقدم خدمات محىلي لكبار  عىل أساس المشر

ل، واالستشارات المالية عند الحاجة.  ن ي المنن
  السن، عىل توفن  إدارة الحاالت، ومساعدي الرعاية الصحية والشخصية فن

  
ي خارج غ

كة عند المدخل األمامي باإلضافة إىل فناء خلفن
فة مشن  فة وسيكون هناك شر رفة  ستحتوي كل شقة عىل فناء أو شر

ي كل طابق وغرفة مجتمعية وصاالت وغرفة تخزين.  مجتمعية. 
ي المبنن غرف غسيل فن

ويقع السكن   وتتضمن وسائل الراحة فن
 . ي

ي منطقة غابات مع إمكانية الوصول إىل مسارات المشر
   فن

  
كفاءة  من أجل   NYSERDAوسيحقق ويلنغجتون نورث متطلبات برنامج البناء الجديد منخفض االرتفاع التابع إىل 

اء.  ي الخرصن
وسيتم تركيب نظام مضخة حرارية بمصدر الهواء لتوفن  مصدر مستدام وبأسعار  الطاقة ومعاين  ليد للمبانن

يد للمبنن بأكمله.    معقولة للتدفئة والتنر

  
ائب اإلسكان الفيدرالية منخفضة  8.2المقدم إىل ويلنغتون نورث  HCRويتضمن تمويل  مليون دوالر من ائتمانات ضن

وع   مليون دوالر إضافية عىل شكل دعم.  5.4الدخل و   لبناء المشر
ً
وتقدم مؤسسة المحافظة عىل المجتمع و تشيس قرضا

ا   CPCوستوفر  مليون دوالر.  11.7بقيمة 
ً
مليون دوالر عىل شكل تمويل دائم من خالل قرض فريدي ماك   1.7أيض

  أوبتيغو المستهدف بأسعار معقولة. 
ً
دوالر أمريكي عىل شكل تمويل هوم   250.000ا إضافًيا قدره  تقدم مقاطعة مونرو مبلغ

وع.  ي الجديدة منخفضة االرتفاع.  دوالر من خالل برنامج 50,000بمبلغ   NYSERDAوتساهم  لدعم المشر
  المبانن

  
  منازل بأسعار معقولة لألس  109وسيقدم إعادة تأهيل ويلنغتون وودز  

  
وع ويلنغتون نورث بإعادة تأهيل مبنن مكون من  وع ويلنغتون وودز الشقيق لمشر ي عام    109ويقوم مشر

وحدات تم بناؤه فن
ي تحصل عىل  106وقد تم تخصيص ما مجموعه  .1979

ي المائة أو أقل من متوسط دخل المنطقة.  60شقة لألش الن 
  فن

  
وع، والذي اكتمل منه اآلن ما نسبته  بالمائة، مطابخ جديدة وحمامات جديدة وأنابيب صحية وتركيب   40ويتضمن المشر
وتشمل التحديثات   منفصلة بدون مجاري واستبدال األسقف.  HVACإضاءة وأجهزة كهربائية جديدة وأرضيات وأنظمة 

ي واستبدال كامل للباحات الخارجية
ي أعيد رصفها وجوانب جديدة مع عزل إضافن

  الخارجية ساحات وقوف السيارات الن 
ن والدرابزين.  يي  ن

وتشمل المرافق الجديدة األخرى مرفق غسيل المالبس وغرفة مجتمعية ومساحة خارجية محسنة  والن 
ا. 
ً
   وملعًبا جديد

  
ائب اإلسكان منخفضة الدخل   5.7لتجديد ويلنغتون وودز مبلغ  HCRويشمل تمويل  مليون دوالر عىل شكل ائتمانات ضن

مليون دوالر من تمويل المنازل لألش    3.7ت برنامج الحفاظ عىل العائالت المتعددة و مليون دوالر من خالل مدخرا 4.1و 
دوالر  109,000وتتضمن مصادر التمويل األخرى   الدخل. دوالر من تمويل برنامج اإلسكان متوسط   186,000العاملة و 

  .NYSERDAمن 

  
وعي التطوير.  ODSإن    تمتلك وتدير مشر

  
ناوسكاس مفوضة "عندما نقوم بتمويل مشاري    ع اإلسكان بأسعار معقولة، فإن هدفنا دائًما هو   HCR وقالت روث آن فن  
ي المجتمعات وتحسينها. 

ي بلدة كالركسون لعدد  االستثمار فن
وعي التطوير فن  هما مثال لما نتخيله عندما    159إن مشر

ً
ال ن منن

ة طويلة.  -نتخيل حًيا مستداًما وصالًحا للعيش    ومن خالل بناء ويلنغتون نورث الجديد  خاصة لكبار السن الذين يقيمون لفن 



 

 

ي م
ي استخدام الطاقة والن 

ن  والحفاظ عىل ويلنغتون وودز، فإننا نعمل عىل توسيع فرص اإلسكان ذات الجودة والكفاءة فن
ي مقاطعة مونرو ومختلف أنحاء فنغر ليكس."

ي يبذلها الحاكم فن
  شأنها تعزيز جهود إعادة اإلحياء الن 

  

ي 
 
تقديم الدعم   NYSERDA"إن من دواعي شور   NYSERDAقالت دورين إم هاريس، الرئيس والمدير التنفيذي ف

ي ستوفر مساحا
ت معيشة مريحة وصحية لسكان نيويورك األكنر  لمشاري    ع اإلسكان الموفرة للطاقة والمعقولة التكلفة والن 

 . ي
ا مع تقليل البصمة الكربونية لهذه المبانن

ً
 لتلبية احتياجات سكان المجتمع   ضعف

ً
تتخذ مثل هذه المشاري    ع نهًجا شامال

يدها  ي وتسخينها وتنر
ي تعمل عىل عزل المبانن

بشكل   وتساعد الوالية عىل مكافحة آثار تغن  المناخ من خالل دمج الحلول الن 
  أفضل لتوفن  الطاقة والتكاليف."

  

يمي  السيناتور  وقال ي   جن 
ى روتشسن   مدينة "تحتاج كوت  .  لسكاننا  خاصة التكلفة، معقول إسكان إىل الكنر ن ي  المسني 

  تأن 
ي  السن لكبار  هذه الجديدة المعيشة مساحات

  الجديد  التطوير  يوفر  (. COVID19) جائحة  من نتعافن  حيث حرج وقت فن
ن   يسمح مما  التكلفة المعقول المهم السكن هذا   وودز  ويلينغتون تجديد  وكذلك ي  والتقدم  بالبقاء  للمواطني 

ي  السن فن
  فن

  كالركسون."

  

ات من كبار   وقال عضو الجمعية ستيفن هاولي  ه العشر ا يعتنر
ً
ي قدًما وأن يكون يوًما مكان

وع يمضن "أتطلع إىل رؤية هذا المشر
 لهم.  السن

ً
  وآمل أن يتقدم تطوره بشعة وسالسة." بيتا

  

فة بلدة كالركسون "بالنيابة عن بلدة كالركسون، نرحب بويلنغتون نورث والعديد من   وقالت كريستا فيليبوفيتش، مشر
ي ستوفرها هذه الشقق الجديدة الجميلة لسكاننا. 

ن نورث  ويقع ويلنغتون نورث األصىلي إىل الغرب من ويلنغتو  المرافق الن 
ا وجذاًبا لمدينتنا لعقود. 

ً
ان الجدد واإلثراء الذي سيجلبه هذا المجتمع   والذي لطالما كان قيًما وهادئ نرحب بالعديد من الجن 

  الجديد لكالركسون. "

  

، نائب الرئيس، مدير االستثمار ي ، وقال ستيفن لي
 
لالستثمارات  RBC"تفخر   لالستثمارات المجتمعية RBCف

اكتها مع مجموعة  وعي   LIHTCمليون دوالر من أسهم  14لإلدارة من خالل توفن   ODSالمجتمعية بشر الفيدرالية لمشر
ي كالركسون  ويلنغتون وودز و ويلنغتون نورث. 

وعان خيار إسكان عاىلي الجودة لكبار السن والعائالت فن
وسيوفر هذان المشر

ي لهذه المنازل عىل المجتمع."ونتطلع إىل رؤية التأثن  اإليجا   نر

  
، رئيس إدارة  ي

ي بشكل كبن  من الحاجة إىل دعم كبار السن  ODSوقال مارك أوجيوت 
"لقد زادت أحداث العام الماضن

ي جميع أنحاء البالد. 
ي منطقة فنغر ليكس وفن

ي تطوير ويلنغتون نورث وإعادة تأهيل   ODSوتقوم إدارة  والعائالت فن
بدورها فن

ظهر   دز. ويلنغتون وو 
ُ
ي بروكبورت والمنطقة المحيطة بها وت

وتعزز المشاري    ع الدعم المقدم لكبار السن وكذلك العائالت فن
ام إدارة   ن يسعدنا أن نظهر مرة   المستمر وتفانيها لتوفن  مساكن عالية الجودة وبأسعار معقولة لمن يحتاجون إليها.  ODSالن 

ي مقاطعة مون
  رو وللمحافظة عىل تقدم فنغر ليكس."أخرى دعمنا لكبار السن والعائالت فن

  
ي مؤسسة المحافظة عىل المجتمع

 
، مسؤولة الرهن العقاري ف يام زينن  "بالنسبة لكبار السن، فإن تحديات  وقالت من 

ي  
ي االزدياد، يمكن أن تضعهم فن

وريات األخرى فن العيش من دخل ثابت بينما تستمر تكاليف السكن والرعاية الصحية والرصن
ي مشاري    ع مثل ويلنغتون نورث منازل معقولة التكلفة ومصممة خصيًصا لتلبية   . موقف ضعيف

سيوفر االستثمار فن
ي السن بأمان وكرامة. 

 عن راحة البال والقدرة عىل التقدم فن
ً
أتوجه بشكري إلدارة   احتياجات كبار السن من السكان، فضال

ODS  و تشيس وHCR ".اكتهم امهم وشر ن   عىل الن 

  
، نائب رئيس الخدمات المرصفية لتنمية المجتمع، تشيس ي

ي تمويل   قال مارك ميلياتشر
"نحن فخورون بأن نلعب دوًرا فن

ي مقاطعة مونرو. 
امنا   ويلينغتون نورث، الذي سيوفر وحدات سكنية جديدة معقولة التكلفة لكبار السن فن ن نحن نواصل الن 

."بمشاري    ع التنمية ا ن ي سيكون لها تأثن  هائل عىل حياة السكان المستقبليي 
وع، والن    لمجتمعية مثل هذا المشر

  
   تشي    ع فنغر ليكس فوروارد 



 

 

  
لقد   يكمل إعالن اليوم "فنغر ليكس فوروارد" المخطط الشامل للمنطقة لتوليد نمو اقتصادي قوي وتنمية المجتمع. 

ي المنطقة منذ عام  8.07استثمرت الوالية بالفعل أكنر من 
ي   -لوضع أساس الخطة   2012مليار دوالر فن

االستثمار فن
ي ذلك الضوئيات والزراعة وإنت

واآلن، تعمل المنطقة عىل تشي    ع   اج الغذاء والتصنيع المتقدم. الصناعات الرئيسية بما فن
وع فنغر ليكس فوروارد باستثمار حكومي بقيمة  ي أعلنها   500مشر

مليون دوالر من خالل مبادرة إعادة إحياء الشمال، الن 
ي ديسمنر 

 استثمار ما يزيد عن  مليون دوالر األعمال الخاصة عىل 500سيحفز استثمار الوالية البالغ  . 2015الحاكم كومو فن
دمت، ما يصل إىل  -مليار دوالر   2.5

ُ
يتوفر مزيد من   وظيفة جديدة.  8,200ويتوقع أن تقدم خطة المنطقة، كما ق

   هنا.  المعلومات
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