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 الحاكم أندرو م كومو   27/2021/ 5 للنشر فورا

 
 

وع اإلسكان الميسور بقيمة   ي روتشست   10.4الحاكم كومو يعلن عن افتتاح مشر
 
  مليون دوالر لتطوير اإلسكان ف

  
ي الندينغ لمركز توعية المحاربي   القداىم  

ت  وع ليتر    وحدة سكنية داعمة للمحاربي   القداىم والعائالت 33يوفر مشر
  

ات اإلصبعية إىل األمام"  يكمل االستثمار مبادرة اتيجية الشاملة للمنطقة إلعادة إحياء المجتمعات   - "البحت  اإلست 
  وتنمية االقتصاد 

  
وع بقيمة   ن القداىم، وهو مشر ي الندينغ لمركز توعية المحاربي 

ت  وع ليبر أعلن الحاكم أندرو م كومو اليوم عن االنتهاء من مشر
.  33مليون دوالر مع  10.4 ي منطقة روتشسب 

ن القداىم والعائالت فن وع مع   وحدة سكنية دعًما للمحاربي  يتماشر المشر
ات اإلصبعية إىل األمام لل حاكم من خالل زيادة الوصول إىل مساكن جيدة بأسعار معقولة تسمح للسكان مبادرة البحب 

   بالعيش بشكل مستقل. 

  
ام بمساعدتهم خالل وقت   قال الحاكم كومو ن "نحن مدينون باالمتنان لسكان نيويورك الذين خدموا أمتنا بإخالص ولدينا الب 

وع بقيمة   ي الندينغ   لضبط. مليون دوالر يحقق ذلك با   10.4الحاجة، وهذا المشر
ت  توفر مشاري    ع اإلسكان الداعمة مثل ليبر

ي يمكنهم االعتماد عليها ليس  
ن القداىم وعائالتهم منازل آمنة ومستقرة وإمكانية الوصول إىل الخدمات الداعمة الت  للمحاربي 

  فقط لتحقيق النجاح بل االزدهار."

  
ي هوشول 

ن الق قالت نائبة الحاكم كات  داىم عىل خدمتهم من خالل ضمان حصولهم وعائالتهم عىل  "نرد الجميل للمحاربي 
ي الندينغ لمركز توعية   الدعم واالستقرار الذي يستحقونه، ويشمل ذلك اإلسكان الميسور والداعم. 

ت  وع ليبر إن افتتاح مشر
ام والية نيويورك بخدمة أولئك الذين خدموا  ن ي روتشسب  هو مثال آخر عىل كيفية الب 

ن القداىم فن   بالدنا."المحاربي 

  
ي الموقع الشاغر لمخزن سابق  

ن القداىم من مبتن واحد من أربعة طوابق فن ي الندينغ لمركز توعية المحاربي 
ت  وع ليبر يتكون مشر

ي وسط مدينة جروف بليس. 
ي وسط مدينة روتشسب  فن

ي تكسب أو يقل دخلها عن   فن
جميع الشقق ميسورة التكلفة لألرس الت 

ي المائة من متوسط الدخل  60
ي المنطقة.  فن

  فن

  
تم تصميم أرب  ع شقق بحيث يمكن الوصول إليها بالكامل لألفراد الذين يعانون من إعاقات حركية واثنتان مصممة لتلبية  

ن القداىم ذوي اإلعاقة.  احتياجات الذين يعانون من ضعف السمع أو البرص.     عشر شقق محجوزة للمحاربي 

  
 . ن ا مجتمعية وتمارين رياضية ومرافق غسيل المالبس ومنطقة كمبيوتر ومساحة تخزين للمقيمي 

ً
 تشمل مرافق المبتن غرف

ي ذلك االستشارات المالية والتوظيف  
ن القداىم، بما فن ن القداىم خدمات داعمة للمحاربي  سيقدم مركز توعية المحاربي 

ي وخدمات الصحة والعافية واإلرشا
. والتدريب الوظيفن ي   د من نظب  إىل نظب 

يتم تمويل الخدمات الداعمة والمساعدة فن
اإليجار من خالل مبادرة إمباير ستيت لإلسكان الداعم بالوالية ويديرها مكتب والية نيويورك للمساعدات المؤقتة ومساعدة 

 . ن    المعوقي 

  



 

 

ة   ، المحدودة، ويقع مبارسر ي
كة كونيفر ريالت  ن القداىم بواسطة رسر ي الندينغ التابع لمركز توعية المحاربي 

ت  وع ليبر تم تطوير مشر
 إىل فرص العمل والصيدليات ومراكز رعاية األطفال 

ً
 سهال

ً
ي ستوفر وصوال

عبر محطة حافالت خدمات النقل اإلقليمية، والت 
ن القداىم. والخدمات الصحية والمرصفية والم   حاربي 

  
يبية فدرالية  ن القداىم إعفاءات ضن ي الندينغ لمركز توعية المحاربي 

ت  وع ليبر تضمن تمويل تجديد المنازل والمجتمعات لمشر
ي ولدت  

ي قدره  5.3عىل اإلسكان لذوي الدخل المنخفض والت 
ي صورة أسهم ومبلغ إضافن

ي   3.3مليون دوالر فن
مليون دوالر فن

 والبنك الفدراىلي لقروض المنازل. تم توفب    اإلعانة. 
ي من قبل مدينة روتشسب 

   تمويل إضافن

  
ناوسكاس، مفوضة لجنة إدارة الحفاظ عىل المساكن والتنمية بوالية نيويورك حيب ب    قالت روث آن فت   ا الب 

ً
"يسعدنا جد

ي الندينغ 33
ت  وع ليبر ي مشر

لهم الجديد فن ن ي مبن
ن القداىم فن ي    عائلة ومحارًبا من المحاربي 

ن القداىم فن لمركز توعية المحاربي 
 . ن القداىم حصول السكان عىل إمكانية الوصول الفوري إىل   روتشسب  ي يقدمها مركز توعية المحاربي 

ستضمن الخدمات الت 
ي منازل آمنة وإنشاء حياة ناجحة ومثمرة. 

ي يحتاجونها للبقاء فن
ي توسيع اإلسكان  الرعاية الت 

يؤدي استثمار الحاكم كومو فن
  الداعم إىل إحداث تغيب  ذي مغزى لسكان نيويورك الذين يعانون من عدم استقرار اإلسكان وبناء مجتمعات أقوى للجميع."

  
"يستحق جميع سكان نيويورك   قال مايك هاين مفوض مكتب والية نيويورك للمساعدات المؤقتة ومساعدة المعوقي   

ي يوفرها السكن اآلمن والمستقر الكر 
   وخاصة أولئك األفراد الذين خدموا أمتنا.   -امة الت 

ً
ي الندينغ أمال

ت  وع ليبر سيجلب مشر
ي منطقة روتشسب  من خالل تزويدهم بإسكان ميسور التكلفة ومجموعة من الخدمات الداعمة  

ن القداىم فن ا للمحاربي 
ً
جديد

ي يمكنهم االستفادة منها لمعالجة المش 
ي استقرار إسكانهم. الت 

ي ساهمت فن
ام   كالت األساسية الت  ن تؤكد مثل هذه المشاري    ع الب 
ي مجتمعاتنا."

د فن   الحاكم كومو الدؤوب بمعالجة قضية التشر

  
ادىلي 

ي الجيش األمريكي لورا ست 
 
مة ف "نحن   قالت المديرة التنفيذية لمركز توعية المحاربي   القداىم والمحاِربة المخض 

ن القداىم والعائالت.  ي تشتد الحاجة إليها للمحاربي 
ا ألن نكون قادرين عىل توفب  المساكن الت 

ً
السكن هو   متحمسون جد

ء يتدهور.  األساس ألي شخص لكي يقف عىل قدميه.  ي
نتوجه بالشكر إىل كونيفر   بدون مكان مستقر للعيش فيه، كل شر

ي هذه المبادرة لمساعدة أبطال أمت
   نا."لتعاونها فن

  
كة كونيفر تيم فورنت   ن   قال رئيس مجلس إدارة شر اكة مع مركز توعية المحاربي  "لقد كان من دواعي رسورنا أن نعمل بالشر

ن   القداىم عىل مدى السنوات الخمس الماضية لتلبية الحاجة إىل توفب  سكن آمن والئق وبأسعار معقولة لقداىم المحاربي 
ي  نحن نؤمن بأن قيمنا متس  لدينا.  ي الندينغ، مما يؤثر بشكل إيجاتر

ت  وع ليبر ي مشر
ل لإلمكانيات" هنا فن ن م مًعا بتوفب  "مبن ن

قة ونلب 
  عىل حياة الناس كل يوم."

  
ي 
يمي كوت  ي روتشسب  بينما نتعافن من   قال السناتور جت 

ن لدينا فن ي وقت حرج لقداىم المحاربي 
ي هذا التطور الجديد فن

"يأت 
ي أماكن آمنة وبأسعار معقولة.  بعد خدمة أمتنا، يستحق الوباء. 

نحن  المحاربون القداىم أن يعيشوا حياة كاملة ومستقلة فن
ي الوطن."

مون بالتأكد من أن نيويورك توفر أفضل نوعية من الحياة ألولئك الذين ضمنوا حريتنا فن ن   ملب 

  
ن ذوي ال قال عضو الجمعية ديموند ميكس دخل المنخفض عىل نحو غب   "لقد كافح عدد ال يحىص من العائالت والعاملي 

 . ن ن الماضيي  إن مثل هذه المشاري    ع السكنية الميسورة ستوفر نوع الدعم الذي افتقدته العديد   مسبوق من قبل خالل العامي 
ة طويلة.  ن لفب  ة   من العائالت واألفراد المهمشي  ي مسب 

ي الندينغ ال يمثل سوى خطوة واحدة فن
ت  وع ليبر ا أن مشر

ً
أعلم أيض

ي مجتمعاتنا. أطول للعديد م
ن فن لقد أكد الوباء فقط عىل القضايا الحالية المتعلقة بظروف حياة   ن األفراد المهمشي 

ة طويلة حت  يتم معالجتها.  روتشسب   ي التأثب  عىل السكان الذين يعانون من الوباء لفب 
ي ستستمر فن

ل اآلمن   القضايا الت  ن المبن
ي يجب ضمان

وريات األساسية الت  ي   ها للجميع. والمستقر من أهم الرصن
دين لدينا فن ي التضامن مع الفقراء والمشر

سأستمر فن
". ي

  روتشسب  حت  يتبدد خوفهم من انعدام األمن السكتن

  

"إن اإلسكان اآلمن والجيد وبأسعار معقولة هو حق أساشي من حقوق  قالت لوفىلي إيه وارن، عمدة مدينة روتشست  
ي ال

ن   مقام األول. اإلنسان، ولهذا السبب يجب أن نضع اإلسكان فن ي الندينغ التابع لمركز توعية المحاربي 
ت  وع ليبر يوفر مشر



 

 

ن   ن لدينا، الرجال والنساء الذين أقسموا اليمي  القداىم لمجتمعنا فرصة لضمان هذا الحق لسكاننا مع دعم قداىم المحاربي 
ن القداىم عىل جلب هذا التطور الرائع لمدينتنا   لحماية جميع حقوقنا.  ي ومركز توعية المحاربي 

أتقدم بالشكر إىل كونيفر ريالت 
ا وحيوية وفرًصا تعليمية أفضل."

ً
ي خلق المزيد من الوظائف واألحياء األكبر أمان

  ومساعدتنا فن

  
ات اإلصبعية إىل األمام    تشي    ع مبادرة البحت 

ات اإلصبعية إىل األمام" ، وهي الخطة الشاملة للمنطقة لتوليد نمو اقتصادي قوي وتنمية  يكمل إعالن اليوم مبادة "ا لبحب 
ي المنطقة منذ عام   8استثمرت الوالية بالفعل أكبر من  المجتمع. 

االستثمار  - لوضع األساس للخطة   2012مليارات دوالر فن
ي ذلك الضوئيات والزراعة وإنتاج ال

ي الصناعات الرئيسية بما فن
اآلن، تعمل المنطقة عىل تشي    ع   غذاء والتصنيع المتقدم. فن

ات اإلصبعية إىل األمام باستثمار حكوىمي بقيمة  مليون دوالر من خالل مبادرة إعادة إحياء شماِل الوالية،   500مبادرة البحب 
ي ديسمبر 

ي أعلن عنها الحاكم كومو فن
كات القطاع الخاص عىل  مليون دوالر رسر  500سيحفز استثمار الوالية بقيمة   . 2015الت 

دمت، ومشاري    ع تصل إىل  -مليار دوالر  2.5استثمار ما يزيد عن 
ُ
المزيد من   وظيفة جديدة.   8,200وخطة المنطقة، كما ق

  هنا.  المعلومات متوفر 

  
###   
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