
 

 

 

 
 
 

 الحاكم أندرو م. كومو 6/2/2021 للنشر فوًرا:

 
 

 مليون دوالر في مقاطعة مونرو  21أعلن الحاكم كومو عن بناء مساكن بأسعار معقولة بقيمة 

 

 

 

   منزالً موفًرا للطاقة وبأسعار معقولة للعائالت في بلدة تشيلي 72ستوفر شقق هوبارد سبرنغز 
  

مليار دوالر وخطة   20ويساهم المشروع في تقدم "فنغر ليكس فورارد" وهو جزء من خطة الحاكم غير المسبوقة البالغة 
 اإلسكان الخمسية ذات التكلفة المعقولة

  
مليون دوالر في بلدة تشيلي بمقاطعة   21أعلن الحاكم أندرو م. كومو اليوم عن بدء تشييد مشروع إسكان بتكلفة معقولة بقيمة 

مخصصة لألفراد ذوي اإلعاقات   شقة 11منزالً موفًرا للطاقة للعائالت بما في ذلك  72ستوفر شقق هوبارد سبرينغز  مونرو.

  الجسدية أو الذين يتعافون من إصابات الدماغ الرضحية.
  
"يستحق جميع سكان نيويورك الحصول على منزل آمن ومستقر وكانت خطة نيويورك غير المسبوقة  قال الحاكم كومو و

ن نيويورك الضعفاء مثل مجتمع المعوقين  مليار دوالر ضرورية لضمان أن يكون لسكا 20لإلسكان بتكلفة معقولة بتكلفة تبلغ 

تلعب مشاريع اإلسكان الداعمة مثل شقق  أو أولئك األفراد الذين يتعافون من إصابات الدماغ الرضحية مكانًا للعيش فيه.

 هوبارد سبرينغز دوًرا مهًما في هذا الجهد ألنها ال تضمن فقط لألفراد توفر مكان للسكن ولكنهم محاطون بالموارد التي

وبينما نمضي قدًما نحو عالم ما بعد الوباء ستواصل الوالية القيام بهذه األنواع   يحتاجون إليها لتحقيق االزدهار في مجتمعاتهم.

 من االستثمارات كجزء من عملنا إلعادة بناء نيويورك وتنشيطها."
  

الالزمة للمساعدة في تحسين نوعية   "يستحق كل فرد مسكناً والحصول على خدمات الدعم  قالت نائبة الحاكم كاثي هوشول

بينما تستعد منطقة فنغر ليكس للتعافي االقتصادي بعد الوباء ستساعد شقق هوبارد سبرنغز في توفير مساكن آمنة   الحياة.

 وعالية الجودة وبأسعار معقولة للجميع في مجتمع تشيلي."
  

مليار  20سية غير المسبوقة لإلسكان والتي تبلغ قيمتها ويعد مشروع شقق هوبارد سبرنغز جزًءا من خطة الحاكم كومو الخم

ستوفر خطة الحاكم لجميع سكان نيويورك إمكانية الحصول على سكن آمن وبأسعار معقولة من خالل بناء والحفاظ  دوالر.

 وحدة من المساكن الداعمة.   6,000وحدة سكنية بأسعار معقولة و  100,000على أكثر من 
  

ا على االستراتيجية الشاملة للحاكم لتنشيط المجتمعات وتنمية االقتصاد في جميع أنحاء الوالية بما في ذلك يعتمد المشروع أيضً 

، استثمرت   2011منذ عام  "فنغر ليكس فوروارد" وهو المخطط الشامل للمنطقة لتوليد نمو اقتصادي قوي وتنمية المجتمع.

مليون دوالر في منطقة فنغر ليكس إلنشاء أو الحفاظ على ما يقرب  688هيئة تجديد البيوت والمجتمعات في والية نيويورك 

  منزل بأسعار معقولة. 8,000من 

  
ستقام ستة مبان، كل منها يحتوي على ثماني شقق   سيتألف تطوير شقق هوبارد سبرينغز من سبعة مباٍن في موقعين منفصلين.

  يونيون سكوير بوليفارد. 154شقة في  24سسكون موقع مبنى مكون من طابقين يتضمن  يونيون سكوير بوليفارد. 165في 



 

 

  
 الدخل في المنطقة أو أقل.في المائة من متوسط  80و  30ستكون جميع الشقق في متناول األسر التي يتراوح دخلها بين 

ستقدم إحدى عشرة شقة خدمات داعمة في الموقع وسيتم تخصيصها لألفراد ذوي اإلعاقات الجسدية أو إصابات الدماغ 

  يتم تطوير المشروع من قبل مجموعة روتشستر كونرستون المحدودة ومؤسسة بيشوب شين لإلسكان العالمي. الرضحية.
  
ستشمل وسائل الراحة منطقة غسيل مالبس ولياقة بدنية على مدار الساعة طوال أيام األسبوع وغرفة مجتمعية مع مطبخ  و

صغير متاح الستخدام المستأجر وغرفة كمبيوتر ومساحة مكتبية لمزود الخدمة الداعمة وهو مركز حقوق ذوي االحتياجات  

  الخاصة كما سيتم تزويد كل مستأجر بمساحة تخزين.
  

سيكون  ستشمل المرافق الخارجية منطقة ترفيهية مسيجة لألطفال. سيتم ربط موقعي التطوير عبر ممرات المشاة واألرصفة.

  موقفاً لسيارات المستأجرين والموظفين والزوار. 145هناك 
  

إلى منطقة تعليمية عالية  تعتبر بلدة تشيلي وهاملت في شمال تشيلي من األحياء ذات الفرص األعلى نظًرا إلمكانية وصولهم

يقع المشروع على بعد حوالي نصف ميل من وسط هاملت في شمال  األداء وانخفاض معدل الفقر من بين عوامل أخرى.

تشيلي مع وجود صيدليات ومكتب البريد ومتجر بقالة ومحطة وقود وغيرها من مراكز التسوق بالتجزئة حيث يقع هوبارد  

  بارك على بعد ربع ميل فقط.
  

يشمل دعم الوالية لشقق هوبارد سبرينغز تخصيص ائتمانات ضريبية فيدرالية للمساكن ذات الدخل المنخفض والتي ستولد 

تقدم هيئة والية نيويورك للبحث   .HCRمليون دوالر في شكل دعم من  6.4مليون دوالر من حقوق الملكية و  10.9حوالي 

باإلضافة إلى ذلك ، تقدم مؤسسة   دوالر على شكل منح لتمويل المشروع. ألف 60والتطوير في مجال الطاقة ما يقرب من 

  مليون دوالر من خالل شراكتها مع صندوق التقاعد المشترك لوالية نيويورك. 2.8المحافظة على المجتمع قرًضا دائًما بقيمة 
  

ورنوستون ومؤسسة بيشوب  "نحن فخورون بشراكتنا مع مجموعة روتشستر ك  HCRوقالت روث آن فيزناوسكاس، مفوضة 

أسرة من بينها معاقين   72مليون دوالر والذي سيوفر لحوالي   21شين لإلسكان العالمي في هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته 

تقع شقق هوبارد سبرنغز في حي ذي فرص أعلى وستوفر للعائالت إمكانية   منازل بأسعار معقولة وهي بأمس الحاجة إليها.

من خالل بناء مستقبل أكثر إشراقًا للعائالت في مدينة تشيلي سنساعد   س الجيدة والتوظيف ووسائل الراحة. الوصول إلى المدار

  في استمرار حركة فنغر ليكس."
  

تقديم الدعم   NYSERDA"يسر  وقال الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة أبحاث الطاقة في والية نيويورك دورين إم هاري

الذي يستخدم تقنيات بناء وتقنيات كفاءة الطاقة لتوفير مساكن دائمة ومعزولة جيدًا لساكنيها   لمشروع شقق هوبارد سبرنغز

إن توفير مساحات معيشية صحية وبأسعار   والذين يريدون التمتع بأعباء تكلفة الطاقة المنخفضة وزيادة الراحة واألمان.

تمثل في ضمان عدم تخلف أي شخص عن الركب في معقولة لسكان نيويورك ذوي الدخل المنخفض يدعم هدف الوالية الم

  تحولنا إلى الطاقة النظيفة وفقًا لتوجيهات قانون قيادة المناخ وحماية المجتمع."
  

"إن تطوير هوبارد سبرينغز هو إضافة رائعة لمجتمع مدينة روتشستر في وقت   وقال مراقب الوالية توماس بي دينابولي

وال يضمن االستثمار في هوبارد سبرينغز التزام   تعتبر فيه المساكن ذات األسعار المعقولة حاجة ملحة في جميع أنحاء واليتنا.

ًضا موردًا حيويًا لإلسكان المستقر وبأسعار  صندوق معاشات الوالية بإجراء استثمارات ذكية ألعضائه فحسب، بل إنه يخلق أي

يسعدني أن  يعتبر وضع حجر األساس اليوم خطوة إيجابية حيث يمضي هذا التطور إلى األمام. معقولة لمجتمع روتشستر.

 أشارك مع مؤسسة الحفاظ على المجتمع وآخرين في هذا االستثمار."
  

إن مركزية هذا   ا أن أرى استثمارات يتم تنفيذها في مجتمعات شمال الوالية.: "يسعدني دائمً قال السناتور إدوارد أ راث الثالث

 وأتطلع إلى رؤيته يكتمل."  المشروع في المدينة أمر مثير للغاية
  

: "أحيي مجموعة روتشستر كورنرستون ومؤسسة بيشوب شين العالمية لإلسكان على  وقال عضو الجمعية هاري برونسون

ستوفر شقق هوبارد سبرينغز لسكانها وسائل راحة يمكن الوصول إليها مثل  تمع السكني الفريد.رؤيتهما وتطوير هذا المج

أود أن أشكر مؤسسة  محل بقالة وصيدلية ومطاعم وغيرها من الخدمات التي ستسمح للسكان باالزدهار في هذا المجتمع.



 

 

هوبارد سبرنغز وعلى دعمهم المستمر لعائالت   المحافظة على البيوت والمجتمعات في والية نيويورك على استثماراتهم في

عائالتنا تكافح، وبتركيز هوبارد سبرنغز على إسكان ذوي الدخل المنخفض واألشخاص ذوي اإلعاقات الجسدية   تشيلي.

 وإصابات الدماغ المؤلمة، فإنها ستوفر لهم اآلن مكانًا آمنًا يعبرونه منزلهم."
  

إن بناء مساكن بتكلفة  ، "لقد حان الوقت ألن نتعهد بالتزام حقيقي في مجتمعات الضواحي.وقال مشرف تشيلي ديفيد دانينغ

معقولة هو أحد هذه االلتزامات التي يجب أن نلتزم بها من أجل توفير الفرص للجميع حتى تتاح لهم الفرصة للعيش في 

ير اإلسكان في هوبارد سبرنغز وأولئك الذين سيقيمون هنا في نهاية المطاف أرحب بمشروع تطو مجتمعات كبيرة مثل تشيلي.

  وسيعملون معًا على تعزيز مجتمعنا ".
  

"يسر مجموعة روتشستر كورنرستون أن تتاح لها الفرصة   وقال روجر براندت رئيس مجموعة روتشستر كورنرستون

العالمي لتوفير مساكن عالية الجودة بتكلفة معقولة للقوى لتطوير شقق هوبارد سبرنغز مع مجموعة بيشوب شين لإلسكان 

لقد قدم   العاملة في هذا المجتمع الذي يحظى بمنطقة تعليمية عالية الجودة إضافةً إلى الفوائد التي ستبرز لسنوات عديدة قادمة.

ريموندجيمس إلتمان الضرائب  وصندوق  شركاؤنا الماليون بما في ذلك مؤسسة تجديد البيوت والمجتمعات في والية نيويورك

  التمويل الالزم لهذا االستثمار الكبير في بلدة تشيلي."
  

"يسر شركة شين لإلسكان الدخول في   باتريك إل كوساتو لميوقال عضو مجلس إدارة مؤسسة بيشوب شين لإلسكان العا 

نسعى في شين لإلسكان إلى تعزيز القيمة الذاتية   شراكة مع مجموعة روتشستر كورنوستون لتطوير هوبارد سبرنغز.

ستحقق هوبارد سبرينغز هذه المهمة من خالل توفير مساكن حيوية وآمنة  والكرامة ألولئك الذين نخدمهم في مجتمعنا.

  عائالت في تشيلي."وبأسعار معقولة لل
  

"اإلسكان الجيد بتكلفة معقولة هو األساس   وقالت ميريام زينتر، مسؤولة الرهن العقاري في مؤسسة الحفاظ على المجتمع

إنه لشرف  فهو يوفر للسكان راحة البال وفرصة لالستقرار والعيش فيها بالكرامة التي يستحقونها. لمجتمعات قوية ومزدهرة.

الفرصة للعمل مرة أخرى مع شركائنا في مجموعة روتشستر كورنوستون و مؤسسة بيشوب شين لإلسكان  كبير أن تتاح لي

، عندما نستثمر في CPCفي  شقة جديدة بأسعار معقولة لعائالت روتشستر التي تعمل بجد. 72العالمي في مشروع سيوفر 

أقدم شكري لمجموعة   يعتبرونه قريباً منزالً لهم.اإلسكان، فهو استثمار في شركائنا وفي المجتمع وفي األشخاص الذين س

  كورنرستون في روتشستر ومركز حقوق المعوقين والمراقب المالي دينابولي وشركائنا في صندوق التقاعد الحكومي."
  

  "تعتبر شقق هوبارد سبرنغز ضرورية وقال شارمي سبهان، المدير التنفيذي للخدمات المصرفية لتنمية المجتمع في تشيس

ال تزال هناك حاجة إلى مساكن بتكلفة معقولة في مجتمعاتنا المحلية  لتزويد سكان تشيلي بخيارات سكن آمنة وبأسعار معقولة.

ونحن فخورون بالعمل مع القادة المحليين مثل مجموعة روتشستر كونرستون ومؤسسة بيشوب شين لإلسكان العالمي 

  الملتزمين بتنمية المجتمع."
  

  يكس فورواردتسريع فنغر ل
 

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

االستثمار في الصناعات الرئيسية  -لوضع األساس للخطة  2012مليار دوالر في المنطقة منذ عام  8الوالية بالفعل أكثر من 

واآلن، تعمل المنطقة على تسريع مشروع فنغر ليكس   والزراعة وإنتاج الغذاء والتصنيع المتقدم.بما في ذلك الضوئيات 

مليون دوالر من خالل مبادرة إعادة إحياء الشمال، التي أعلنها الحاكم كومو في  500فوروارد باستثمار حكومي بقيمة  

مليار دوالر في هذا الجهد، الذي   2.5يزيد عن  وقد حفز هذا التمويل الشركات الخاصة على استثمار ما .2015ديسمبر 

   هنا. يتوفر مزيد من المعلومات فرصة عمل في المنطقة. 8,000يتوقع خلق أكثر من 
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