
 

 

 
 الحاكم أندرو م. كومو  6/3/2021 للنشر فوًرا:

 

 

ي   70مليون دوالر لـ  56يعلن الحاكم كومو عن استكمال إعادة تأهيل 
ي ألبانز

ز
 ف
ً
 تاريخيا

ً
ال ز   منز

  
  خضعت شقق شارع كلينتون التاريخية لتجديدات واسعة النطاق مع الحفاظ عىل طابع الحي 

  
اكًما توفر اآلن   70  منر

ً
ال ز   منازل موفرة للطاقة وبأسعار معقولة وداعمة للعائالت 210منز

  

ز بمرض عقىلي والذين   40 ز المصابي  د والمقيمي  ز لخطر التشر ا أو المعرضي 
ً
دين سابق ز المشر شقة مخصصة للمقيمي 

ي الموقع
ز

  سيحصلون عىل خدمات ف
  

ًرا عىل طول شارع   70مليون دوالر لـ   56أعلن الحاكم أندرو م. كومو اليوم عن االنتهاء من إعادة تأهيل بقيمة   متضز
ً
ال ز منز

 . ي
ي ألبانز

ز برويك فز ي وشارع تي 
منازل آمنة وبأسعار معقولة  210توفر شقق كلينتون أفينيو التاريخية اآلن  كلينتون التاريخز
د، والذين يعانون من   40للعائالت مع  ز لخطر التشر ا أو المعرضي 

ً
ز الذين كانوا بال مأوى سابق شقة مخصصة للمقيمي 

ي الموقع. أمراض عق
  لية والذين سيحصلون عىل خدمات داعمة فز

  
وري للصحة االقتصادية ألي   وقال الحاكم كومو:  ي العيش أمر ضز

"بناء مدن جذابة ونابضة بالحياة حيث يرغب الناس فز
ي عاصمة الوالية. 

ي، وتتخذ نيويورك خطوات لتحقيق هذه الرؤية فز بة  مع تجديد هذه المنازل التاريخية المنكو  قلب حضز
عىل طول شارع كلينتون، نقدم منازل بأسعار معقولة للعائالت والسكان الضعفاء، بينما نستهل حقبة جديدة من عودة  

 . ي
ي ألبانز

وع سيساعد المجتمع من خالل توفن  شقق   ظهور حي أربور هيل فز ا أن نرى أن هذا المشر
ً
ومن المشجع أيض

ي نيويورك وألولئك الذين يعانون 
ا فز
ً
دين سابق   من أمراض عقلية والذين يحتاجون إىل خدمات داعمة". للمشر

  
ي خطة الوالية غن   

ويد جميع سكان نيويورك بإمكانية الحصول عىل سكن آمن وبأسعار معقولة فز ز ام الحاكم بن  ز ينعكس الن 
د الخمسية.   20المسبوقة البالغة  سكان وتحارب  تتيح الخطة إمكانية الوصول إىل اإل  مليار دوالر، وخطة اإلسكان والتشر

د من خالل بناء أو الحفاظ عىل أكنر من  ل بأسعار معقولة التكلفة و  100,000التشر ز مع الخدمات    6,000منز
ي منطقة العاصمة   490، استثمرت منازل والية نيويورك وتجديد المجتمع أكنر من 2011منذ عام  الداعمة. 

مليون دوالر فز
ي أنشأت أو حافظت عىل حواىلي 

ل   5,600الت  ز   بأسعار معقولة. منز

  

ز  ا من المنازل بي 
ً
ز برويك لتجديدات واسعة النطاق   85و   20شارع كلينتون و   321و   64خضع سبعون صف شارع تي 

ز نوعية الحياة للسكان.  ي والخي مع تحسي 
ي للمبانز

وشمل نطاق العمل تحسينات مثل  مصممة للحفاظ عىل الطابع التاريخز
؛ ترقيات المطبخ والحمام.  األسقف الجديدة والنوافذ؛ غاليات جد يدة خطوط جديدة للغاز والمياه والضف الصخي

ي وترميم طريق الدخول   جدران وأرضيات جديدة أنظمة اإلضاءة والكهرباء الحديثة لزيادة كفاءة الطاقة؛ البناء الخارح 
؛ المناظر الطبيعية واألرصفة الجديدة.   Energyوأجهزة  Energy Starو  LEDتضمنت التجديدات إضاءة  األمامي

Star  .وتركيبات السباكة منخفضة التدفق وسخانات المياه الساخنة عالية الكفاءة  

  
ي تكسب ما يصل إىل 

ي المنطقة مع  60معظم الشقق ميسورة التكلفة لألرس الت 
ي المائة من متوسط الدخل فز

شقة   32فز
ي تكسب ما يصل إىل  

.   90ميسورة التكلفة لألرس الت  ي
ي المائة من الدخل المتوسط اإلضافز

ستحصل أربعون أرسة عىل  فز
ي يديرها مكتب والية  

إعانات اإليجار والخدمات الداعمة من خالل مبادرة إمباير ستيت لإلسكان الداعم للحاكم والت 



 

 

ي  نيويورك للصحة العقلية. 
ي ستنسق الرعاية   DePaulالموقع من قبل  يتم توفن  الدعم فز

للخدمات المجتمعية والت 
ي والخدمات الشيرية. 

كة تأجن  المنازل.  الصحية والتوظيف والتعليم وإعادة التأهيل المهتز وع من قبل رسر    تم تطوير المشر

  
ي شكل سندات معفاة من الضز  3.6يشمل تمويل شقق كلينتون أفينيو التاريخية  

يبية مليون دوالر فز ائب، واعتمادات ضز
ي ولدت 

مليون دوالر    19مليون دوالر من حقوق الملكية، و    20.2اتحادية وحكومية إلسكان ذوي الدخل المنخفض والت 
ي شكل دعم من تجديد المنازل والمجتمع. 

يبية فيدرالية وتاريخية للوالية تم منحها من   فز وع عىل ائتمانات ضز حصل المشر
ي ولدت    خالل مكتب والية نيويورك

فيه والمحافظة التاريخية الت  هات والن  ز  مليون دوالر من حقوق الملكية.  12.4للمتنز

نامج بقيمة  دوالر   340,000سوف يقدم مكتب الصحة النفسية مليون دوالر سنوًيا لتكاليف التشغيل ومنحة تطوير الن 
ز وتدريبه ي ذلك األثاث وتوظيف الموظفي 

  م. لنفقات بدء التشغيل المؤهلة بما فز

  

ا مبادرة المحافظ لتنشيط وسط المدينة. 
ً
تستثمر مبادرة تنشيط وسط البلد   تكمل شقق كلينتون أفينيو التاريخية أيض

ي تشمل أجزاء من شارع كلينتون ومناطق بروك التاريخية   10المبارسر 
، والت  ي

ي ألبانز
ي منطقة كلينتون سكوير فز

ز دوالر فز ماليي 
 . ي لألماكن التاريخية بهدف توفن  الفرص االقتصادية والحفاظ عىل   العشر

ي الدولة والسجل الوطتز
يتم رسد المناطق فز

ا  األصول التاريخية للمجتمع. 
ً
وع أيض ي عام   يتماشر المشر

ي تم إطالقها فز
ي الشاملة، الت 

،  2012مع أهداف خطة مدينة ألبانز
اتيجيات لتوفن  مجموعة من خيارات اإلسكان الالئق وبأسعار معقولة وفرص امتالك المنازل والحفاظ عىل   ي تحدد اسن 

والت 
  توفن  اإلسكان الجيد بأسعار معقولة. 

  
ناوسكاس:  ز ي تبلغ  وقالت مفوضة والية نيويورك للمنازل وتجديد المجتمع، روث آن فن 

"إن إعادة تنشيط هذه المنازل الت 
وًعا طموًحا وكانت النتيجة حي تم تحويله   56تكلفتها  ز برويك كان مشر مليون دوالر عىل طول شارع كلينتون وشارع تي 

 . ي
ي وسط مدينة ألبانز

كائنا من الوكاالت الحكومية ، تقدم شقق كلينتون   بفضل بالفعل وصالح للعيش فز تأجن  المنازل ورسر
منازل بأسعار معقولة وحديثة وموفرة للطاقة مع خدمات داعمة ألولئك الذين يحتاجون إىل   210أفينيو التاريخية اآلن 

ي فرص اإلسكان الجديدة والت المساعدة للعيش بشكل مستقل. 
نمية االقتصادية تبث  استثمارات الحاكم كومو المستمرة فز

ي منطقة أربور هيل". 
  حياة جديدة فز

  
ي مكتب والية نيويورك: 

ز
ي   وقالت الدكتورة آن سوليفان، مفوضة الصحة العقلية ف

"إن الوحدات السكنية الداعمة فز
ي م

نازلهم  شقق كلينتون أفينيو التاريخية ستتيح لألشخاص الذين يعانون من مرض عقىلي فرصة العيش باستقاللية ونجاح فز
ام الحاكم كومو بتوفن  مساكن ميسورة التكلفة وداعمة يوفر لسكان نيويورك الضعفاء منازل   ومجتمعهم.  ز

مرة أخرى، فإن الن 
ي مجتمعاتهم". 

ز فز ز قّيمي  ي يحتاجونها ليصبحوا مساهمي 
  آمنة ومستقرة، إىل جانب الخدمات الت 

  
هات واالستجمام والمحافظة عىل التاريــــخ:  ز يد، مفوض مكتب والية نيويورك للمتنز ز "إن إعادة تأهيل  وقال إيريك كولن 

ي واحد أمر غن  عادي.  70
ي مجتمع تاريخز

ي عىل هذا النطاق   مبتز فز
ي التاريخز يت 

نحن متحمسون لرؤية تأثن  االئتمان الضز
ي التاريخية فرًصا لنمو ال الواسع. 

.  مجتمع. تخلق المبانز ي
ميم المادي للمبانز إن إعادة تأهيل هذه المنازل   الحفظ أكن  من الن 

 ."   يتعلق بالحفاظ عىل المجتمع واإلبقاء عىل اإلحساس بطابع الخي

  
كة تأجن  المنازل:  ي   قال بريت جاروود، الرئيس التنفيذي لشر

"إن إعادة تطوير شقق كلينتون أفينيو تضخ حياة جديدة فز
ي ال

ي حي أربور هذه المبانز
ز نوعية الحياة فز ي وتساعد عىل تحسي 

ي ستوفر منازل بأسعار معقولة لسكان ألبانز
تاريخية، والت 

كة  هيل.  ي ورسر
كائنا الذين رأوا   Capitalize Albanyشكًرا لمنازل والية نيويورك وتجديد المجتمع ومدينة ألبانز وجميع رسر

 ." ي
  إمكانية إنقاذ هذه المبانز

  
ل كما تدعم تجديد المن ز ي  Ida Yarbrough Homesازل والمجتمع إعادة التطوير متعددة المراحل لمنز

 Northفز

Pearl Street  وLark Drive  .ي أربور هيل
ي   فز

ي مجتمع وسط مدينة ألبانز
إنها محاولة إلعادة تكوين موقع رئيسي فز

ي طورتها هيئة   Ida Yarbrough Homesتعد  وتطوير منازل جديدة للعائالت ذات الدخل المنخفض والمتوسط. 
، الت 

ز قضايا اإلسكان واالقتصاد والثقافة ونوعية الح ، جزًءا من خطة حي أربور هيل لتحسي  ي
ي ألبانز

ي حي أربور  اإلسكان فز
ياة فز

  هيل. 



 

 

  

 : ز ي وسكانها   قال السيناتور نيل بريسلي 
ي ألبانز

"إن استكمال شقق كلينتون أفينيو التاريخية سيفيد منطقة كلينتون سكوير فز
ي تم تجديدها نجاًحا لالستثمارات المستهدفة من قبل الوكاالت   لسنوات قادمة. 

ز الت  تمثل منازل التجديف السبعي 
ي توفن  الوصول إىل مساكن جيدة بأسعار معقولة. الحكومية والفيدرا

ي عىل منازل والية نيويورك وتجديد المجتمع   لية فز
أثتز

كة    لعملهم المثن  لإلعجاب".  LLCو تأجن  المنازل   Capitalize Albanyورسر

  

سورة التكلفة "ستوفر شقق كلينتون أفينيو التاريخية مساكن إيجار مي  قال عضو الجمعية جون ت. ماكدونالد الثالث: 
ي اقتصادنا. 

ي المنطقة وتلعب دوًرا مهًما فز
ي تعد أساسية لقوة عاملة مستدامة فز

تعمل مشاريــــع مثل هذه عىل معالجة   والت 
ي اإلسكان الميسور التكلفة مع توفن  إمكانية الوصول المبارسر إىل الموارد لمساعدة األفراد الذين  

ي مجتمعنا فز
النقص فز

ة  د. يواجهون العواقب الكبن  كة   والدائمة لألمراض العقلية والتشر ي والية نيويورك، ورسر
 لتجديد المنازل والمجتمع فز

ً
شكرا

ي ثماره". 
وع ليؤن  ي كلينتون إلعادة التطوير إلتاحة هذا المشر

  المحافظة عىل المجتمع و ألبانز

  

ي دانيال ب. ماكوي: 
ي مقاطعة ألبانز

ز
من العقبات من خالل االستثمارات  "يمكننا التغلب عىل العديد  قال المدير التنفيذي ف

ي تجعل أحيائنا أماكن أفضل للعيش وعيش األرسة. 
نحن بحاجة إىل بناء منازل ميسورة التكلفة يفخر بها   طويلة األجل الت 

ي االتجاه الصحيح. 
ي أشيد باإلسكان الحكومي والتجديد المجتمعي إلعطاء   السكان، وهذه الشقق الجديدة هي خطوة فز

إنتز
ي  األولوية 

 عن كفاءة الطاقة من خالل االستثمار فز
ً
للمساواة ألولئك الذين يتعاملون مع قضايا الفقر والصحة العقلية، فضال

  أحدث األجهزة والبنية التحتية الكهربائية". 

  

ي شيهان: 
ي كان 

ي ثماره مع الحفاظ   وقالت رئيسة بلدية ألبانز
"من المثن  أن نرى هذا النوع من المناطق السكنية المتكافئة يؤن 

 . ي والخي
ي للمبانز

بفضل إعادة تأهيل شقق كلينتون أفينيو التاريخية، يمكن للعائالت االستمتاع بمنازل   عىل الطابع التاريخز
ا و 
ً
ا جديدة ونوافذ

ً
توفر   خطوط مرافق ومطابخ وحمامات مطّورة. ميسورة التكلفة مع نوعية حياة محّسنة تشمل أسقف

ام والية نيويورك   ز شقق كلينتون أفينيو التاريخية فرًصا لملكية المنازل وذات جودة عالية وبأسعار معقولة ، وتكمل الن 
 . ي
ي ألبانز

ي منطقة كلينتون سكوير فز
كر  سيوفر هذا التحول المبت باالستثمار المحىلي من خالل مبادرة تنشيط وسط المدينة فز

د، والذين يعانون من أمراض عقلية   ز لخطر التشر ا أو المعرضي 
ً
ز الذين كانوا بال مأوى سابق ا فرًصا لإلسكان للمقيمي 

ً
أيض

ي الموقع". 
  والذين سيتلقون خدمات داعمة فز

  

 : ي
ي مدينة ألبانز

ز
ي والمديرة التنفيذية لوكالة التنمية الصناعية ف

كة ألبانز ، رئيسة شر ينما يستمر  "بقالت سارة ريجينيىلي
ي حي أربور هيل 

ي بناء اتصاالت األحياء   -عمل تأجن  المنازل فز
 ويساعد فز

ً
من المثن  أن نرى هذا االستثمار األوىلي مكتمال

اتيجية المحيطة بوسط المدينة.  لضمان أن تحافظ مجتمعاتنا عىل قدرتها عىل تحمل التكاليف، ستظل مشاريــــع   االسن 
ي للتنمية الصناعية. اإلسكان الميسورة التكلفة مثل ه 

ي ووكالة مدينة ألبانز
وتضيف عملية إعادة   ذه أولوية لمدينة ألبانز

ي السنوات الخمس الماضية   1600التأهيل هذه إىل أكنر من  
وحدة سكنية ميسورة التكلفة تم مساعدتها بالفعل فز

  وحدها". 

  
  حول تأجن  المنازل

ي تطوير وبناء وإدارة المجتمعات السكنية عالية الجودة. 
ي عام   تتخصص تأجن  المنازل ومقرها مدينة روتشسن  فز

تأسست فز
كة عقارات المنازل   1967 م والرئيس التنفيذي المشارك السابق والرئيس المشارك لشر من قبل المطور العقاري المخضز

كة وتديرها ثالث كة أكنر من   ة أجيال من عائلة لينهاوتز. ،نيلسون لينهاوتز، وتمتلك الشر شخص   200حالًيا، توظف الشر
ز حياة سكاننا" ويديرون أكنر من   ز جميًعا لمهمة "تحسي  ي جميع أنحاء نيويورك وبنسلفانيا   2,500مكرسي 

شقة فز
  وماريالند. 
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