
 

 

 
 الحاكم أندرو م. كومو  6/9/2021 للنشر فوًرا:

 

 

  مليون دوالر في مقاطعة ويستشيستر  53أعلن المحافظ كومو عن بدء البناء في تطوير مساكن جديدة بأسعار معقولة بقيمة 

  

منزاًل بأسعار معقولة في المقام   109ماين سوف يحول مرفق جمعية الشبان المسيحية التاريخي في قرية تاريتاون إلى  62
 وما فوق 55األول لسكان نيويورك ممن أعمارهم 

  
  يقع التطوير الموفر للطاقة في موقع مركزي في قلب القرية بالقرب من المتاجر والمطاعم ووسائل النقل العام

  
مليون دوالر في قرية   53ماين، وهو مشروع إسكان ميسور التكلفة بقيمة   62أعلن الحاكم أندرو م. كومو اليوم بدء البناء في 

يتضمن التطوير إعادة االستخدام التكيفي لمنشأة جمعية الشبان المسيحية التاريخية والبناء   تاريتاون في مقاطعة ويستشستر. 

منازل ميسورة التكلفة وذات كفاءة عالية في استخدام الطاقة لألسر التي تزيد أعمارها عن   109الجديد لمبنى إضافي إلنشاء 

   عاًما. 55

  

يُظهر   "يستحق جميع سكان نيويورك الحصول على سكن آمن وبأسعار معقولة في المجتمعات التي يحبونها.قال الحاكم كومو:

خيارات اإلسكان الميسور التكلفة في جميع أنحاء الوالية، بما في ذلك  الرئيسي التزامنا الثابت بتوسيع 62مشروع التطوير 

  المناطق التي يكافح فيها كبار السن من سكان نيويورك ذوي الدخل الثابت للعثور على سكن الئق في حدود إمكانياتهم".

  
  من أكثر على الحفاظ أو  نشاءإل  دوالر مليار من أكثر المجتمع وتجديد نيويورك والية منازل استثمرت ، 2011 عام منذ

   ويستشستر. مقاطعة في التكلفة ميسور منزل 6,600
  

ويظهر التزام الحاكم المستمر بتزويد كافة سكان نيويورك بإمكانية الوصول إلى سكن آمن وبأسعار معقولة لجميع سكان 

تتيح الخطة إمكانية الوصول إلى   مليار دوالر. 20نيويورك جلياً في خطة الوالية اإلسكانية غير المسبوقة والتي تبلغ قيمتها 

مع  6,000منزل بأسعار معقولة التكلفة و  100,000ء أو الحفاظ على أكثر من اإلسكان وتحارب التشرد من خالل بنا

  الخدمات الداعمة.

 

 ماين على قطعة أرض مساحتها فدان واحد في القرية مع واجهة على كل من الشارع الرئيسي وحديقة ويندل. 62سيتم إنشاء 
، إلى شقق حديثة بها  1911تم تشييده في األصل عام  سيتم تحويل مبنى الشارع الرئيسي المكون من أربعة طوابق، والذي

سيتم هدم مبنيين إضافيين تابعين لجمعية الشبان المسيحيين في الجزء الخلفي من العقار   العديد من األماكن المشتركة.

و شركة ويلدر المطور ه ستبقى الواجهة التاريخية للشارع الرئيسي كما هي. واستبدالهما بمبنى جديد مكون من أربعة طوابق.

   بالتر بارتنرز.
  

  في المائة أو أقل من متوسط الدخل في المنطقة. 70إلى  30ستكون جميع الشقق في متناول األسر التي يتراوح دخلها من 
  

ستشمل وسائل الراحة في المبنى غرفة مجتمعية مع مطبخ ومركز للياقة البدنية وغرفة غسيل مركزية وفناء بسقف أخضر 

سيشمل التطوير مستويين من مواقف السيارات تحت األرض للمقيمين ومرآب   دارة في الموقع ووحدة مشرف واحدة.ومكتب إ

  سيارات البلدية على مستوى األرض.
  

يقع موقع التطوير على مسافة قريبة من العديد من المحالت التجارية والمطاعم والكنائس والمدارس وغيرها من الخدمات في 

   الين في مقاطعة ويستشتر.-يقع المبنى بالقرب من محطة قطار مترو نورث ومحطات الحافالت للعديد من خطوط بي القرية.



 

 

  

ستشمل تدابير كفاءة الطاقة أنظمة التدفئة والتبريد الحرارية   لحصول على الشهادة الذهبية.ماين لتلبية ليد هومز ل 62تم تصميم 

، واأللواح الشمسية على األسطح التي ستولد  Energy Starاألرضية، وتركيبات السباكة منخفضة التدفق، وأجهزة إنارة 

   الطاقة لتكملة اإلمداد الكهربائي للمبنى.
  

وحدة إشغال غرفة فردية بموجب اتفاقية تنظيمية حالية مع المنازل وتجديد  48ن المسيحية حاليًا يقدم مرفق جمعية الشبا

البقاء في التطوير الجديد ولن يتم إزاحتهم أثناء   29يحق لجميع مستأجري السكن بغرفة واحدة الحاليين البالغ عددهم  المجتمع.

  ة مقرها تاريتاون، خطة إعادة التوطين.سيدير مجلس عمل اإلسكان، وهو منظمة غير ربحي البناء.
  

مليون دوالر في سندات دائمة معفاة من الضرائب، و  8.5مليون دوالر  53يشمل استثمار المنازل وتجديد المجتمع في تطوير 

يشمل  .مليون دوالر في اإلعانة 11.4مليون دوالر في حقوق ملكية ائتمان ضريبة اإلسكان الفيدرالية منخفضة الدخل و  16.5

دوالر من خالل برنامج البناء الجديد متعدد العائالت التابع لسلطة والية نيويورك لبحوث   85,400التمويل الحكومي اآلخر 

ماليين دوالر أمريكي   9يشمل التمويل اإلضافي قرًضا ثانويًا بقيمة  ماليين دوالر. 5قدمت مقاطعة ويستشستر  الطاقة والتنمية.

  تنمية اإلسكان وائتمانات ضريبية على الطاقة الشمسية والطاقة الحرارية األرضية. من شركة محلية لصندوق

  
ماين نوع اإلسكان الميسور التكلفة  62"ستوفر  وقالت مفوضة المفوضية السامية لحقوق اإلنسان، روث آن فيزناوسكاس:

اظ على الهندسة المعمارية التاريخية لمبنى  تم تصميم المشروع بعناية للحف الذي يحتاجه ويستحقه كبار السن في نيويورك.

جمعية الشبان المسيحيين الذي يعود تاريخه إلى قرن من الزمان مع تقديم ميزات حديثة وموفرة للطاقة تعزز جهودنا لتحريك  

ولة أسرة ستطلق على هذا المنزل التنموي بسه 109يقع في قلب تاريتاون، ستتمتع  نيويورك نحو مستقبل محايد للكربون.

بفضل خطة اإلسكان الخاصة بالحاكم كومو، تعمل مشاريع   الوصول إلى التسوق والخدمات والمطاعم والمواصالت العامة.

  مثل هذا على بناء نيويورك أفضل وبأسعار معقولة للجميع".
  

"سيوفر بناء مشروع   قالت دورين إم هاريس، الرئيس والمدير التنفيذي في هيئة أبحاث وتطوير الطاقة بوالية نيويورك:

ماين إسكانًا موفًرا للطاقة وبأسعار معقولة لشاغليه يعرض أساليب بناء جديدة بما في ذلك ممارسات البناء المتطورة   62شارع 

تساعد مثل هذه المشاريع في خفض تكاليف الطاقة   ة من أجل مبنى أنظف وأكثر مرونة.والطاقة النظيفة في شكل ألواح شمسي

الشهرية للسكان مع تعزيز جهودنا لمعالجة االنبعاثات من المباني القائمة لدعم هدف الوالية المتمثل في خفض االنبعاثات بنسبة  

  ".2050في المائة بحلول عام   85
 

"نحن مسرورون ألن شركة ويلدر بالتر بارتنرز تضع مجارف في األرض عند   التيمر:قال مدير مقاطعة ويستشستر، جورج 

ستوفر إعادة االستخدام التكيفي لهذا العقار  ماين في تاريتاون، وهو مبنى غني بالتاريخ يعود إلى أوائل القرن العشرين. 62

التكلفة، موقعًا آخر لكبار السن في مقاطعتنا   وحدات سكنية ميسورة 109المكون من أربعة طوابق، والذي سيصبح في النهاية 

سيظل توفير فرص اإلسكان العادلة والميسورة التكلفة لكبار السن دائًما أحد   للعيش بشكل مريح، وفي مكان يبدو وكأنه موطنهم.

  أولوياتي القصوى، ويعد حفل وضع حجر األساس اليوم خطوة أخرى نحو تحقيق هذا الهدف".
  

غنية بالتاريخ ، ترحب قرية  قرى في أمريكا. 10"صنفت مجلة فوربس تاريتاون بين أجمل  عمدة تاريتاون:  قال توماس بتلر

هذا العقار، الذي طوره ويلدر  ماين. 62تاريتاون بإعادة تطوير الممتلكات التاريخية لمبنى جمعية الشبان المسيحيين في شارع 

تتمثل الجوانب الرئيسية لهذا  بالتر بارتنرز، سوف يفي بمعايير مبنى ليد الذهبي ويحافظ على الطابع التاريخي لتاريتاون.

وحدات سكنية بأسعار معقولة لكبار السن، كما يحافظ  109لمشروع التي تفيد قرية تاريتاون على وجه التحديد في أنه يوفر ا

مكانًا لوقوف السيارات البلدية   65على الواجهة التاريخية لمبنى جمعية الشبان المسيحيين المواجه للشارع الرئيسي، ويضيف 

   ومنطقة وسط المدينة التجارية". التي تشتد الحاجة إليها. لسكاننا
  

"إن إعادة تطوير جمعية الشبان المسيحيين في قلب قرية تاريتاون التاريخية   قال بيل بالتر، رئيس شركة ويلدر بالتر بارتنرز:

ن تم تشكيلها من خالل مدخالت ومساعدة من العديد من أصحاب المصلحة، بما في ذلك: التجار المحليون والسكان المحليو

ال يمكننا أن نكون أكثر حماًسا بشأن خطة   وموظفو البلدية والبلدية المسؤولون المنتخبون والمنظمات المحلية غير الهادفة للربح.

  "إعادة التطوير والفرص التي ستوفرها هذه الشقق لشاغلي الغرف الواحدة الحاليين وكبار المقيمين في المستقبل.
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