
 

 

 
 الحاكم أندرو م. كومو   17/2021/ 6 للنشر فوًرا: 

 
 

ي االقتصادي للوالية
 
  الحاكم كومو يعلن عن إعالنات جديدة لحملة "تصور جديد، إعادة بناء، تجديد" لدعم التعاف

  

كات إغاثة  وبرامج  اإليجار  إلغاثة بطلب التقدم  عىل المؤهلي    نيويورك سكان تشجع الجديدة اإلعالنات ة، الشر   الصغي 
  دوالر مليار  3.8 بمجموع

 
  هنا و هنا شاهد اإلعالنات

  
ن جديدين لرفع مستوى الوعي العام حول برامج إغاثة اإليجارات وإغاثة  أعلن الحاكم أندرو إم كومو اليوم عن إطالق إعالني 

ي يبلغ مجموعها 
ة الت  كات الصغي  ي من جائحة كوفيد 3.8الشر

ُصممت   . 19- مليار دوالر لمساعدة سكان نيويورك عىل التعافن
ي ( Renew ،Rebuild ،Reimagineإعادة بناء، تجديد" )اإلعالنات، وهي ضمن حملة "تصور جديد، 

  الحاكم أطلقها  الت 

ي 
ة عىل التمايو فن كات الصغي  ،  ، لتشجيع المستأجرين والشر ي

ي ذلك البث التلفزيونن
قديم، وستبث عىل منصات متعددة، بما فن

نت.  ستستمر الحملة عىل مستوى الوالية حت    والمحطات الناطقة باللغة اإلسبانية، وخدمات البث المباشر وعىل اإلني 
  نهاية شهر يوليو. 

  

دنا، نحتاج إىل مساعدة مستأجري الوالية  وتقلل القيود، وإلعادة اقتصا 19-"نيويورك تتغلب عىل كوفيد قال الحاكم كومو: 
ي الوقوف عىل أقدامهم. 

ة فن كات الصغي  مليار دوالر لمساعدة  3.8سيعزز هذان اإلعالنان الجديدان تخصيص الوالية لـ  والشر
ة حت  نتمكن من إعادة تنشيط اقتصادنا مرة أخرى وتوفي  مساكن مستقرة لسكان نيويورك.  كات الصغي   المستأجرين والشر

ي  
ي جميع أنحاء الوالية، لكننا نتعافن وستنشر هذه اإلعالنات أن المساعدة فن

كان للجائحة آثاًرا بعيدة المدى عىل حياة الناس فن
  الطريق". 

  

وس كوفيد     التالية:  19-ترّوج اإلعالنات برامج اإلغاثة من في 

  

ي حاالت الطوارئ:  •
 
ي دفع اإليجارات ف

 
يجوز لألش ذات الدخل المنخفض والمتوسط   برنامج المساعدة ف

ي التقدم بطلب للحصول عىل متأخرات اإليجار ومساعدة  
د أو عدم االستقرار السكتن المعرضة لخطر التشر
  مليار دوالر.  2.7برنامج  اإليجار المؤقت ومساعدة متأخرات المرافق. 

ة من جائحة كوفيد • ي   : 19-برنامج منحة إنعاش األعمال التجارية الصغي 
يوفر برنامج منحة تعافن

ة ما يصل إىل   ة لمساعدتها عىل  800األعمال الصغي  كات الصغي  مليون دوالر من التمويل المتاح للشر
ي من األثر االقتصادي للوباء. 

نامج اعتباًرا من   التعافن كات   10سيتم قبول طلبات االلتحاق بالير يونيو للشر
ة ومتناهية الصغر والمؤسسات الفنية وال ة الهادفة للربــح لمساعدتها عىل  الصغي  ثقافية المستقلة الصغي 

ي من األثر االقتصادي للجائحة. 
  التعافن

ي تقدم وجبات الطعام  25 برنامج مرونة المطعم:  •
مليون دوالر منحة تمويل لدعم المطاعم الت 

ي لم تحظ بتمثيل كاف. 
ة والت    للمجتمعات المتعير

ي للعودة إىل العمل بالمطا • يب 
ي   35 عم: اإلعفاء الض 

ة مستقلة الملكية فن مليون دوالر للمطاعم الصغي 
ي والية نيويورك عىل أنها منطقة 

ي والية نيويورك حددتها وزارة الصحة فن
مدينة نيويورك أو أي منطقة فن

  يوًما متتالًيا عىل األقل.  30برتقالية أو حمراء لمدة  

https://www.youtube.com/watch?v=XvKUZwSIDsw
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=a34f90c0-fcd4a807-a34d69f5-000babd9f75c-a72a8b3cc507e61f&q=1&e=53529ee5-4cb3-44de-8356-71b64af6781f&u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FmmzkhK5JVh8
https://www.governor.ny.gov/news/back-new-york-groove-governor-cuomo-announces-launch-new-reimagine-rebuild-renew-campaign
https://www.governor.ny.gov/news/back-new-york-groove-governor-cuomo-announces-launch-new-reimagine-rebuild-renew-campaign


 

 

ي مدينة نيويو  •
 
ي والمشحي ف

ي لإلنتاج الموسيق  يب 
لإلنتاج الربحي الذي سيتم عىل مشح   رك: اإلعفاء الض 

فيه  100 مقعد عىل األقل.  500مؤهل يتسع لـ  يبية لبدء صناعة الي  مليون دوالر من اإلعفاءات الضن
ي مدينة نيويورك. 

  ودعم النشاط السياحي فن

ي لوالية نيويورك:  • مليون دوالر مخصصة  40 صندوق إضفاء الطابع التجاري عىل الدفاع البيولوح 
ي نيويورك وخ

ي علوم الحياة  لمبادرة خاصة بالعلوم الحيوية لالستفادة من أصول البحث والتطوير فن
اتها فن ير

 . ي   والتكنولوجيا الحيوية والدفاع البيولوحر

ي نيويورك:  •
 
ي االقتصادي يهدف إىل   100برنامج قرض بقيمة   صندوق القرض اآلجل ف

مليون دوالر للتعافن
ة.  ي والية نيويورك والمؤسسات غي  الربحية وأصحاب العقارات السكنية الصغي 

ة فن كات الصغي    دعم الشر

  

ي إمباير ستيت للتطوير:  قال إريك 
 
تلر، المفوض باإلنابة والرئيس والمدير التنفيذي المعي   ف ة هي   جي  كات الصغي  "الشر

ة لجائحة كوفيد داد األعمال الصغي  ي ضمان  19-العمود الفقري القتصاد نيويورك، وبرنامج منحة اسي 
هو الخطوة األوىل فن

ة عىل الدعم الذي تحتاج إىل  كات المتعير ي من اآلثار المدمرة لجائحة كوفيد حصول الشر
من خالل جهود   . 19-للتعافن
كات  Empire State Development, ESDالتسويق والتوعية المكثفة، تضمن إمباير ستيت للتطوير ) ( أن تكون الشر

ا من النمو مع إعادة فتح  
ً
ي صممتها والية نيويورك خصيًصا لهم حت  يتمكنوا أيض

ة عىل دراية بالمساعدة والفرص الت  الصغي 
  اقتصادنا". 

  

ي اإليجار  قال مايك هاين، مفوض مكتب الوالية للمساعدات المؤقتة ومساعدة اإلعاقات: 
"سيساعد برنامج المساعدة فن

ي من الخسائر المالية  سكان نيو 
ي التعافن

يورك الذين يكافحون عىل تخفيف عبء اإليجار المتأخر، حت  يتمكنوا من البدء فن
ي تقدم التمويل الهام لسكان نيويورك   للجائحة. 

امج الت  ه من الير نامج وغي  ي الحاكم كومو لتسليط الضوء عىل هذا الير إننا نحت 
ا بالجائحة".  ً رت كثي  ي تضن

  والمجتمعات الت 

  

ي مايو، 
كات أعلن  فن ة   الحاكم كومو أن الوالية تخصص التمويل لمبادرات مصممة خصيًصا لمساعدة المستأجرين والشر الصغي 

ي ال تزال تتعافن من اآلثار االقتصادية المدمرة لجائحة كوفيد
ي   العالمية.  19- الت 

ح يونيو،  8فن يًعا لإلعفاء   اقي  الحاكم كومو تشر
ائب عىل المنح المقدمة من برنامج منحة استعادة األعمال التجارية ال ة من جائحة كوفيدمن الضن ي  . 19-صغي 

  10فن
نت:  أطلق  يونيو،  نامج عىل اإلني  يسلط  .NYSBusinessRecovery.ny.gov  الحاكم كومو فتح باب التقديم إىل الير

ي تسىع إىل اإلغاثة من الجائحة. 
ة الت  كات الصغي  ا الضوء عىل الموارد المختلفة المتاحة لدعم الشر

ً
سيتم تحديثه   الموقع أيض

يجرى تشغيل موقع التطبيق   من التفاصيل ومعلومات التمويل.  باستمرار بمعرفة إمباير ستيت للتطوير مع توفر المزيد 
نامج بمعرفة  Communityالمعهد الماىلي لتنمية المجتمع ) لإلقراض Lendistryمؤسسة  الخاص بالير

Development Financial Institution)وهو مؤسسة تديره أقلية ، . 

  

###  
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