
 
 الحاكم أندرو م. كومو  6/29/2021 للنشر فوًرا:

 
 

   مليون دوالر في تروي 18يعلن الحاكم كومو عن إقامة مشروع لتنمية اإلسكان الميسور التكلفة والداعم بقيمة 
   

ُمستغلة  قطعة أرض شاغرة أو غير  17( إلعادة إعمار األحياء تطوير Hillside Viewsسيعيد مشروع هيلسايد فيوز )
   أو متضررة في جميع أنحاء المنطقة المركزية الشمالية في تروي

   
    منزاًل موفًرا للطاقة، وميسور التكلفة، وداعًما لألشخاص الذين كانوا بال مأوي سابًقا  51سيوفر مشروع التطوير 

   
مليون   18الميسور التكلفة والداعم بقيمة  اإلسكانأعلن الحاكم أندرو م. كومو اليوم عن بدء أعمال البناء في مشروع تنمية 

دوالر في تروي وسيعيد مشروع هيلسايد فيوز إلعادة إعمار األحياء تطوير ثماني قطع أرض شاغرة أو غير ُمستغلة في  
ا للطاقة ويضم  51المنطقة المركزية الشمالية بالمدينة لبناء  ر التي كانت  وحدة ُمخصصة لألس  26منزالا ميسور التكلفة وموفرا

     بال مأوى سابقاا وتحتاج إلى خدمات الدعم.
     

ا أساسياا، ويستحق كل مواطن في نيويورك الحصول على مسكن آمن وميسور  قال الحاكم كومو:  "إن توفير المسكن يُعد أمرا
معظم السكان من الفئات الضعيفة، ال  "إن مشاريع مثل هيلسايد فيوز توفر الراحة والطمأنينة اللتين يحتاج إليهما  التكلفة".

سيما بعد المصاعب الناجمة عن الجائحة مع االستفادة أيضاا من اقتصاد المنطقة بأكملها بينما نعمل على جعل نيويورك أكثر 
  صموداا للجميع".

   
مات الدعم الالزمة  "يستحق الجميع الحصول على سكن الئق والتمكن من الوصول إلى خدقالت نائبة الحاكم كاثي هوتشول: 

لتحسين مستوى معيشتهم. وبينما تستعد العاصمة للتعافي االقتصادي بعد الجائحة، سيساعد مشروع هيلسايد فيوز إلعادة إعمار  
األحياء في توفير مساكن آمنة وجيدة وميسورة التكلفة إلى الجميع في مجتمع تروي مع توفير الدعم المطلوب بشدة إلى  

 الشركات المحلية".  
  

ا من خطة اإلسكان ميسور التكلفة غير المسبوقة التي تبلغ قيمتها    20يُعد مشروع هيلسايد فيوز إلعادة إعمار األحياء جزءا
مليار دوالر على مدار خمس سنوات والتي أطلقها الحاكم كوم. وستوفر خطة الحاكم لجميع سكان نيويورك الحصول على  

وحدة من   6,000وحدة من المساكن الميسورة التكلفة و100,000أكثر من  مسكن آمن وميسور التكلفة من خالل بناء
 490، استثمرت خدمة تجديد المنازل والمجتمعات في والية نيويورك 2011المساكن الداعمة والحفاظ عليها. ومنذ عام 

     منزل ميسور التكلفة والحفاظ عليها. 5,600مليون دوالر في منطقة العاصمة لبناء حوالي 
     

شقة وسبعة مباٍن مصممة على غرار   28سيتكون مشروع هيلسايد فيوز من مبنى واحد مكّون من أربعة طوابق ويضم 
قطعة أرض منفردة حصلت عليها مدينة تروي   17طراز المنازل الريفية في مواقع متفرقة. ويُجرى المشروع في 

طاع الخاص بمرور الوقت. وكجزء  ومجموعة من أصحاب شركات الق Troy Community Land Bankومصرف 
من المشروع، سيتم هدم أربعة مباٍن متضررة وسيتم دمج قطع األراضي مع ثمانية مواقع موجودة في شارع إينغلس  

   )غرب( وطريق هوسيك )جنوب(. 5)شمال( وشارع الحادي عشر )شرق( وشارع 
   

في المائة أو أقل من متوسط الدخل في المنطقة.   60 ستكون جميع الشقق في متناول األسر التي تحصل على دخل يصل إلى
وتم حجز ست وعشرين شقة مسبقاا لألفراد الذين كانوا بال مأوي سابقاا والذين سيحصلون على خدمات دعم في الموقع من  

. وسيتم تمويل هذه الخدمات من خالل مبادرة إمباير ستيت لإلسكان الداعم  Unity Houseخالل خدمات وكالة 



(Empire State Supportive Housing Initiative, ESSHI  التي أطلقها الحاكم ويديرها مكتب الصحة العقلية )
   في والية نيويورك. 

   
توجد ست شقق مجهزة بالكامل وجاهزة لالنتقال لألشخاص الذين يعانون من إعاقة حركية، وتوجد ثالث شقق مجهزة بالكامل  

   عانون من إعاقة سمعية أو بصرية. وجاهزة لالنتقال لألشخاص الذين ي
   

( هو  Troy Rehabilitation and Improvement Programإن برنامج اإلصالح والتطوير في مدينة تروي )
   مطّور المشروع. 

   
سيتضمن المبنى المتعدد األسر ميزات موفرة للطاقة، بما في ذلك مدفأة عالية الكفاءة للتسخين والتبريد داخل كل شقة  

المساحات المشتركة. وستتوفر المياه الساخنة في كل موقع من خالل سخان مياه مركزي عالي الكفاءة وموصَّل عبر أنابيب و
   في جميع أنحاء المبنى إلى المساحات المشتركة والشقق.  

   
ل إلى  . وسيتمكن السكان من الوصوUnity House Front Doorيقع مكان جميع مواقع المشروع بالقرب من مبنى 

، مثل الوجبات الجماعية الُمقدمة يومياا، ومتجر بيع األشياء  Unity Houseالخدمات المجتمعية التي توفرها وكالة 
المستعملة، وأماكن توزيع المواد الغذائية التي تختارها، وخدمات إدارة الحاالت. وتوفر هيئة النقل في منطقة العاصمة وسائل 

توجد طرق متعددة على مسافة قريبة من جميع العقارات في المشروع. وتقع مستشفى سانت  النقل العام للمستأجرين. هذا و
   ماري بالقرب من شارع ماساتشوستس.

   
يشمل الدعم الُمقدم من الدولة لمشروع هيلسايد فيوز تخصيص ائتمانات ضريبية لإلسكان منخفض الدخل، مما سيوفر حوالي  

ماليين دوالر في شكل إعانات من خدمة توفير المنازل وتجديد المجتمعات. ويوفر   6.3ماليين دوالر في رأس المال و 9.1
دوالر سنوياا في صناديق التشغيل من خالل مبادرة   650,000دوالر في رأس المال و 221,000مكتب الصحة العقلية 

ESSHI ِمنح تمويلية للمشروع من   دوالر في شكل 57,000. وتوفر هيئة أبحاث وتطوير الطاقة بوالية نيويورك أكثر من
(. وباإلضافة إلى ذلك، Low-Rise New Constructionخالل برنامج اإلنشاءات السكنية الجديدة منخفضة االرتفاع )

     مليون دوالر.   1.5مبلغاا قيمته  Leviticus Fundستوفر مؤسسة 
     

ووكالة   TRIP"إننا ممتنون إلى برنامج  روث آن فيسناوسكاس:  قالت المفوضية المعنية بخدمة تجديد المنازل والمجتمعات
Unity House  مليون دوالر في جميع األحياء السكنية بالمنطقة  18على رؤيتهما في تطوير هذا المجمع السكني بتكلفة

غير الُمستغلة إلى   المركزية الشمالية لمدينة تروي. وسيساهم مشروع هيلسايد فيوز إلعادة إعمار األحياء في تحويل األراضي
منزالا   51مساكن حديثة مطلوبة بشدة، ودعم تطوير مدينة تروي باعتبارها مدينة مزدهرة ذات تاريخ عريق. وعند بناء 

ا للطاقة يضم  منزالا مزوداا بخدمات داعمة، فإننا نساهم في بناء حي سكني أكثر صحة وجذباا لصالح   26ميسور التكلفة وموفرا
   تمثل لهم مدينة تروي وطناا".  كل األشخاص الذين 

   
"ستمنح شقق مشروع هيلسايد فيوز  قالت مفوضية مكتب الصحة آن ماري ت. سوليفان، الحاصلة على دكتوراه في الطب: 

ا جمالياا للمناطق المحيطة بالحي السكني، واألهم من ذلك أنها ستوفر مساكن تحقق األمن واالستقرار إلى األشخاص   منظرا
ا بال مأوى سابقاا ويعانون من مرض عقلي. وسيمكنهم اآلن تلقي خدمات الدعم التي يحتاجون إليها مباشرة في  الذين كانو

منازلهم مما يجعلهم أشخاصاا مستقلين ومنتجين وناجحين في مجتمعهم. وأشعر بالفخر كوني أحد أعضاء الفريق التنفيذي 
   اكم كومو والتي توفر فرصاا جديدة إلى اآلالف من العائالت واألفراد".لمبادرة إمباير ستيت لإلسكان الداعم التي أطلقها الح

   
(:  NYSERDAقال دورين م. هاريس، الرئيس والرئيس التنفيذي لهيئة أبحاث وتطوير الطاقة بوالية نيويورك )

إلعادة إعمار األحياء والذي  "يسر هيئة أبحاث وتطوير الطاقة بوالية نيويورك تقديم الدعم إلى مشروع هيلسايد فيوز 
سيوفر مساكن آمنة وداعمة. وستسهم ميزات كفاءة الطاقة الُمستخدمة حالياا في توفير الراحة والصحة للسّكان مع إظهار  
   أن اإلنشاءات الجديدة تتميز بانخفاض انبعاثات الكربون، بالرغم من أنها تظل أماكن جميلة وميسورة التكلفة للعيش بها."

  

"سيمثل مشروع هيلسايد فيوز إلعادة إعمار األحياء نقطة تحول لألحياء  جون ت. ماكدونالد الثالث:  عضو الجمعيةقال 
ا ألن المشروع يعيد تطوير المباني غير الُمستغلة أو الشاغرة،   السكنية في المنطقة المركزية الشمالية لمدينة تروي نظرا



ا المباني المتضررة. وستوفر الوحد ا من هذا المشروع الموجود بالقرب من مبنى ويزيل أيضا ات الداعمة التي تُعد جزءا
Unity House Front Door   الموارد التي يمكن لهذه العائالت االستفادة منها في معالجة المشكالت األساسية التي

ستكون الفرصة  ساهمت في عدم استقرارهم بمساكنهم. ومن خالل توفير المساكن الداعمة مثل مشروع هيلسايد فيوز،  
  سانحة أمام الكثير من األفراد للتخلص من الشعور بعدم االستقرار السكني وتحقيق النجاح داخل مجتمعهم."

   
ا ضرورياا لبناء مجتمعات وأحياء سكنية   قال العمدة باتريك مادن: "يُعد توفير فرص للحصول على مساكن ميسورة التكلفة أمرا

روع هيلسايد فيوز إلعادة إعمار األحياء في دعم عملية إعادة إعمار المنطقة المركزية  أقوى وأكثر صموداا. وسيساعد مش
الشمالية بمدينة تروي من خالل إزالة المباني المهجورة واستبدالها بخيارات مساكن جيدة بالنسبة للعائالت المحلية. ونحن  

لى الحاكم كومو، وخدمة تجديد المنازل والمجتمعات  متحمسون لدعم مشروع اإلنشاءات السكنية المهم هذا، ونتوجه بالشكر إ
في والية نيويورك، ومكتب الصحة العقلية، وهيئة أبحاث وتطوير الطاقة بوالية نيويورك، وبرنامج اإلصالح والتطوير في 

على  Unity House(، ووكالة Troy Rehabilitation and Improvement Program, TRIPمدينة تروي )
  بل مدينة تروي".ثقتهم في مستق

  

"عندما تحدث سّكان أحياء  قالت الرئيسة/الرئيسة التنفيذية لبرنامج اإلصالح والتطوير في مدينة تروي، كريستين نيلون: 
! وبفضل Unity Houseووكالة  TRIP( في مدينة تروي، استجاب برنامج Hillside Northمشروع هيلسايد نورث )

االستثمارات التي تم ضخها من خدمة تجديد المنازل والمجتمعات في والية نيويورك، ومكتب الصحة العقلية، وهيئة أبحاث 
، ستحل ثمانية منازل جديدة محل خمسة مباٍن  Redstone Equity Partnersوتطوير الطاقة بوالية نيويورك، وشركة 

وتُبنى المجتمعات القوية بالشراكة مع جيراننا ومن خالل ضخ   رات عادةا.شاغرة ومتضررة في حي تنخفض فيه االستثما
االستثمارات المنصفة في بنيتنا األساسية. وإننا نفخر باالشتراك في تطوير هذا المشروع ونتطلع إلى الحصول على  

وسنترال نورث   (Hillside Northاستثمارات أكبر بينما نحقق رؤيتنا الجماعية لمجتمع قوي في هيلسايد نورث )
(North Central.")  

   
ا، سعت وكالة   50"على مدار أكثر من  في مدينة توري: Unity Houseقال كريس بيرك، الرئيس التنفيذي لوكالة عاما

Unity House   من أجل توفير حياة أفضل لألشخاص الذين يكافحون من أجل الحصول على الطعام، واألمان، ورعاية
ويُعد هذا المشروع خطوة كبيرة نحو  لسكن اآلمن والمستقر يُعد األساس لتوفير االستقرار لهذه الحياة.األطفال، ونقر بأن ا

  وكل هؤالء الذين يساعدون لجعل هذا حقيقة". TRIPتحقيق هدفنا ومهمتنا. وإننا ممتنون للشراكة مع برنامج 
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