
 
 الحاكم أندرو م. كومو  1/7/2021 للنشر فوًرا:

 

 

  ناسو مقاطعة في دوالر مليون 32.3 بقيمة التكلفة  الميسور اإلسكان  لتنمية مشروع إقامة عن كومو الحاكم يعلن

   

إعاقات حركية  منزاًل موفًرا للطاقة، وميسور التكلفة للعائالت العاملة واألشخاص الذين يعانون من  55 وعسيوفر المشر
  أو سمعية أو بصرية

  

جارفيس بوينت إعادة تطوير المساحة غير المستغلة على الواجهة المائية في  يواصل مشروع التنمية الجديد في
   جلين كوف

   

مليون دوالر   32.3أعلن الحاكم أندرو م. كومو اليوم عن بدء أعمال البناء في مشروع تنمية اإلسكان الميسور التكلفة بقيمة 
الذي سيعيد إعمار االمتداد غير المستخدم من الواجهة المائية في مدينة جلين كوف بمقاطعة ناسو. بتمويل من خالل خدمة  

ا للطاقة للعائالت   55تجديد المنازل والمجتمعات في والية نيويورك، سيوفر المشروع في جارفيس بوينت  منزالا موفرا
  ت مجهزة لألشخاص الذين يعانون من إعاقات حركية أو سمعية أو بصرية.العاملة، بما في ذلك تسع وحدا

   

"إن أحد العناصر المهمة إلعادة بناء واليتنا بشكل أفضل مما كانت عليه من قبل هو ضمان حصول جميع   قال الحاكم كومو
"سيوفر هذا المشروع إسكاناا حيوياا ميسور   العائالت العاملة على مكان آمن وميسور التكلفة يطلقون عليه اسم المنزل".

لمستمرة لتحويل هذه الرقعة من الواجهة المائية التي لم تكن مستغلة  التكلفة في جلين كوف، بينما يواصل أيضاا جهود المدينة ا
  بالكامل في السابق إلى مجتمع نابض بالحياة."

   

شقة ميسورة التكلفة بناءا على متوسط الدخل في المنطقة. تم تطوير   55سينشئ المشروع مبنيين من أربعة طوابق بعدد 
، ويتضمن ست وحدات سيتم تجهيزها بالكامل لألشخاص  Georgica Green Ventures, LLCالمشروع من قبل شركة 

ين الذين يعانون من إعاقة سمعية أو بصرية. ستوفر جمعية  الذين يعانون من إعاقات حركية وثالث وحدات مجهزة للمستأجر 
   التي يسهل الوصول إليها. العمود الفقري المتحدة ومدرسة كليري للصم إحاالت للمستأجرين فيما يتعلق بالوحدات

   



  وغرفة الرياضية، لأللعاب وصالة لألطفال، ألعاب وغرفة الدراجات،  وتخزين  غسيل، غرف الراحة وسائل  ستشمل
 بينما للحي المائية الواجهة لمنطقة التاريخي الطابع مع التنمية مشروع تصميم يتماشى الموقع. في سيارات وموقف مجتمعية،

ا يفي    األمريكي. الخضراء المباني مجلس من الفضية LEED وشهادة للمؤسسات الخضراء المجتمعات بمعايير  أيضا
  

تخصيص ائتمانات ضريبية فيدرالية لإلسكان منخفض الدخل، مما سيوفر حوالي   المشروع لهذا  يشمل الدعم الُمقدم من الدولة
ماليين دوالر في شكل إعانات من خدمة تجديد المنازل والمجتمعات. يشمل   7.7ماليين دوالر في رأس المال و 13.4

  اديق منازل مقاطعة ناسو.دوالر في صن 900.000ماليين دوالر من بارينجز و  8.4التمويل اإلضافي إعانات بقيمة 

   

يواصل مشروع التنمية الجهود الكبيرة القائمة بالفعل إلعادة إعمار المدينة من أجل إنشاء مساكن جديدة، ومحالت للبيع 
بالتجزئة، ومساحات ترفيهية على واجهة جلين كوف المائية غير المستغلة. يحيط بالمشروع مجمع سكني ووحدات تأجير  

  درج ومحالت بيع بالتجزئة ومطاعم وساحة ترفيهية.إضافية ومسرح م

  

ا من خطة اإلسكان ميسور التكلفة غير المسبوقة التي تبلغ قيمتها  مليار دوالر على مدار   20كما يُعد هذا المشروع جزءا
ور  خمس سنوات والتي أطلقها الحاكم كومو. وستوفر خطة الحاكم لجميع سكان نيويورك الحصول على مسكن آمن وميس 

وحدة من المساكن الداعمة والحفاظ   6,000وحدة من المساكن الميسورة التكلفة و100,000التكلفة من خالل بناء أكثر من 
مليون دوالر في لونج آيالند  366، استثمرت خدمة تجديد المنازل والمجتمعات في والية نيويورك 2011عليها. ومنذ عام 

      والحفاظ عليها.منزل ميسور التكلفة  3,000لبناء حوالي 

  

مليون دوالر   32.3، "إن استثمارنا البالغ وقالت مفوضة خدمة تجديد المنازل والمجتمعات، روثان فيزناوسكاس
أسرة من العيش بتكلفة ميسورة على طول منطقة الواجهة   55جارفيس بوينت سيمكن   هذا التطوير الجديد في في

المائية التي تم إعادة إعمارها في جلين كلوف. إن مساكن اإليجار ميسورة التكلفة والموفرة للطاقة المخصصة لألسر 
لشركة   تهانينا ملة والصحية.العاملة هي مفتاح الحفاظ على االقتصادات المحلية المزدهرة وتعزيز المجتمعات الشا

Georgica Green Ventures  "على جعل مشروع التنمية الجديد هذا يجني ثماره   

   

، "هناك حاجة ماسة إلى اإلسكان الجيد الميسور  Georgica Green Ventures LLCقال ديفيد جالو، رئيس شركة 
التكلفة في جميع أنحاء لونج آيالند وله مكان في جميع المجتمعات. إنه ألمر مثير ومرضي جلب هذا المشروع إلى مدينة جلين  

 ,Georgica Green Venturesكوف الحيوية، باعتباره جزء من إعادة إعمار طموحة للواجهة المائية. ترى شركة 
LLC   أن خيارات اإلسكان ميسور التكلفة من هذا القبيل تبني مجتمعاا قوياا. نأمل أن يكون تطوير جارفيس بوينت في جورجيكا

  بمثابة نموذج لمدن وبلدات وقرى أخرى، وإثبات أن العيش بشكل جيد في لونج آيالند هدف يمكن للجميع الوصول إليه."

  

ا القتصاد " وقال عضو الجمعية تشارلز د. الفين: أنا فخور جداا بهذا المشروع الذي سيوفر مساكن ميسورة التكلفة ودعما
  نورث شور. إنه نقطة انطالق جديدة في التطور المستمر للواجهة المائية التي تم إعادة إعمارها في جارفيس بوينت."

  



ائع لكيفية شراكة الحكومة مع القطاع  ، "هذا المشروع هو مثال ر قالت لورا كوران، المديرة التنفيذية في مقاطعة ناسو
الخاص لتوفير أماكن ميسورة التكلفة ليعيش فيها الناس مع توفير التنمية االقتصادية التي تشتد الحاجة إليها في مجتمعاتنا. 

  وإنني أتطلع إلى مواصلة جهود إعادة اإلعمار التي نبذلها وجلب المزيد من االستثمارات إلى جلين كوف."

  

وحدة سكنية  55تحت قيادة ديفيد جالو بتطوير  Georgica Green"ستقوم شركة  تيم تنكي، عمدة مدينة جلين كوف, قال 
لإليجار للعائالت ذات الدخل المنخفض في منطقة جارفيس بوينت الجميلة. سيتمكن السكان من االستمتاع بأفدنة من المرافق  

لحيوية. ستظل  العامة والوصول إلى الواجهة المائية جهة اليمين في الفناء الخلفي، على مسافة قريبة من منطقة وسط المدينة ا
  الوحدات ميسورة التكلفة على مدى عقود قادمة، مما يضمن اإلسكان لجميع القطاعات في واجهة جلين كوف المائية."
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