
 
 الحاكم أندرو م. كومو  8/7/2021 للنشر فوًرا:

 

 
 15،5يعلن الحاكم كومو عن اإلنتهاء من المجتمع اإلسكاني الجديد للمنازل ميسورة التكلفة لكبار السن بقيمة 

  مليون دوالر
  

  مدرسة شاغرةشقة سكنية ميسورة التكلفة ومدعومة في موقع  50يتضمن مجمع جيسون جويلت ميمولاير لكبار السن 
  

شقة سكنية ميسورة التكلفة في مجمع جيسون جويلت ميمولاير  50أعلن الحاكم أندرو م. كومو اليوم عن اإلنتهاء من بناء 
مليون دوالر في بلدة فيرونا. يتضمن مجمع االستخدام المختلط الجديد الواقع في مدرسة سيلفان آند   15،5لكبار السن بقيمة 

االبتدائية، باركواي سنتر في مركز الشاطئ القديم، حيث كان مشروًعا ذا أولوية لمجلس التنمية االقتصادية فيرونا بيتش 
  اإلقليمية لشركة موهوك فالي.

  
"يستحق كبار السن في نيويورك الدعم الالزم ليعيشوا في منازل مستقلة وميسورة التكلفة يمكنهم تملكها"  قال الحاكم كومو:

"من خالل تحويل مدرسة شاغرة إلى منازل عصرية موفرة للطاقة، مع توفر الوصول إلى الخدمات الهامة، فإننا قد بنينا  
  أسًسا مجتمعية تفيد سكان مقاطعة أونيدا لعقود قادمة".

  
يمثل هذا المشروع جزًءا من إلتزام الحاكم كومو في توفير السكن اآلمن وميسور التكلفة لجميع سكان نيويورك، ويعود 

مليار دوالر. ستوفر الخطة إمكانية  20الفضل بذلك إلى خطة اإلسكان الخمسية غير المسبوقة التي وضعتها الوالية بقيمة 
وحدة   6،000وحدة سكنية ميسورة التكلفة، و 100,000ل بناء أكثر من الحصول على مسكن ومكافحة التشرد من خال

  سكنية مدعومة.
  

في منطقة موهوك فالي، كرست خدمة تجديد المنازل والمجتمعات في والية نيويورك ما يقرب من   2011منذ عام 
يؤدي إلى بناء أو حماية مسكن متعددة العائالت، والذي بدوره  32مليون دوالر من مواردها في تمويل تطوير  232

  مسكن ميسور التكلفة. 2،300
  

ُسمي المجمع بجيسون جويلت الذي كان طالبًا في مدرسة سيلفان آند فيرونا بيتش االبتدائية، والذي توفي بالسرطان بعمر  
 عاًما. يحتوي المكان هناك على الفتة تذكارية وشجرة زرعها أصدقائه تكريًما له.  16

  
غرفة بسرير واحد ومنازل بست غرف بسريرين، وهي مناسبة ماديًا   44الجديد من منازل تحتوي على  يتكون التطوير 

عاًما فأكبر. خمس عشرة شقة منهم مرتبطة بالخدمات المدعومة التي تمولها مبادرة  55لألفراد ذوي الدخل المنخفض بعمر 
يرها وزارة الصحة في والية نيويورك. وقد خصصت هذه إمباير ستيت لإلسكان المدعوم التي أقرها الحاكم كومو والتي تد

 الشقق للسكان الذين بحاجة للمساعدة للعيش باستقاللية.  
  

تلتزم جميع الشقق السكنية بمعايير المباني الخضراء المنظمة من قبل تجديد المنازل والمجتمع، وهي مجهزة بأجهزة من  
Energy Starالطاقة. ، ومعدات وأدوات تحافظ على المياه و 

  
يتميز المجمع بغرف تشاركية مجتمعية، وفناء، ومرافق غسيل وتخزين، وموقف سيارات. وجميع الشقق متاحة للزوار،  

والبعض منها يحتوي على فناء مرصوف في الدور األرضي. مجمع سيلفان بيتش بما في ذلك المحال والنشاطات، وأونيدا 
  مقربة من المجمع. ليك، وحديقة فيرونا بيتش ستيت جميعها على

  



كما أن للسكان أيًضا إمكانية الوصول إلى باركواي سنتر الجديد على الشاطئ، والمركز القديم الشامل للمجمع، والذي يقدم برامج  
  صحية، وأندية، ودروس تعليمية، وخدمات ترفيهية ولياقة بدنية. يُدار باركواي سنتر من قبل شركة إلدراليف المحدودة.

  
  .Norstar Development USA, L.Pون هم هيئة اإلسكان لمدينة أونيدا والمطور 

  
مليون دوالر في األسهم من خالل برنامج   10مليون دوالر في التطويرات، بما في ذلك ما يقرب من  15،5تستثمر الوالية 

مليون   2،1استفادة بقيمة مليون دوالر في دعم تجديد المنازل والمجتمع، مما حقق  2،8إسكان ذوي الدخل المنخفض، و
دوالر من برنامج مساعدة إسكان المشردين بإدارة مكتب المساعدة المؤقتة واإلعاقة في والية نيويورك. كما توفر هيئة  

  دوالر من خالل برنامج البناء الجديد منخفض التكلفة. 50,000أبحاث وتطوير الطاقة في والية نيويورك 
  

دوالر. وكذلك يأتي تموياًل إضافيًا من مقاطعة أونيدا، والمؤسسة المجتمعية لمقاطعة  430,000أونيدا وتوفر هيئة إسكان 
هيركيمر وأونيدا المحدودة. كاًل من شركاء األسهم ريد ستون وهي تعد المسثمر الضريبي لذوي الدخل المنخفض،  

  . يوفرون قروض بناء.KeyBank, N.Aو
  

"بفضل خطة الحاكم كومو لإلسكان، تحولت هذه المدرسة من   المجتمع، روثان فيسناوسكاس: قالت مفوضة تجديد المنازل و
شقة جديدة سهلة المنال، ومركز كبير منتظر بفارغ الصبر. ومن المثير للمشاعر أن يُسمى هذا   50حقبة الخمسينيات إلى 

د هذه المدرسة، والذي قدم أصدقائه ذكرى  المجتمع الجديد باسم جيسون جويلت، وهو الشاب ضحية السرطان الذي كان يرتا
مليون دوالر هذا سمح للبلدة ولشركائنا بخلق معنى إضافي   15،5جميلة له محفوظة هنا على هذه األرض" االستثمار بقيمة 

 والذي يكرم الماضي ويُعزز مستقباًل أقوى وأكثر شمولية للجميع".  -لهذا المجتمع 
  

"إن شقق جيسون جويلت ميمولاير لكبار السن هي مثااًل آخًرا  دكتور هوارد زوكر: قال مفوض صحة والية نيويورك، ال
اللتزام الحاكم كومو لمبادرة إمباير ستيت لدعم اإلسكان وتحسين اإلزدهار االقتصادي والمساواة االجتماعية. الحصول على  

كان فحسب، بل يتيح لهم أيًضا البقاء واالندماج مسكن آمن وبتكلفة ميسورة في بلدة فيرونا ال يعد تحسينًا للصحة العامة للس 
  في مجتمعم".

  
لمشروع اإلسكان ميسور التكلفة في   NYSERDA"إن دعم ، دورين م. هاريس: NYSERDAقالت الرئيس التنفيذي لـ

عد موفرة  مقاطعة أونيدا هذا، سيوفر مساحات إسكانية مدعومة وآمنة ومريحة لكبار السن ذوي الدخل المنخفض، والتي ال ت
للطاقة وجيدة للبيئة فحسب، بل تكريًما دائًما لسكان جيسون جويلت. يدعم هذا المشروع هدفنا في تقنين استهالك الطاقة في  

المباني في جميع أنحاء الوالية، في حين نضمن تحقيق الفوائد المرجوة من االنتقال الستخدام الطاقة النظيفة على أكمل وجه  
  لجميع سكان نيويورك".

  
"من حق سكان نيويورك كبار السن أن يكبروا  (، مايك هين:OTDAقال مفوض مكتب المعونات المؤقتة ومعونة العجز) 

بعٍز دون الخوف من تهديد اإلسكان غير اآلمن والتشرد. تعد شقق جيسون جويلت ميمولاير لكبار السن مثااًل عن إعادة  
ي مقاطعة أونيدا مساكن مدعومة آمنة وميسورة التكلفة، وإعادة الحياة لبناء االستخدام التكيفي، ألنهم يوفرون لكبار السن ف

المدرسة بعد سبات طويل، وعالوة على كل هذا وذاك، تكريًما لذكرى الطالب السابق الذي تُوفي مبكًرا بشكل مأساوي. نحن  
  في جميع أنحاء والية نيويورك". داعمون فخورون لهذا المشروع ونؤيد استمرار قيادة الحاكم كومو في معالجة التشرد

  
سيلفان   -"شقق جيسون جويلت ميمولاير لكبار السن إضافة جيدة في منطقة فيرونا بيتش  قال السيناتور، جوزيف جريفو:

بيتش. هذا المشروع الهام، والذي تضمن إعادة تطوير ملكية قد هُجرت لسنوات، سيوفر لكبار السن المحليين فرصة للعيش  
  ة، ونشاط، واستقاللية في مجتمع يسمونه وطنًا".بصحة جيد

  
"إن افتتاح شقق كبار السن هذه أمًرا رائعًا لألفراد المستفدين. ستوفر هذه   قال عضو الجمعية التشريعية، كين بالنكنبوش:

اتهم اليومية. أنا  المنشأة الراحة للكثير من األشخاص في منطقة مقاطعة أونيدا، الذين يبحثون عن مسكن أو المساعدة في حي
  سعيد بدعمي لمشروع شقق جيسون جويلت ميمولاير بمجرد إنطالقه".

  



"مبارًكا لهيئة إسكان مقاطعة أونيدا و باركواي سنتر على   قال المدير التنفيذي لمقاطعة أونيدا، أنثوني ج. بيسينت جونيور:
ا جزًءا من هذا المشروع الذي خلق مساكن إضافية  خلق هذه الشراكة الفريدة لخدمة افراد مجتمعنا. نحن مسرورون كونن

  ونقطة محورية للسكان للمشاركة في نشاطات مجتمعية قيمة".
  

"مجمع شقق جيسون جويلت لكبار السن هو إضافة عظيمة لمجتمعنا، وأنا  قال مشرف بلدة فيرونا، سكوت موساكيو:
 بدوري أود أن أشكر كل القائمين على هذا المشروع على جهودهم المبذولة في تحقيق هذه المهمة الصعبة".  

  
ين، والمنظمات، والوكاالت،  "التقينا بالكثير من األفراد الرائع قال المدير التنفيذي لهيئة إسكان مدينة أونيدا، روبرت والترز:

والسياسيين الذين ساهموا فيما نسميه نحن بجوهرة مقاطعة أونيدا الغربية، والمعروف حاليًا باسم مجمع جيسون جويلت لكبار  
 السن. أشكر كل من ساهم في هذه المسيرة، وآمل أنها تلبي احتياجات سكاننا، والمجتمع المحيط وهذا ما نتوفعه". 

  
"كنا متحمسون لمشاركتنا هيئة إسكان أونيدا هذا المشروع لتوسيع   ة التنفيذية لباركواي سنتر، كيلي والترز:قالت المدير

برنامج باركواي سنتر وخدماته، ليس فقط لسكان المجمعات الجديدة، بل وسكان مقاطعة أونيدا الغربية أيًضا، لضمان  
  اة الصحية والنشطة".عاًما على فرص الحي 50حصول األفراد الذين هم أكبر من 

  
"يوفر مشروع تطوير شقق جيسون  .، ريتشارد ل. هيجينز: Norstar Development USA, L.Pقال رئيس 

جويلت لكبار السن مساكن ميسورة التكلفة هامة، وخدمات، وبرامج تخدم السكان كبار السن في مقاطعة أونيدا الغربية. 
شريًكا لهيئة إسكان مدينة أونيدا في هذا السعي المجتمعي   الشرف أن تكون Norstar Developmentكان لـ

  والتطلع لنجاحه مسقباًل".
  

"يتوافق هذا المشروع بشكل مباشر مع أحد  قالت الرئيسة/المديرة التنفيذية لمؤسسة المجتمع، أليسيا ديكس: 
للمجتمعات المستهدفة، والتي في هذه الحالة  أولوياتنا الرئيسية، وهو إنشاء مراكز مؤثرة لتوفير العديد من الخدمات 

هي السكان كبار السن. يترجم هذا المشروع إلتزامنا وإلتزام شركائنا على المدى الطويل مثل باركواي سنتر، ،  
  ضمان حصول كبار السن على الخدمات التي يريدون للحفاظ على صحتهم".

  
كاء أسهم ريد ستون فخورة بمشاركتها  "شر قال رئيس تطوير األعمال لشركاء أسهم ريد ستون: 

Norstar Development USA  مليون دوالر تقريبًا  10وهيئة إسكان مدينة أونيدا، وتوفيرها مبلغ
من أسهم الضرائب لمشروع شقق جيسون جويلت ميمولاير لكبار السن. يمثل هذا المشروع فرصة رائعة  

يلها إلى مساكن ميسورة التكلفة لكبار السن، ومركز  إلعادة النظر في المباني الشاغرة في المجتمع وتحو
  مجتمعي لهم".

  
مليون  10،8فخور بتوفيره  KeyBank".، كايت دي ال جارزا: KeyBank N.Aقالت مديرة العالقات األولى لدى 

ان أونيدا  دوالر لتمويل بناء مشروع شقق جيسون جويلت لكبار السن في بلدة فيرونا. وإنه لشرف لنا مشاركة هيئة إسك
للخروج بهذا التطوير ميسور التكلفة ليكون واقعًا حقيقيًا للسكان كبار السن. ومن   Norstar Development USAو

خالل البناء وفقًا لمعايير البناء األخضر وتوفير مساحات خدمية وشمولية، فإن هذا هو تماًما المسكن المناسب الذي يحتاجه  
  كبار السن في والية نيويورك".
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