
 
 الحاكم أندرو م. كومو   9/7/2021 للنشر فوًرا:

 

 

للطب النفسي كجزء من   كينجسبورو يعلن الحاكم كومو عن خطط إعادة التطوير للجزء الغربي من حرم مركز
   مليار دوالر 1,4التي تبلغ تكلفتها  الحيوية بروكلين  مبادرة

   
إلى تطوير   بروكلين من األفدنة غير المستغلة بالكامل في وسط 7,2دوالر مليون  400سيحّول التطوير الذي تبلغ تكلفته 

   شقة ميسورة التكلفة 900مزدهر ومستدام بيئيًا مع مرافق مجتمعية وحوالي 
   

   هنا تتوفر الصور التوضيحية للمشروع
   

للطب   كينجسبورو من األفدنة من حرم مركز  7,2أعلن الحاكم أندرو م. كومو اليوم عن تحديد المقترح الفائز إلعادة تطوير 
منزل بأسعار معقولة ومساحات خضراء عامة واسعة   900. سيشمل التطوير بروكلين فالتبوش،النفسي في حي إيست 

تستهدف   وملعب كرة سلة بالحجم الكامل ومناطق للزراعة الحضرية والصوبات ومساحة مخصصة لبرامج تمكين المجتمع.
مجاالت متكاملة، بما في ذلك الرعاية الصحية   مليار دوالر وتستثمر في ثمانية 1,4التي تبلغ تكلفتها  الحيوية بروكلين مبادرة

   المجتمعات المحتاجة بشدة في بروكلين. واإلسكان، ووضع معيار جديد لمعالجة الفوارق االقتصادية والعرقية المزمنة في
   

تاجة  عن أوجه عدم المساواة بين المجتمعات المعرضة للخطر والمح (COVID-19)"لقد كشفت جائحة  وقال الحاكم كومو:
، فإننا نلبي هذه  الحيوية بروكلين "من خالل مبادرة في الوالية، بما في ذلك الحاجة األساسية لسكن آمن وميسور التكلفة."

للطب النفسي إلى   كينجسبورو االحتياجات بشكل أفضل من خالل تحويل األراضي غير المستغلة بالكامل في حرم مركز 
والبرمجة لخدمة المحتاجين بشكل أفضل، وبناء نيويورك مرة أخرى بشكل أفضل وأكثر  تطوير مجتمعي يوفر اإلسكان 

   للجميع." إنصافًا وأقوى
   

وحدة سكنية ميسورة التكلفة وداعمة، وسكن   900مليون دوالر حوالي  400يتضمن المشروع الذي تبلغ تكلفته أكثر من 
ئ للمشردين، لتحل محل المالجئ القائمة القديمة التي بنيت في للمسنين؛ وفرص لتملك المنازل واثنين من أحدث المالج

وظيفة دائمة لسكان   200وظيفة في مجال البناء وأكثر من  3700األصل في ثالثينيات القرن الماضي. سيخلق التطوير 
   المعتمدة والرائدة في والية نيويورك. MWBE% من أهداف 30المنطقة. يحقق مقترح المشروع 

 
قدم مربع ومركز   10000مجانية عالية السرعة وغرف تمارين ومتجر بقالة بمساحة  Wi-Fiل الراحة خدمة  تشمل وسائ

قدم مربع يحتوي على أجهزة كمبيوتر ومساحة للفصول الدراسية لبرامج ما بعد المدرسة والتدريب   7000مجتمعي بمساحة 
   .على تطوير القوى العاملة ومساحة لألداء وبرامج تمكين المجتمع

   
"وفّر التزام   قال إيريك جيرتلير، المفوض المؤقت لدى شركة إمباير ستيت للتطوير والرئيس والمدير التنفيذي المعيَّن:

أساًسا قويًا لتعافي   الحيوية بروكلين الحاكم كومو باستراتيجيات التنمية االقتصادية المجتمعية الجريئة والشاملة مثل مبادرة
مليون دوالر لتطوير المساكن والمساحات المفتوحة والمرافق  400الجائحة العالمية. ستوفر الشراكة التي تبلغ نيويورك من 

الذي تبلغ مساحته سبعة أفدنة اآلالف من الوظائف في مجال البناء ومئات   كينجسبورو المجتمعية والبرامج على موقع مركز 
  ." بروكلين حلي والطويل األجل لسكان الحي والشركات في قلبالوظائف الدائمة، مع ضمان التقدم االقتصادي الم

   
"يقابل الحرمان االقتصادي التاريخي في   روثان فيسناوسكاس: قالت مفوضة تجديد المنازل والمجتمعات في والية نيويورك

مليون دوالر وبعدد  040وسط بروكلين فوارق وتفاوتات صحية طويلة األمد. هذا التطوير الجديد الذي تبلغ تكلفته  أحياء
مليار  1,4التي تبلغ تكلفتها  الحيوية بروكلين للطب النفسي، وهو جزء من مبادرة كينجسبورو شقة في حرم مركز 900

https://esd.ny.gov/sites/default/files/Vital-Brooklyn-Kingsboro-renderings.pdf


دوالر والتي أطلقها الحاكم كومو، يمنحنا فرصة غير مسبوقة لمواصلة كسر الحواجز التي تحول دون اإلسكان الجيد  
ل مباشر على تكوين مجتمعات أقوى وأكثر صحة وأكثر تفاعلية واستدامة. هذه هي الطريقة  الميسور التكلفة والتشجيع بشك

   التي تقود بها نيويورك الكفاح من أجل المساواة والصحة والسكن الالئق وتوفير الفرص."
   

والمجتمعات في والية نيويورك  بالتعاون مع خدمة تجديد المنازل  -، طلبت شركة إمباير ستيت للتطوير 2020في أغسطس 
للطب النفسي، وهو واحد   كينجسبورو مقترحات للقيام بتطوير عصري متعدد االستخدامات موجه نحو العافية لحرم مركز  -

. قدم المقترح الفائز الرؤية األشمل لهذه العقارات الرئيسية في إيست فالتبوش، مع  بروكلين من أكبر المؤسسات الصحية في
ة في دور اإليواء.إسكان ميسو    ر التكلفة ومخصص للوحدات السكنية الداعمة الدائمة واألَِسرَّ

   
 Brooklyn Community ومؤسسة Breaking Groundومؤسسة  Almat Urbanسيقود مشروع إعادة التطوير 

Services  ومنظمةCenter for Urban Community Services  وشركةDouglaston Development 
 Adjaye Associates. يضم فريق التصميم شركة Velez Organizationوشركة  Jobe Developmentو

 Velezو Jobe Developmentومقرها هارلم. وتعد شركات  Studio Zewdeالمشهورة عالميًا وشركة 
Organization  معتمدة منMWBEs.   

   
"يلبي هذا المقترح الفائز الحاجة الملحة   اإلسكان بالجمعية:قال عضو الجمعية التشريعية ستيفن سيمبروفيتز، رئيس لجنة  

لوحدات سكنية ميسورة التكلفة وداعمة وخاصة بكبار السن وفرص لملكية المنازل في مكان واحد، ولكنه يحقق شيئًا أكثر  
والترفيهية والتعليمية واحتياجات الرعاية فهو يخلق مجتمعًا شامالً للجميع، تتم من خالله تلبية االحتياجات االجتماعية  -إثارة 

الصحية وغيرها من االحتياجات اليومية. تُظهر مثل هذه التطورات أهمية التفكير على نطاق واسع وإبداعي ألننا نعمل على  
  تحقيق مهمتنا المتمثلة في إنشاء المزيد من المساكن ميسورة التكلفة في جميع أنحاء واليتنا."

   
"ستؤدي إعادة تطوير جزء من مركز كينجسبورو للطب النفسي إلى توفير المزيد من   روكلين اريك آدامز:قال رئيس حي ب

المساكن ميسورة التكلفة للمجتمع الذي هو في أمس الحاجة إليها، إلى جانب توفير فرص لحياة أكثر صحة ومراعاة للبيئة.  
امنا الغذائي المحلي، يسعدني بشكل خاص أن أرى أن هذا  بصفتي شخًصا شجع منذ فترة طويلة على الحاجة إلى إصالح نظ

المشروع سيتضمن فرًصا للزراعة الحضرية لربط الناس باألطعمة واألنشطة الصحية. أشكر الوالية على هذه الشراكة،  
  وأتطلع إلى االستمرار في تعزيز احتياجات سكان بروكلين الذين يعيشون في المجتمعات المحرومة." 

   
"السكن حق من حقوق اإلنسان وأتوجه بالشكر إلى الحاكم كومو على اإلقرار   ة المجلس أليكا أمبري صموئيل:قالت عضو

بعدم المساواة داخل النظام. وسيعود تخصيص هذه األرض غير المستخدمة لإلسكان وإثراء المجتمع بالنفع على بروكلين 
  في الوقت الفعلي."  بطرق ال تحصى. نحن متحمسون لمشاهدة هذه الخطط وهي تزدهر 

   
"ما كنا لنشعر بسعادة أكبر من هذه  : Breaking Groundقالت بريندا روزين الرئيسة والمديرة التنفيذية لمؤسسة 

وجميع المسؤولين المنتخبين المشاركين في مشروع تنمية المجتمع هذا   بروكلين بالعمل مع والية نيويورك ومجتمع وسط
من خالل توفير مساحات مجتمعية عامة   الحيوية بروكلين على تعزيز أهداف مبادرة كينجسبورو الفريد حقًا. سيعمل تطوير 

وخاصة، ومجموعة متنوعة من حلول اإلسكان والخدمات الداعمة واستخدامات التنمية االقتصادية الحيوية لمواصلة تعزيز 
  والمجتمع لتحقيق هذا المشروع." HCRو ESDنسيج المنطقة المحيطة. يلتزم فريقنا ويتطلع إلى العمل مع 

   
   بروكلين إعادة إعمار وسط

   
من عدم االستثمار والتهميش، األمر الذي يعيق رفاهية سكانها. يعاني السكان من   بروكلين لطالما عانت مجتمعات وسط 

معدالت مرتفعة بشكل ملحوظ من المشاكل الصحية ومحدودية الوصول إلى األطعمة الصحية أو فرص ممارسة النشاط  
أيًضا بالفوارق االقتصادية الواسعة بسبب البطالة ومستويات  بروكلين والجريمة. يتأثر وسطالبدني، وارتفاع معدالت العنف 

   الفقر المرتفعة وعدم كفاية الوصول إلى رعاية صحية عالية الجودة.
   



يسور  منزل م 4000بإنشاء  الحيوية بروكلين يضيف إعالن اليوم إلى تسعة مقترحات فائزة من شأنها أن تعزز التزام مبادرة
. قام الفائزون السابقون بدمج الخدمات االجتماعية والطبية والمجتمعية، والفرص الترفيهية  بروكلين التكلفة في وسط

   والتعليمية، واإلسكان العائلي والشقق مع الخدمات الداعمة. 
   

   الحيوية بروكلين مبادرة حول
   

لمعالجة مجموعة التفاوتات التي تؤثر على   2017في ربيع  الحيوية بروكلين مبادرة بإطالق قام الحاكم كومو
المجتمعات األكثر ضعفًا في بروكلين. ثم كلف الحاكم كل   والرفاهية فيوإلنشاء نموذج جديد لتنمية المجتمع  بروكلين سكان

بعقد مجلس استشاري مجتمعي يتألف من قادة المجتمع والخبراء المحليين والمناصرين  بروكلين عضو في الجمعية في وسط
األجل. وشارك   وأصحاب المصلحة اآلخرين للنظر في االحتياجات والفرص الفريدة في مناطقهم، ووضع حلول طويلة

اجتماًعا   25أيًضا بنشاط في هذه العملية. جمع إجمالي  بروكلين أعضاء مجلس الشيوخ الذين يمثلون أجزاًء من وسط
   من أصحاب المصلحة الرئيسيين في المجتمع. 100مجتمعيًا ما يقرب من 

   

###   
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