
 
 الحاكم أندرو م. كومو  13/7/2021 للنشر فوًرا:

 
 

  
مليون دوالر أمريكي في   20يعلن الحاكم كومو عن استكمال مشروع تطوير اإلسكان ميسور التكلفة والداعم البالغة قيمته 

  ساراتوغا سبرينغس 
  

  المحاربين المشردين منزاًل بأسعار معقولة لألسر العاملة وقدامى  63يوفر مشروع شقق بروميناد 
  

مليار دوالر أمريكي على مدار خمس   20يُعد المشروع جزًءا من خطة اإلسكان ميسور التكلفة غير المسبوقة البالغة قيمتها 
  سنوات التي أطلقها الحاكم

  
  20التكلفة والداعم بقيمة أعلن الحاكم أندرو م. كومو اليوم عن استكمال شقق بروميناد وهو مشروع لتطوير اإلسكان الميسور 

مليون دوالر  16.5مليون دوالر أمريكي ويقع في قلب وسط مدينة ساراتوغا سبرينغس. وتم تمويل المشروع جزئيًا بمبلغ 
أمريكي في شكل إعفاءات ضريبية لمنخفضي الدخل من وكالة تجديد المنازل والمجتمعات في والية نيويورك، ويشمل  

  شقق لقدامى المحاربين المشردين.  10بأسعار معقولة مع تخصيص  منزالً  63التطوير توفير 
    

"بينما نعيد بناء والية نيويورك لتصبح أفضل مما كانت عليه، يجب علينا اإلقرار بالدور المهم الذي يلعبه  قال الحاكم كومو: 
الحيوية في جميع أنحاء الوالية". وأضاف، "يوفر  مشروع اإلسكان ميسور التكلفة والداعم في المساعدة في تنمية المجتمعات 

مشروع التطوير هذا منازل بأسعار معقولة بهدف ضمان أن ساراتوغا سبرينغس تظل مكانًا يمتع فيه الجميع بفرص للعيش 
  والعمل وتكوين أسرة، ال سيما هؤالء الجنود من الرجال والنساء الذين قدموا خدمات إلى بالدنا بكل شرف". 

  
شقة، وثالث مباٍن على غرار طراز المنازل الريفية بإجمالي   41ن شقق بروميناد من مبنى مكون من أربعة طوابق يضم تتكو
شقق بها ثالث غرف   6شقة بها غرفتا نوم، و 26شقة بها غرفة نوم واحدة، و 31وحدة. وإجمااًل، يضم مشروع التطوير  22

 في المائة من متوسط الدخل في المنطقة أو يقل عن ذلك.   80يصل دخلها إلى نوم، وتتوفر جميعها بأسعار معقولة لألسر التي 
  

وهيئة اإلسكان في ساراتوغا   Norstar Development USA, L.Pيضم مشروع التطوير، الذي قامت به شركة .
. وستقدم وكالة  شقق مخصصة لألفراد الذين يحتاجون إلى خدمات داعمة مع إعطاء أولوية لقدامى المحاربين 10سبرينغس، 

 ائتالف المحاربين القدامى واإلسكان المجتمعي خدمات داعمة.  
  

، وغرفة مشتركة مزودة بمرافق لغسيل المالبس، وقاعة للياقة البدنية، ومساحة  Energy Starتتضمن وسائل الراحة أجهزة 
صف ميل عن متاجر البيع بالتجزئة،  تخزين خاصة بالمستأجرين، وساحة ألعاب خارجية. كما يبعد مشروع التطوير مسافة ن

  والمدارس، وخطوط النقل بالحافالت، والصيدليات، والبنوك، والمكتبات، ومراكز الصحة، ومحالت البقالة، والمطاعم.
  

مليار دوالر أمريكي على مدار   20يُعد مشروع شقق بروميناد جزًءا من الخطة غير المسبوقة التي أطلقها الحاكم كومو بتكلفة 
 100,000س سنوات لتمكين جميع سكان نيويورك من الحصول على إسكان آمن وميسور التكلفة من خالل بناء أكثر من خم

، استثمرت  2011وحدة من وحدات اإلسكان الداعم، وصيانتها. ومنذ عام  6000وحدة من وحدات اإلسكان الميسور التكلفة و
مليون دوالر أمريكي في منطقة العاصمة إلنشاء  490مبلغًا بقيمة وكالة تجديد المنازل والمجتمعات في والية نيويورك 

    منزل من المنازل الميسورة التكلفة تقريبًا، وصيانتها. 5,600
  



يشمل الدعم الُمقدم من الوالية لشقق بروميناد تخصيص إعفاءات ضريبية حكومية وفيدرالية لإلسكان منخفض الدخل مما  
ووفرت   ر أمريكي في رأس المال من وكالة تجديد المنازل والمجتمعات في والية نيويورك.مليون دوال 16.5سيوفر حوالي 

دوالر أمريكي في شكل ِمنح تمويلية للمشروع من خالل   64,800هيئة أبحاث وتطوير الطاقة بوالية نيويورك مبلغًا بقيمة 
(. وباإلضافة إلى  Low-Rise New Construction programبرنامج اإلنشاءات السكنية الجديدة منخفضة االرتفاع )

       مليون دوالر أمريكي.  2.9مبلغًا بقيمة  Key Community Development Corporationذلك، وفرت مؤسسة 
     

ضة بوكالة تجديد المنازل والمجتمعات روث آن فيسناوسكاس:  "تحل شقق بروميناد مشكلة الحاجة إلى إسكان  قالت المفوَّ
شقة موفرة للطاقة. ويستحق كل سكان والية نيويورك، ال   63فة في ساراتوغا سبرينغس من خالل توفير جيد ميسور التكل

سيما األشخاص الذين قدموا خدمات إلى بالدنا، الفرصة للعيش في مجتمعات مزدهرة اقتصاديًا مع إمكانية الوصول إلى 
مليون دوالر أمريكي خطوة رئيسية نحو   20مبلغ وظائف، ومدارس، وخدمات، ووسائل ترفيه جيدة. ويمثل استثمارنا ب

    بناء مدينة تتميز بأنها أكثر شمواًل وعدالة للجميع".
  

"كانت زيادة عدد مباني اإلسكان الميسور   قال المدير التنفيذي لهيئة اإلسكان في ساراتوغا سبرينغس بول فيلدمان:
اتوغا سبرينغس منذ سنوات، ونشعر بالفخر الشديد إزاء  التكلفة داخل المدينة إحدى أولويات هيئة اإلسكان في سار 
أسرة أخرى ترغب في اإلقامة في ساراتوغا سبرينغس.   63حقيقة أنه يمكننا اآلن توفير إسكان جيد ميسور التكلفة إلى 

ا  وقد استغرق هذا المشروع سنوات من العمل خلف الكواليس وكان حقًا نتاج جهد جماعي، لذا نريد أن نشكر شركاءن
على توليهم قيادة هذا الجهد. وأريد أن أشكر مجلس المفوضين  Norstar Developmentفي التطوير في شركة 

التابع لهيئة اإلسكان في ساراتوغا سبرينغس على رؤيتهم وتوجيههم على مدار السنوات القليلة الماضية إلنجاز هذا  
هما المتواصل والدؤوب لهذا المشروع. وأخيًرا، أريد أن  المشروع. كما أريد أن أشكر العمدة ومجلس المدينة على دعم

أشيد بالمجهود الذي بذله الموظفون في هيئة اإلسكان في ساراتوغا سبرينغس الذين أظهروا قدًرا مذهاًل من الَجلَد  
للعيش في  والتفاني من أجل إتاحة فرص لإلسكان للعائالت الذين لوال هذا المجهود ربما لم تكن الفرصة متاحة أمامهم 

  هذه المدينة الرائعة".
  

"نشعر بالفخر واالمتياز كوننا جزًءا من   ريتشارد هيجينز: Norstar Development USA, LPقال رئيس شركة .
فريق التطوير التابع لهيئة اإلسكان في ساراتوغا سبرينغس. وسيضيف مشروع شقق بروميناد إسكانًا جيًدا ميسور التكلفة 

في مدينة ساراتوغا سبرينغس. ونحن ممتنون للغاية لوكالة تجديد المنازل والمجتمعات في والية نيويورك  تشتد الحاجة إليه
 Balzer and Tuck Architectsوفريق التصميمات في شركة  Key Bankومدينة ساراتوغا سبرينغس وبنك 

اونوا جميعًا من أجل تحقيق  الذين تع Bonacio Construction، وفريق اإلنشاءات في شركة LA Groupومجموعة 
  نجاح باهر لهذا المشروع".

  
"يُعد توفير إسكان ميسور التكلفة وداعم لقدامى المحاربين العسكريين واألسر العاملة التي   قالت السيناتور دافني جوردان:

تعاني من التشرد هدفًا مهًما. وتمثل مساعدة أبطال أمريكا من قدامى المحاربين العسكريين ومساعدة األسر العاملة  
وع المهم، وسيتوفر هذا الدعم اآلن لألشخاص الذين  مبادرتين جديرتين بالثناء تستحقان دعمنا. ويسرني استكمال هذا المشر 

  يحتاجون إليه".
  

"تسعدني رؤية افتتاح شقق بروميناد لخدمة المقيمين في ساراتوغا   قالت عضوة مجلس النواب التشريعي كاري وورنر:
مدينة من خالل إنشاء  سبرينغس. وستساهم هذه الشقق الرائعة في حل مشكلة اإلسكان الميسور التكلفة المزمنة في هذه ال

مباٍن ُمصممة بعناية في موقع مناسب. وأحيي وكالة تجديد المنازل والمجتمعات في نيويورك، ومدينة ساراتوغا سبرينغس  
على إدراك احتياجات األشخاص الذين يعملون بجد في مجتمعنا وتلبيتها، والذين يحتاجون أيًضا إلى إسكان آمن ومريح  

  حقونه".ومناسب لعائالتهم، ويست
  

 
 
 
 



، فال يزال إنشاء إسكان  2020"كما هو موضح بالتفصيل في خطة تنمية المجتمع الموحدة لعام  قالت العمدة ميج كيلي:
ميسور التكلفة يمثل أولوية رئيسية للمدينة. ويسعدني أن أقول إننا أحرزنا تقدًما هائاًل بشأن هذا الجهد خالل السنوات  

وحدة جديدة من وحدات اإلسكان مسيور التكلفة قد تم استكمالها أو   510وتوجد سبعة مشاريع تضم الحمس الماضية. 
تحت اإلنشاء حاليًا أو قيد االعتماد. وكانت هيئة اإلسكان العام في ساراتوغا سبرينغس شريًكا أساسيًا في هذا المجهود،  

وحدة أخرى في مشروع   24قريبًا استكمال وحدة بجودة عالية خالل مشروع بروميناد، وسيتم  63حيث أضافت 
  فاندربيلت وجيفرسون تيراسيز".

  
###  
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