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   سوفولك مقاطعة في دوالر مليون 28 بقيمة جديد معقولة باسعار داعم إسكان مشروع افتتاح عن تعلن كومو الحاكمة
  

  بإمكانية القدامى والمحاربين والعائالت لألفراد  جديدة  شقة  77  مجموعه ما Station Liberty شقق شقق توفر 
  الموقع في الدعم خدمات إلى الوصول

  
  هنا صورتتوفر 

  
مليون دوالر في محطة بورت جيفرسون  28أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم االنتهاء من مشروع إسكان داعم جديد بقيمة 

شقة لألفراد الذين   45منزاًل بأسعار معقولة مع  77ما مجموعه  Liberty Stationفي قرية بروكهافين. تقدم شقق 
  يحتاجون إلى خدمات داعمة، بما في ذلك قدامى المحاربين الذي كانوا مشردين سابقًا.

  
اآلن    Liberty Station"مع منازلها بأسعار معقولة وخدمات صحية وأراضي رائعة، أصبحت  قالت الحاكمة هوكول 

إن تمكين الناس من الوصول إلى   وسيستفيد سكان بروكهافين نتيجة لذلك. -جزًءا دائًما من مجتمع محطة بورت جيفرسون 
  ت ، وهي مهمة سنواصل تحقيقها.منازل مستقرة وداعمة يمكنهم تحمل تكلفتها هي إحدى المهام الرئيسية إلدار

  
 ستكون نوم. غرفتي من وشقتين واحدة نوم بغرفة  شقة 75  مع طابقين من سكنية مباٍن ستة من  Station Liberty تتكون 

  المنطقة.  في الدخل متوسط من أقل أو المائة  في 50  إلى  يصل دخل على تحصل التي األسر متناول في الشقق جميع
  
  من الخدمات  Station Liberty تتلقى السابق. في مأوى بال كانوا الذين وأولئك القدامى المحاربين الداعمة الشقق ستساعد 

 (.OMH) العقلية للصحة نيويورك والية مكتب خالل من (ESSHI) لإلسكان عمةالدا  ستيت  إمباير مبادرة من وتمويلها
  .Inc ،Housing Concern هو الداعمة الخدمة ومقدم المطور

  
  السكن في حديقتان توجد  للموظفين. ومكاتب الرياضة لممارسة وغرفة كمبيوتر غرفة به مجتمعي  مركز التطوير يتضمن 

 ومتصل بالتجزئة البيع خدمات من كاملة مجموعة من بالقرب المشروع يقع البدنية. للياقة محطات ست مع للمشي ومسار
  آيالند. لونغ قطارات محطة في سونجيفر بورت قطار محطة إلى عامة حافالت طريق بواسطة

  
  في المتمثلة نيويورك والية لسياسة وفقًا بنيت وقد الخضراء للمجتمعات إنتربرايز مقاييس معايير  Station Liberty تلبي
 فقد ستار، إنرجي تصنيف  على  حاصلة بأجهزة شقة كل تجهيز إلى باإلضافة معقولة. بأسعار والمستدام الداعم التطوير دعم

  السطحية. األمطار مياه إدارة ميزات بيعيةالط المناظر وتشمل المياه على  للحفاظ المشروع هذا تصميم تم
  

مليون دوالر من سندات أرصدة ضرائب ذوي الدخل المتدني وأكثر  18يتضمن تمويل الوالية لمشروع ليبرتي ستيشن مبلغ 
تقدم مؤسسة المحافظة   مليون دوالر على شكل إعانات مقدمة من مؤسسة تجديد المنازل والمجتمعات في نيويورك. 6.3من 

مليون دوالر يتم تمويله من خالل شراكتهم مع أنظمة التقاعد لموظفي مدينة  1.45على المجتمع قرًضا دائًما بقيمة 
 OMHألف دوالر. قدمت   300دوالر، وتبرعت مؤسسة هوم ديبوت بمبلغ  900,000نيويورك، وقدمت مقاطعة سوفولك 

مليون دوالر على شكل   1.1دوالر على شكل تمويل بدء التشغيل من خالل منحة تطوير البرنامج، و   382,000مبلغ 
   .ESSHIتمويل خدمة الدعم السنوي من خالل 

  

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/Liberty_Station.pdf


"يجب أن نعمل مًعا لمكافحة التشرد وانعدام األمن السكني، وكذلك تلبية   روثان فيسناوسكاس، HCRقالت مفوضة  
امى المحاربين الذين يجب أال ُتنسى خدمتهم لبلدنا. تعتبر ليبرتي ستيشن جزًءا واحًدا من الحل، وأنا ممتنة احتياجات قد

مليون دوالر على الرغم من تحديات جائحة  28لبناء هذا المشروع الذي تبلغ قيمته  Concern Housingلشركة 
(COVID والذي أوضح مدى أهمية المنزل اآلمن وبأسعار معقولة ،) لصحة األفراد ولدينا مجتمعات. تلتزمHCR   بتوسيع

  نطاق الوصول إلى فرص اإلسكان ذات الجودة المعقولة في لونغ آيالند وعبر الوالية." 
  

  خطة بواسطة وذلك نيويورك، لسكان التكلفة وميسور آمن سكن لتوفير الوالية برنامج إطار  في ستيشن ليبرتي مشروع يأتي
 من أكثر بناء خالل من التشرد ومكافحة مسكن على الحصول إمكانية  الخطة ستوفر دوالر. مليار 20 بقيمة الخمسية اإلسكان

   داعمة. سكنية وحدة ,0006و التكلفة، ميسورة  سكنية وحدة 100,000
  
  شقة  2,900 من يقرب ما لتمويل  دوالر مليون 366  مبلغ HCR استثمرت آيالند، لونغ في  الماضي العقد مدى  على 

  مصادر من دوالر مليون  272 من بأكثر تمويل من استفاد استثمار وهو العائالت، متعددة مشاريع في معقولة بأسعار
   أخرى.

  
"لقد حققت مبادرة إمباير ستيت لإلسكان الداعم لوالية نيويورك نجاًحا كبيًرا  ، الدكتورة آن سوليفان،OMHقالت مفوضة  

  45إن الوحدات الـ   حيث ساعدت اآلالف من األفراد والعائالت على العيش بشكل مستقل في مساكن آمنة ومستقرة.
مثال آخر على التزام الحاكمة هوكول بمحاربة التشرد في شقق ليبرتي ستيشن في بروكهافين هي  ESSHIالمدعومة من 

  ومساعدة سكان نيويورك الضعفاء في الحصول على الخدمات التي يحتاجونها للعيش بنجاح وإنتاجية في مجتمعهم.
  
"إن ليبرتي ستيشن هي نتيجة تعاون هائل بين ، Concern Housing Incقال رالف فاسانو، المدير التنفيذي لشركة  

بالتعاون مع وكاالت والية  الممولين الحكوميين والمحليين والخاصة، جنًبا إلى جنب مع الموهوبين، فريق تطوير ملتزم.
،  Home Depot ومؤسسة المحافظة على المجتمعات ومؤسسة Capital Oneو  NEFنيويورك ومقاطعة سوفولك و 

على دعمها لهذا   Citiنود أيًضا أن نشكر  أنشأنا مساكن تتناسب مع الفخر الذي نتمتع به لقدامى المحاربين في لونغ آيالند.
ومدينة  ، ووزارة النقل بمدينة نيويورك،LISC-NEFالتابعة إلى  Bring Them HOMESالمشروع من خالل مبادرة 

  بروكهافين، ومجتمع محطة بورت جيفرسون." 
  

"يفخر صندوق األسهم الوطنية بالشراكة قالت ديبي بوركارت، نائب الرئيس الوطني لصندوق اإلسكان الداعم لألسهم الوطنية،  
سعار للمساعدة في تمويل بورت جيفرسون واالستمرار في إضافة وحدات سكنية بأ Concern Housingمرة أخرى مع 

أموال منح   LISC-NEFالتابعة إلى  Bring Them HOMES معقولة في لونغ آيالند لقدامى المحاربين. قدمت مبادرة
سابقة للتطوير لتسهيل هذا المشروع في مراحله األولى. يعد تعاوننا في بورت جيفرسون خطوة أخرى إلى األمام في مهمتنا  

يسعدنا جًدا مواصلة الرحلة   لتوسيع إنشاء والحفاظ على مساكن داعمة وبأسعار معقولة.إلنشاء وتقديم حلول مالية تعاونية مبتكرة 
  مع هؤالء الشركاء الرائعين." 

  
"يمكن أن يحقق اإلسكان  ،Upstate Revitalization CPCقال توماس ماكغراث، نائب الرئيس األول ، مدير شركة 

الميسور التكلفة والداعم االستقرار لبعض سكان نيويورك األكثر ضعًفا ويعزز صحة المجتمعات وحيويتها على المدى  
يمكن أن تكون جزًءا من الجهد التعاوني إلحضار ليبرتي ستيشن إلى مجتمع محطة بورت   CPCالطويل. أنا فخور بأن 

على التزامها بتوفير إسكان ميسور التكلفة وخدمات داعمة لمن هم في   Concern Housingنشكر شركة جيفرسون. 
  ." NYCRS، مقاطعة سوفولك، والمراقب سترنغر وشركائنا الممولين في HCRأمس الحاجة إليها، إلى 

  
المحتاجين هو عنصر مهم لضمان تقديم "إن توفير سكن ميسور التكلفة للمحاربين القدامى قال السناتور أنتوني بالومبو،  

المساعدة والمساعدة ألولئك الذين خدموا أمتنا وكافحوا من أجل حرياتنا. تقدم ليبرتي ستيشن الدعم لقدامى المحاربين في  
  المنطقة والسكان المحليين." 

  
 
 



ب بشدة لقدامى المحاربين "إن تطوير محطة ليبرتي هو مجمع سكني مرحب به ومطلو قال عضو الجمعية ستيف إنجلبرايت،
. في  Concern Housing، Incأعرف سمعة شركة  وغيرهم ممن يحتاجون إلى سكن آمن وبأسعار معقولة في المنطقة.

بناء وإدارة مشاريع اإلسكان المدارة جيًدا لألشخاص ذوي الموارد المالية المحدودة وستكون ليبرتي ستيشن نجاًحا آخر في  
  توفير اإلسكان األساسي للمحاربين القدامى واألشخاص المحتاجين." 

  
"إن جزًءا أساسًيا من دفع منطقتنا إلى األمام والحفاظ على قدرتها التنافسية هو  قال بيلون التنفيذي في مقاطعة سوفولك  

االستثمار في خيارات اإلسكان المتنوعة وبأسعار معقولة. ستوفر ليبرتي ستيشن سكًنا دائًما وداعًما للبالغين ذوي اإلعاقة  
ان حصول جميع المقيمين لدينا على مكان آمن  وأفراد الطبقة العاملة واألسر والمحاربين القدامى. يتمثل هدفنا في ضم

  يسمونه بالمنزل." 
  
"بينما تقف العائالت على أقدامها مرة أخرى بعد الدمار االقتصادي لفيروس  قال مراقب مدينة نيويورك سكوت إم سترنغر،  
(COVID-19 يجب أن يكون اإلسكان الداعم والميسور التكلفة جزًءا مهًما من تعافينا . لهذا السبب تفخر أنظمة التقاعد ،)

في مدينة نيويورك باالستثمار في ليبرتي ستيشن، والتي ستوفر لسكان نيويورك ذوي الدخل المنخفض وأولئك الذين هم على  
االقتصادي نحو األمن واالستقرار. هذا استثمار سليم ومهم سوف يحقق  حافة التشرد السكن، حتى يتمكنوا من تسلق السلم 

  للمتقاعدين لدينا ويبني المساكن التي نحتاجها." 
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