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  الحاكمة هوشول تبعث رسالة إلى الوزيرة يلين تطلب فيها مساعدة إيجارية طارئة إضافية لوالية نيويورك
  

  (ERAPبرنامج المساعدة اإليجارية الطارئة )مليار دوالر من تمويل   1.6دفعت الوالية أو التزمت بأكثر من 
  

إلى وزيرة الخزانة جانيت يلين تطلب تمويًلا إضافياا لبرنامج المساعدة اإليجارية الطارئة    رسالةبعثت الحاكمة هوشول 
 ار في ظل الجائحة المستمرة. لوالية نيويورك حيث تستمر معاناة العديد من سكان نيويورك من مدفوعات اإليج

  
  النص الكامل للرسالة أدناه:

  
  2021سبتمبر  21

  
  عزيزتي الوزيرة يلين:

  
(، يواجه مئات اآلالف من سكان COVID-19مع استمرار والية نيويورك في التعافي من األثر االقتصادي الحاد لمرض )
للمساعدة في تلبية هذه الحاجة، يعتبر برنامج  نيويورك ديون إيجارية كبيرة وإخًلء محتمل في نهاية المطاف من منازلهم.

من سكان نيويورك المؤهلين   120,000( أداة ال تقدر بثمن في مساعدة أكثر من ERAPالمساعدة اإليجارية الطارئة )
ومع ذلك، تصل والية نيويورك بسرعة إلى مرحلة حاسمة حيث أن كل تمويل برنامج  يعون دفع اإليجار.الذين ال يستط

ا  المساعدة اإليجارية الطارئة المخصص لها من قبل وزارة الخزانة األمريكية سيتم االلتزام به أو توزيعه بالكامل قريباا. نظرا
لعك على التقدم السريع الذي أحرزناه مع برنامجنا وتقديم طلب رسمي ألننا في هذا المنعطف الحرج للغاية، أكتب إليك ألط

بتمويل إضافي لتلبية احتياجات المستأجرين المترتب عليهم ديون إيجار كبيرة والذين يمكن ان يواجهوا اإلخًلء وعدم  
 االستقرار السكني طويل األمد إذا لم يحصلوا على مساعدة فدرالية إضافية.  

  
منذ ذلك التاريخ، تم تقديم  . 2021يونيو  1يورك في قبول طلبات برنامج المساعدة اإليجارية الطارئة في بدأت والية نيو 

مليار دوالر من مساعدات برنامج المساعدة   1.6طلب والتزمت الوالية و/أو دفعت ما يزيد عن  205,000أكثر من 
استناداا إلى المستوى   أسرة.  40,000ن أكثر من مليون دوالر ع 517.5هذا يشمل سداد أكثر من  اإليجارية الطارئة.

العالي لألداء في نيويورك، وعند احتساب النفقات اإلدارية المسموح بها، تتوقع نيويورك أنها ستلتزم بالكامل بجميع  
ثر من في غضون ذلك، تواصل والية نيويورك تلقي الطلبات بمعدل أك المساعدات الفيدرالية المتاحة بحلول أوائل أكتوبر.

إلثبات التزام والية نيويورك بتجنب أزمة إخًلء محتملة، أقامت الوالية أطول وقف لإلخًلء في   في األسبوع.. 9,000
مليون دوالر من أموال الوالية لمساعدة أصحاب العقارات والمستأجرين المعرضين للخطر غير   250الوالية وقدمت 

حتى مع وجود هذه األموال اإلضافية من   ج المساعدة اإليجارية الطارئة. المؤهلين لتلقي مساعدة فدرالية من خًلل برنام
الوالية، فإن حاجة نيويورك تتجاوز بكثير التمويل المتاح، وستكون هناك حاجة إلى تخصيص إضافي من التمويل الفيدرالي  

 لمعالجة هذه األزمة.  
  

ا من  أي "فائض" من األموال غير الملتزم بها وإعادة  ، تتجه وزارة الخزانة إلى استعادة2021سبتمبر  30اعتبارا
ا   % من جولتهم األولى من تمويل المساعدة اإليجارية الطارئة.65تخصيصها لمتلقي المنح الذين التزموا بما ال يقل عن  نظرا

ميع االلتزامات في ألن نيويورك قد التزمت بالكامل بالفعل بجولتها األولى من المساعدة اإليجارية الطارئة وستلزم قريباا بج
جولتها الثانية من تمويل برنامج المساعدة اإليجارية الطارئة، فقد أكدت الوالية على حاجة يمكن إثباتها وهي مؤهلة لتلقي 

استندت المخصصات األولية لبرنامج المساعدة اإليجارية الطارئة إلى صيغة توزيع حسب معدل دخل الفرد   أموال إضافية.

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


أطلب أن تأخذ عملية إعادة تخصيص   بار النسبة المئوية العالية الستئجار األسر المعيشية في نيويورك.ولم تأخذ في االعت
  أموال برنامج المساعدة اإليجارية الطارئة في االعتبار عدد األسر المستأجرة في الوالية.

  
  أتطلع إلى االستماع إليك في أقرب وقت ممكن وأشكرك على اهتمامك.

  
  مع فائق االحترام،

  
  كاثي هوشول

  الحاكمة
  

  نسخة كربونية إلى: وفد كونجرس نيويورك
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