
 
 الحاكمة كاثي هوكول   25/9/2021 للنشر فوًرا:

 
 

  مليون دوالر في بروكلين وبوفالو 12.6تعلن عن مشاريع إسكان مدعم بقيمةالحاكمة هوكول
  

  وحدة سكنية مدعمة دائمة 73تمويل برنامج إسكان ومساعدة المشردين إلنشاء 
  

واألفراد الذين يعانون من االضطراب الناجم عن   ،ستوفر المشاريع الخدمات المدعمة واالستقرار السكني للمحاربين القدامى
  األمراض العقلية الخطيرةو استخدام المواد المخدرة 

  
ماليين دوالر لمشاريع في بروكلين وبوفالو  12.6أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن تخصيص تمويل حكومي بقيمة

ستوفر مساكن مدعمة دائمة لسكان نيويورك الذين يعانون من التشرد. ستوفر هذه المشاريع المدعومة من خالل برنامج إسكان  
الذين  واألفراد  وحدة سكنية إضافية من اإلسكان المدعم االئم للمحاربين القدامى 73ومساعدة المشردين لوالية نيويورك 

  واألفراد الذين يعانون من أمراض عقلية خطيرة. يعانون من االضطراب الناجم عن استخدام المواد المخدرة
  

وخاصة الضعفاء وأولئك الذين خدموا أمتنا بشرف،"   -"يستحق جميع سكان نيويورك العيش بكرامة وأمان في منزل جيد 
من المشاريع األخرى التي يدعمها هذا البرنامج، خدمات مهمة يمكن   ستوفر هذه المشاريع، كالعديد " قالت الحاكمة هوكول.

نحن هنا في نيويورك نعتني ببعضنا البعض   لألفراد الذين عانوا من التشرد االستفادة منها لكسر أنماط انعدام األمن السكني.
  وهذه المشاريع هي مظهر من مظاهر هذا االلتزام."

  
في   مليون دوالر، 23.4تشمل المشاريع التي تمت الموافقة عليها مشروع قرية مانهاتن، وهو مشروع تطوير بقيمة 

وحدة سكنية مدعمة دائمة لألفراد الذين يعانون من  33وحدة سكنية بأسعار معقولة، بما في ذلك  66الذي سيوفر  بوفالو
 BestSelfعقلي خطير. يتلقى المشروع المطور من قبل شركة . االضطراب الناجم عن تعاطي المواد المخدرة أو مرض 

Behavioral Health Inc  مليون دوالر من برنامج إسكان ومساعدة المشردين ونفقات التشغيل من خالل   6.1ما قيمته
   لإلسكان المدعم.مبادرة إمباير ستيت

  
وحدة سكنية مدعمة   40مليون دوالر في بروكلين، والتي ستوفر  39.6وحدة بقيمة  66تمت الموافقة أيًضا على تطوير 

 Concern forلألفراد المصابين بمرض عقلي خطير والمحاربين القدامى. يتضمن المشروع المطور من قبل شركة 
Independent Living, Inc  مليون دوالر من برنامج   6.4لمدعم الدائم وسيتلقى وحدة من اإلسكان ا 40. ما مجموعه

  .لإلسكان الداعمونفقات التشغيل من خالل مبادرة إمباير ستيت إسكان ومساعدة المشردين
  

مليون دوالر  128وفَّر برنامج مساعدة وإسكان المشردين الخاضع إلدارة مكتب المساعدة المؤقتة والمتعلقة باإلعاقة بالوالية
حتى اآلن هذا العام،   في شكل تمويل رأسمالي للمشاريع التي تقترح بناء وحدات سكنية مدعمة أو إلصالح المالجئ الطارئة.

وحدة من المساكن المدعمة أو صيانتها  213ون دوالر لثمانية مشاريع من شأنها إنشاء ملي 25خصص البرنامج ما يقرب من  
 881مشروًعا سيضيفون  30في العام الماضي، قدَّم البرنامج تموياًل إلى  وإصالح المالجئ الطارئة في جميع أنحاء الوالية.

  وحدة سكنية لإلسكان المدعم وإصالح مالجئ الطوارئ.
  

يوفر برنامج المساعدة السكنية للمشردين منًحا وقروًضا رأسمالية للمؤسسات التي ال تهدف إلى الربح، والمنظمات الخيرية  
والدينية، ومجالس البلدية لشراء مساكن أو بنائها أو إصالحها لألشخاص غير القادرين على توفير سكن مناسب دون مساعدة  

تنافسية من قبل مؤسسة اإلسكان والمساعدة للمشردين في والية نيويورك، وهي شركة  خاصة. تُقدَّم المنح من خالل عملية 
  (. OTDAذات منفعة عامة ومزودة بموظفين من مكتب المساعدة المؤقتة والمتعلقة باإلعاقة )



  
مليار دوالر أمريكي لتطوير اإلسكان المدعم. وإجمااًل، ساهم   1.2من خالل هذا البرنامج، خصصت والية نيويورك أكثر من 

  وحدة سكنية لدعم األفراد والعائالت الذين يعانون التشرد. 22,000البرنامج في إنشاء أكثر من 
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