
 
 الحاكمة كاثي هوكول    12/11/2021 للنشر فوًرا:

 

 

  أعلنت الحاكمة هوكول أن والية نيويورك تطلب تمويًلا اتحادياا إضافياا للمساعدة في دفع اإليجار في حاالت الطوارئ
  

  األمريكي الخزانة وزارة  من إضافي فيدرالي كتمويل دوالر مليون 996 نيويورك والية طلبت 
  

طلب قدمت   165,000مليار دوالر للمساعدة في دفع اإليجار، بما يغطي ما يقرب من  2التزم البرنامج أو دفع أكثر من  
  دفعة مباشرة ألصحاب العقارات 81,000للبرنامج، بما في ذلك أكثر من  

  
ا من أعضاء وفد الكونغرس لوالية نيويورك خطاباا إلى وزارة الخزانة األمريك 17قدم     ية لدعم الطلب؛ اقرأ رسالتهم  عضوا

  ناه
  

مليون دوالر كتمويل فيدرالي إضافي من وزارة الخزانة  996أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن والية نيويورك طلبت  
األمريكية لبرنامج مساعدة دفع اإليجار في حاالت الطوارئ للمساعدة في تلبية االحتياجات التي لم تتم تلبيتها بين المستأجرين  

الوكالة التي تدير   -ين. وجهت الحاكمة هوكول مكتب الوالية للمساعدة المؤقتة ومساعدة اإلعاقة  وأصحاب العقارات المتعثر
  لتقديم طلب للحصول على تمويل فيدرالي من مصادر معاد تخصيصها في وقت ما من هذا الخريف.  -برنامج نيويورك 

  
"منذ بداية إدارتي، تعهدت بتقديم أموال اإلغاثة الفيدرالية لإليجارات لسكان نيويورك الذين ما زالوا  قالت الحاكمة هوكول،

في حين سارعت نيويورك في الحصول على إعفاء من اإليجار وانتقلت من الجزء الصفوف الخلفية إلى   يتعافون من الوباء.
أشكر عضوة الكونغرس كاثلين   األفراد في حاجة إلى المساعدة.المقدمة بين الواليات األخرى، ال يزال هناك العديد من 

رايس وجميع أعضاء وفد الكونجرس على دعمهم. لقد أثبتت نيويورك الحاجة إلى هذا التمويل والقدرة على توزيعه، ولهذا 
المرتقبة لوزارة   السبب نعتقد أن نيويورك في وضع جيد لتلقي أي مساعدة إضافية قد تكون متاحة من خالل إعادة التخصيص

  الخزانة."
  
بعد أقل من ستة أشهر من تلقي الطلبات ألول مرة، يلتزم برنامج المساعدة في حاالت الطوارئ في والية نيويورك اآلن   

  مليار دوالر. 2.4بالكامل تقريبًا بتمويل 
  
 OTDAطلب. بعد أن أصدر  280,000 بدأ البرنامج في قبول الطلبات في األول من يونيو وتلقى منذ ذلك الحين أكثر من 

  .  هوكول الحاكمة ظل في المدفوعات تسريع  تمالدفعات األولى المباشرة إلى المالك في منتصف شهر يوليو، 
  
طلب  165,000مليار دوالر كمساعدة في دفع اإليجار، تغطي ما يقرب من  2إجماالً، التزم البرنامج أو دفع أكثر من  

مدفوعات مباشرة ألصحاب العقارات. في الشهر الماضي، حذر مكتب المساعدة  81,000للبرنامج، بما في ذلك أكثر من  
ي للبرنامج كان ملتزًما بالكامل تقريبًا، باستثناء المناطق المحدودة حيث لم  المؤقتة ومساعدة المعوقين من أن التمويل الفيدرال

  يتم استنفاد المخصصات بعد.
  
في غياب المساعدة الفيدرالية اإلضافية، لن يتمكن البرنامج من تلبية العديد من طلبات التمويل المعلقة. وإدراًكا منها بأن هذا  

في أواخر سبتمبر،   إضافي تمويل لطلب اكمة هوكول أوالً بوزارة الخزانة األمريكية  مصدر قلق يلوح في األفق، اتصلت الح
  17بقيادة عضوة الكونغرس رايس، قام مشيرةً إلى الحاجة ونية الوالية أن تتقدم رسميًا للحصول على مزيد من التمويل. 

  إلى وزارة الخزانة األمريكية لدعم هذا الطلب. رسالة بتقديم عضًوا من بعثة والية نيويورك إلى الكونغرس
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"من الواضح أن الطلب على المساعدة في دفع اإليجار عبر والية   ، باربرا غوين،OTDAقالت نائبة المفوض التنفيذي في 

حيي الحاكمة هوكول إلدراكها في وقت مبكر لهذا البرنامج، وجعل هذا نيويورك يفوق بكثير مبلغ التمويل المتاح لدينا. أ 
البرنامج أولوية من أولويات إدارتها، واتخاذ إجراءات سريعة لضمان أن تكون والية نيويورك في وضع يسمح لها بتلقي أي  

  أموال تعيد تخصيصها من قبل الحكومة الفيدرالية."
  
المستأجرون في نيويورك من ضربة مزدوجة: لقد تضرروا بشدة من فيروس  يعاني " قال السناتور تشاك شومر،  
(COVID .ويدفعون بعًضا من أعلى اإليجارات ) هذا هو السبب في أنني دافعت عن تقديم المليارات من المساعدات التي

ذهبت مباشرة إلى المستأجرين وأصحاب المباني لمنع عمليات اإلخالء الجماعي والتشرد والديون الهائلة. لكن حجم  
ادت وزارة الخزانة  احتياجات المستأجرين في نيويورك يعني أنه بدون أموال إضافية للمساعدة في دفع اإليجار التي أع

تخصيصها، ستشهد نيويورك بشكل شبه مؤكد عمليات إخالء إضافية يمكن منعها. لذا، فإنني أحث اإلدارة بشدة على إعادة  
  توجيه المساعدات اإلضافية إلى نيويورك، كما أراد الكونغرس، من األموال غير المستخدمة التي خصصناها بالفعل."

  
(، ال يزال اآلالف من سكان  COVID-19"حتى مع استمرارنا في التعافي من جائحة )  ليبراند،قالت السناتور كيرستن جي 

أحث جميع سكان  نيويورك والماليين في جميع أنحاء البالد يكافحون لدفع اإليجار واالستمرار في السكن في بيوتهم. 
نيويورك المؤهلين على التقدم بطلب للحصول على مساعدة في اإليجار من خالل برنامج المساعدة في دفع اإليجار في  

حاالت الطوارئ وسأواصل الكفاح من أجل اإلغاثة الفيدرالية لحماية المستأجرين وتخفيف أزمة اإلسكان المستمرة والتأكد  
 " يه مكان يعتبره منزالً له. من أن كل مواطن من نيويورك لد 

  
"لقد عملت الحاكمة هوكول بجد للحصول على إعفاء حيوي من اإليجار وإيصاله إلى أيدي   قالت النائبة كاثلين رايس، 

مستأجر في جميع أنحاء الوالية. ومع ذلك، ال تزال هناك حاجة إلى مزيد   165,000اآلالف من المالك، وحماية أكثر من 
اجه آالف العائالت خطر فقدان منازلهم مع اقتراب موسم العطالت ونهاية وقف اإلخالء. لهذا السبب يجب  من اإلغاثة، وتو

أن تعطي وزارة الخزانة األولوية لطلب والية نيويورك للحصول على تمويل إضافي. شكًرا ألعضاء مجلس النواب األربعة  
هة إلى وزارة الخزانة لدعم طلب نيويورك، وشكًرا إلدارة عشر وأعضاء مجلس الشيوخ لدينا لالنضمام إلى رسالتنا الموج

  هوكول على عملها المستمر لمعالجة انعدام األمن السكني."
  
"حالها حال أجزاء كثيرة من البالد، تدمرت نيويورك بسبب هذا الوباء. كانت الجولة األولى من   قال النائب جيرولد نادلر، 

ة في دفع اإليجار في حاالت الطوارئ مفيدة للغاية في الحفاظ على توفر الطعام، وتشغيل  التمويل الفيدرالي من برنامج مساعد 
المرافق، وبقاء العائالت في منازلها. لقد بدأنا في التعافي اقتصاديًا، ولكن لألسف، ال تزال مئات اآلالف من العائالت بحاجة  

في حث وزارة الخزانة على تقديم مساعدات إضافية إلى   إلى المساعدة. أنا فخور باالنضمام إلى أعضاء البعثة اآلخرين 
  نيويورك، والتي من شأنها أن تقطع شوًطا طويالً نحو الحفاظ على السكن وتأمين األشخاص ماليًا."

  
فقد سكان نيويورك الذين  (.  COVID-19"لقد كافحت العديد من العائالت نتيجة لوباء )  قالت النائب كارولين مالوني، 

يعملون بجد وظائفهم وأغلقوا أعمالهم دون أي خطأ من جانبهم، ويكافح الكثيرون اآلن لدفع اإليجار. يحق للسكان البقاء في  
منازلهم بأمان والقدرة على تحمل اإليجار، ويسعدني الكفاح من أجل الحصول على أموال إضافية لرعاية هذه العائالت في  

  نيويورك."
  

"على الرغم من أن واليتنا قد أحرزت تقدًما كبيًرا في مساعدة األسر العاملة على التعافي من   ،فيًلسكيز  قالت النائب نيديا 
وسط هذه  (، إال أن الحقيقة هي أن الكثيرين ال يزالون يواجهون صعوبات العواقب االقتصادية.  COVID-19جائحة )

المصاعب، ال ينبغي ألحد أن يواجه الدمار الناجم عن طرده من منزله. لهذا السبب ناضلت بشدة لتمرير مساعدة اإليجار في  
حاالت الطوارئ على المستوى الفيدرالي وأشيد بالحاكمة هوكول التخاذها خطوات استباقية إلطالق المزيد من التمويل 

  زال بحاجة إلى المساعدة في دفع اإليجار." لمساعدة األسر العاملة التي ال ت 

  
"وافق الكونغرس على مساعدة دفع اإليجار الطارئة لمواجهة التهديدات الستقرار اإلسكان التي   قال النائب بريان هيغينز،

المساعدة  نشأت بسبب الوباء. إننا نحيي وندعم جهود الحاكمة هوكول لتأمين الموارد اإلضافية المتاحة للرد على مكالمات 
  الواردة من المستأجرين وأصحاب العقارات في نيويورك."



  
(، وقد كشف الوباء ببساطة عن التحديات العديدة،  COVID-19"كانت هناك أزمة إسكان قبل ) قال النائب أدريانو إسبيًلت،

وعدم المساواة، ونقاط الضعف التي يواجهها العديد من سكان نيويورك يوميًا. مع استمرار مجتمعاتنا في التعافي من اآلثار  
والتشرد. أثبت االقتصادية وعواقب الوباء، يواجه مئات اآلالف من السكان ديون إيجار كبيرة وهم على شفا عدم االستقرار  

( أنه أداة ال تقدر بثمن في جهودنا لمساعدة سكان نيويورك على ERAPبرنامج مساعدة التأجير في حاالت الطوارئ )
العودة إلى المسار الصحيح. سيساعد هذا الطلب األخير من الحاكمة هوكول على تعزيز جهودنا الجماعية لضمان استقرار  

أنحاء والية نيويورك حتى تتمكن المجتمعات من إعادة البناء بشكل أفضل. تضمن   اإلسكان والمساعدة للسكان في جميع
  عدم ترك أي شخص خلف الركب في طريقنا إلى التعافي."  ERAPبرامج مثل 

  
"يحتاج األفراد والعائالت في مجتمعاتنا إلى مزيد من المساعدة في اإليجار نظًرا الستمرار هذا   قال النائب جمال بومان، 
لوباء. تستمر تكلفة المعيشة في نيويورك في الزيادة بينما يتراجع العديد من األشخاص، وخاصة النساء وذوي البشرة ا

الملونة، عن اآلخرين في العودة إلى العمل بسبب االلتزامات داخل المنزل من بين أسباب أخرى، وبالنسبة ألولئك الذين  
رائهم البيض في المتوسط. إضافةً إلى ذلك، فإن إنجاب طفل في أسرتك هو فإنهم يكسبون أقل من نظ  -يعودون إلى العمل 

أكبر مؤشر منفرد لإلخالء، ونحن نعلم أن عدم استقرار اإلسكان يمكن أن يترك األطفال يعانون من التشرد والصدمات 
أجل مكافحة الفقر وسط هذا   ودورات الفقر المدمرة. يجب أن نقدم المزيد من المساعدة في دفع اإليجار لألفراد واألسر من

  الوباء."
  
بينما ال تزال بالدنا تشعر بعبء الوباء وتكافح العائالت لتغطية نفقاتها، فمن األهمية بمكان أن    قال النائب ريتشي توريس، " 

تتلقى واليتنا ما يلزم تمويل المساعدة في دفع اإليجار الطارئة من أجل مساعدة المستأجرين على البقاء في منازلهم وتلقي  
وزارة الخزانة نيويورك على تقديم المساعدة آلالف المتقدمين   أصحاب العقارات مدفوعاتهم. ستساعد األموال اإلضافية من 

الذين ما زالوا بحاجة إلى المساعدة، وتسريع معالجة الطلبات وضمان بقاء المجتمعات كاملة. تحتاج واليتنا إلى أموال 
  فدرالية إضافية ونأمل أن يتم تلبية هذا الطلب."

  
م بها حسبتحتل والية نيويورك مرتبة متقدمة من حيث ا ز ، الدخل منخفض  لإلسكان الوطني التحالف لمبالغ المدفوعة أو الملت 

  في كل والية على حدة. ERAPالذي يتتبع تنفيذ  
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