
 
 الحاكمة كاثي هوكول    15/11/2021 للنشر فوًرا:

 

 

  المتعثرين للمستأجرين مجانية قانونية مساعدة  لتقديم أمريكي دوالر مليون 25 بقيمة منح عن هوكول الحاكمة أعلنت 
  

  توسيع الوصول إلى الخدمات القانونية في جميع أنحاء والية نيويورك  
  

  من دوالر مليون 25 أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن مقدمي الخدمات القانونية الذين سيحصلون على أجزاء من 
تقديم المساعدة القانونية المجانية وخدمات االستقرار السكني الشاملة. سيستخدم الحاصيون على المنح   الفيدرالي التمويل

إلخالء في مناطق الوالية خارج مدينة نيويورك حيث ال يتوفر الوصول إلى األموال لمساعدة المستأجرين على تجنب ا
المساعدة القانونية المجانية لتلبية احتياجات هؤالء المستأجرين. تهدف المساعدة القانونية إلى مساعدة المستأجرين و المالك 

  على حل النزاعات المتعلقة باإليجار والحفاظ على استقرار سكن المستأجرين.
  

"لقد تسبب الوباء في خسائر اقتصادية هائلة لسكان نيويورك، وقد اتخذنا خطوات صارمة لتقديم   قالت الحاكمة هوكول
تقوم هذه المنظمات الست منذ فترة طويلة بالعمل الحاسم المتمثل في تقديم   . المساعدة في اإليجار واإلغاثة لمن يعانون
ضين للخطر، ونحن فخورون بالشراكة معهم لتوسيع قدرتهم على مساعدة الخدمات القانونية لسكان نيويورك المعر

  المستأجرين في جميع أنحاء الوالية بأكملها."
  
  يلي: ما المنح متلقو يشمل 

  

دوالر لخدمة منطقة العاصمة   4,076,178 منحت مبلغجمعية المساعدة القانونية في شمال شرق نيويورك   •
  وأجزاء من نورث كونتري؛

دوالر لخدمة المنطقة الجنوبية وموهوك  3,998,452منحت مبلغ  جمعية المساعدة القانونية في وسط نيويورك، •
  فالي ووسط نيويورك وأجزاء من الشمال؛

دوالر لخدمة فنغر ليكس وأجزاء من غرب  4,515,111منحت مبلغ  المساعدة القانونية في غرب نيويورك، •
  نيويورك؛

  دوالر لخدمة جزء من غرب نيويورك؛ 3,585,677منحت  نيبرهود للخدمات القانونية،  •

  دوالر لخدمة هادسون فالي؛ 5,591,018منحت  الخدمات القانونية في هادسون فالي، •

   دوالر لخدمة لونغ آيالند. 3,233,564منحت  شركة لجنة الخدمات القانونية في ناساو/سوفولك،  •

 
  األسر قبل من بسهولة إليه الوصول ويمكن للخطر المعرضين السكان مع العمل في  واسعة بخبرة خدمة  مقدم كل يتمتع  

  للتأكد  األخرى المحلية المنظمات مع المحددون الخدمة مقدمو  سيعمل ذلك، إلى إضافة  يخدمونها. التي المناطق في المستأجرة
  نيويورك. مدينة خارج الوالية مناطق جميع  في إليها الحاجة  أمس في   هم من  لخدمة واسع نطاق على متاحة  خدماتهم أن من

  

قالت باربرا سي غوين، نائبة المفوض التنفيذي لمكتب الوالية للمساعدة المؤقتة ومساعدة المعوقين، الذي يدير منح  
"سيوسع هذا التمويل إلى حد كبير المساعدة القانونية المجانية للمستأجرين من أجل مساعدتهم على   المساعدة القانونية،

نون لمقدمي الخدمات القانونية الذين يتشاركون مع الوالية لدعم استقرار اإلسكان  تجنب اإلخالء والبقاء في منازلهم. نحن ممت 
اإلجراء الحاسم للحاكمة هوكول سيساعد بال شك العديد من سكان نيويورك على حل   في المجتمعات في جميع أنحاء الوالية.

  النزاعات بشكل فعال مع أصحاب العقارات والبقاء في منازلهم."
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"يمكن أن يتعرض المستأجرون إلجراءات اإلخالء التي قد تكلفهم سكنهم ووظائفهم  قال عضو الجمعية التويا جوينر: 
وحصولهم على تعليم جيد وسالمتهم العقلية والبدنية. يعد الوصول إلى مستشار قانوني أمًرا بالغ األهمية بالنسبة للعائالت  

توسيع العدالة االقتصادية لجميع سكان نيويورك. أشكر الحاكمة هوكول على دعم التي تواجه اإلخالء وهو استثمار كبير في 
  هذه المبادرة."

  
، "نحن ممتنون للغاية ألن   موي ليليان نيويورك، شرق  شمال في القانونية المساعدة لجمعية التنفيذية المديرة  قالت 

OTDA  قد منحت أموالERAP   هذه لجمعية المساعدة القانونية في شمال شرق نيويورك وغيرها مقدمو الخدمات القانونية
لضمان تمثيل المستأجر الذي تشتد الحاجة إليه في كل مقاطعة في شمال شرق نيويورك. نحن ملتزمون بمنع التشرد وضمان 

  استقرار اإلسكان بعد الجائحة." 
  

"مع انتهاء صالحية الوقف االختياري   قال المدير التنفيذي في المساعدة القانونية في غرب نيويورك، كينيث بيري،
، منح هذا التمويل من مكتب والية نيويورك المؤقت والمساعدة في اإلعاقة في  2022يناير  15لعمليات اإلخالء في 

LawNY ن يعانون من ضائقة مالية والذين سيواجهون خالف ذلك اإلخالء  تسمح لنا بتوسيع خدماتنا إلى المستأجرين الذي
مقاطعة من الحصول على خدمة أفضل من مكاتبنا   13والتشرد المحتمل دون تمثيل من قبل محام. سيتمكن المستأجرون في 

واألهم من  ومجلس اإلدارة،   LawNYفي باث وإلميرا وجنيف وإيثاكا وجيمستاون وأوليان. بالنيابة عن نفسي، وموظفي 
لمنحنا هذه الفرصة لتوسيع خدماتنا لمجتمعاتنا في هذا الوقت   OTDAذلك، العمالء الذين نخدمهم، أعرب عن امتناني إلى 

  الذي ال مثيل له."
  
"نحن ممتنون للحاكمة على هذا التمويل والتأكد من منح المستأجرين   قالت المديرة التنفيذية لهادسون فالي راشيل هالبرين، 

الفرصة لتأكيد حقوقهم قبل حق أساسي مثل فقد السكن. سيمكننا هذا التمويل من توسيع الوصول إلى العدالة في جميع أنحاء  
  منطقتنا ووالية نيويورك ومواصلة مساعدة المجتمعات المحتاجة على التعافي من األثر الدائم للوباء."

  
"إن ناساو/ سوفولك لو سيرفيسز ممتنة   قالت فيكتوريا أوسك، المدير التنفيذي للجنة ناساو/ سوفولك لخدمات القانون،  

للغاية إلتاحة هذه الفرصة لتقديم خدمة أفضل لعدد كبير من مستأجري لونغ آيالند الذين يواجهون اإلخالء في في أعقاب  
  في منطقتنا."  الوباء ، بهدف منع موجة جديدة من التشرد 

  
"إن نيبرهود للخدمات القانونية وشركاء الخدمات  قالت المديرة التنفيذية لشركة نيبرهود للخدمات القانونية، لورين برين،  

المهم الذي يوفر الوصول إلى العدالة التي تشتد الحاجة إليها من أجل   OTDAممتنون للغاية لتمويل  WNYالقانونية في 
  منع التشرد بين أفراد وأسر والية نيويورك الذين عانوا من تحديات مالية وصحية هائلة أثناء الجائحة."

  
###  
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