
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2021/ 12/14 للنشر فوًرا:

 

 

   المتعثرين نيويورك لسكان اإليجار لملحقات  دوالر مليون  100 تخصيص عن تعلن هوكول الحاكمة
   

   المنخفض الدخل ذوي للمستأجرين اإليجار ملحقات تقديم  في المشاركة يمكنها المقاطعات
  

   اإلخالء  يواجهون أو التشرد من يعانون من مساعدة إلى يهدف التمويل
 

مليون دوالر للمقاطعات لمساعدة األفراد واألسر الذين يعانون من التشرد   100أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن إتاحة 
على مغادرة نظام المالجئ إلى منازل دائمة بتقديم المساعدة على دفع اإليجار. قد يساعد التمويل أيًضا سكان نيويورك ذوي 

يدير مكتب المعونات المؤقتة ومعونة العجز بالوالية  جارهم وزيادة أمنهم السكني.الدخل المنخفض للغاية في سداد إي
(Office of Temporary and Disability Assistance (OTDA ،برنامج ملحقات اإليجار في والية نيويورك ))

ساعدة في دفع اإليجار لألفراد  جميعها ومدينة نيويورك لتوفير الم 57والذي سيقدم التمويل إلى المحليات في المقاطعات الـ 
   واألسر الذين يعانون حاليًا من التشرد أو يواجهون إقتراب خسارة مسكنهم

   
"يستحق الجميع كرامة وجود سقف فوق رؤوسهم، إال أن الجائحة أدت إلى تأجيج انعدام األمن قالت الحاكمة هوكول: 

السكني وجعلت من الصعب على العديد من سكان نيويورك دفع اإليجار. مع اندفاع عدد كبير جًدا من األشخاص إلى حافة  
ت خارج مدينة نيويورك، ستوفر تدبيًرا لسد الفجوة  التشرد، فإن هذه المساعدة، وهي األولى من نوعها في العديد من المقاطعا

للحفاظ على بقاء المستأجرين المتعثرين في منازلهم، مع مساعدة أولئك الموجودين في نظام المالجئ على تأمين سكن  
   دائم." 

   
 نيويورك لسكان احوالمت األول الوالية من الممول اإليجار  دفع على  المساعدة برنامج اآلن اإليجار ملحقات برنامج يعد

  دوالر مليون 68 من يقرب ما  ويقدم ،2022  المالية السنة  ميزانية من كجزء البرنامج اعتماد  تم إيجارهم. دفع في المتعثرين
  بالمرونة  المقاطعات ستتمتع  الوالية. أنحاء جميع في األخرى المقاطعات لجميع دوالر مليون 32 من وأكثر نيويورك، لمدينة

    لديهم. الخدمات من المحرومين السكان احتياجات يلبي برنامج لتطوير
   
 المنطقة دخل متوسط من  المائة في 50 من أكثر تكسب أن اإليجار ملحقات على للحصول تسعى التي لألسر يجوز ال
(AMI Income, Median Area) ،يتم أقل. أو المائة  في 30 يكسبون للذين  األولية األولوية إعطاء مع لتتأهل  

  لجميع متاح والبرنامج التشرد،  من يعانون الذين وأ المالجئ  في الموجودين األفراد  أو لألسر الملحقات نصف تخصيص
   بهم. الخاصة الهجرة  حالة عن   النظر بغض المؤهلة، األسر

   
  ما دفع خيار إتاحة مع  المحلية، السوق في  العادلة اإليجار  قيم من المائة  في 85 بنسبة اإليجار ملحقات مبالغ تمويل سيتم
  في  30 من بأكثر الملحقات تتلقى التي  األسر تساهم لن المحلية.  األموال دامباستخ المحليات في  المائة  في 100  إلى يصل
ال يمكن استخدام الملحق إال في مدفوعات اإليجار القادمة، عند تحديد   الشهري. إيجارها في المكتسب دخلها  إجمالي من المائة

  ال بواسطة األموال المحلية.مناطق الخدمة االجتماعية المحلية تغطية المتأخرات، والتي ال يمكن دفعها إ
   

  إدارة اختيار لهم يجوز .OTDA إلى توزيع خطة وتقديم البرنامج في المشاركة منطقة أو مقاطعة كل على يجب
   ربحية. غير منظمة أو مقاول أو أخرى  عامة وكالة إلى  ذلك تفويض أو مباشرةً  مخصصاتهم

  



يعتمد تنفيذ برنامج ملحقات اإليجار على نهج الحاكمة هوكول الصارم لحماية المستأجرين الذين يعانون من ضائقة اقتصادية  
نتيجة للجائحة. من اليوم األول، اتخذت الحاكمة هوكول إجراءات فورية الستكشاف األخطاء وإصالحها وتبسيط برنامج 

ت ضاعفت وصول المدفوعات ألصحاب العقارات حتى خمسة أضعاف على  وهي إجراءا -المساعدة اإليجارية الطارئة 
تعد والية نيويورك اآلن الوالية الرائدة على المستوى الوطني في توزيع تمويل إغاثة اإليجارات، مع  مدى ثالثة أشهر.

  مليار دوالر تلتزم بها بالكامل. 2.1التخصيص األولي الكامل ألكثر من 
  

"لقد كشف االضطراب قالت باربرا سي غوين، نائبة المفوض التنفيذي لمكتب المعونات المؤقتة ومعونة العجز: 
االقتصادي الناتج عن الجائحة العالمية عن صراع العديد من سكان نيويورك، بما في ذلك الذين على شفا التشرد أو الذين  

على نقل المزيد من األفراد واألسر من مالجئ المشردين إلى مساكن يعانون منه بالفعل. سيساعد هذا التمويل المقاطعات 
دائمة، وتوفير شبكة أمان لمنع األسر ذات الدخل المنخفض من الوقوع في انعدام األمن السكني أو التشرد. أشيد بقيادة 

  حاء واليتنا." الحاكمة هوكول للمساعدة في جعل ملحقات اإليجار هذه حقيقة واقعة لألسر المتعثرة في جميع أن
  

"يتطلب التصدي لتحدي التشرد على مستوى   قال مفوض إدارة الخدمات االجتماعية ستيفن بانكس في مدينة نيويورك:
الوالية اتباع نهج شامل يركز على منع التشرد حيثما كان ذلك ممكنًا مع تزويد من يعانون من التشرد باألدوات والموارد  

االنتقال إلى سكن دائم. إعالن الحاكمة هوكول المهم اليوم يزود مدينتنا بتمويل حيوي من  الالزمة للخروج من المالجئ و
 New York Cityشأنه أن يبني على التقدم المهم الذي أحرزناه في إدارة الخدمات االجتماعية في مدينة نيويورك ) 

Department of Social Services, NYC DSS من سكان نيويورك  175,000(، والذي يصل إلى أكثر من
. نشكر الحاكمة وجميع شركائنا في ألباني على مساعدتهم في دعم مهمتنا المشتركة  2014المحتاجين إلى سكن دائم منذ عام 

   لمساعدة سكان نيويورك الذين يعانون من التشرد على استقرار حياتهم والعودة إلى العيش باستقالل." 

  

دوالر. في   996ي نوفمبر، قدمت والية نيويورك طلبًا إلى وزارة الخزانة األمريكية للحصول على مبلغ إضافي بقيمة ف
مليون دوالر لتمويل    25غضون ذلك، تنفذ الوالية بنشاط العديد من المبادرات لحماية المستأجرين، بما في ذلك توفير 

دة المطلوبة بشدة في مبالغ قسائم اإليجار من خالل ملحقات حماية األسر من الخدمات القانونية المجانية للمستأجرين والزيا
التشرد واإلخالء، والذي سيساعد اآلن المزيد من األشر على تجنب اإلخالء بفضل التشريع الذي وقعته الحاكمة هوكول 

  األسبوع الماضي.
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