
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/ 1/ 5 للنشر فوًرا: 

 
 

 األمد طويلة المساواة عدم أوجه ومعالجة التشرد  أزمة إلنهاء الوالية مستوى  على  رئيسية مبادرة عن هوكول الحاكمة تعلن
  اإلسكان في

  
ستنشر مبادرة "دعم الخيارات اآلمنة" الجديدة فرًقا في مدينة نيويورك ومناطق مستهدفة أخرى للتعامل مع األفراد 

  المشردين في الشوارع
  

ستقوم الحاكمة أيًضا بتطبيق سياسات جديدة تستخدم التمويل العام لتوسيع نطاق الحصول على سكن وحماية المستأجرين  
  من اإلخالء

  
لحاكمة كاثي هوكول اليوم عن الجهود الرئيسية على مستوى الوالية لمحاربة أزمة التشرد ومعالجة أوجه عدم  أعلنت ا

. ستقوم الحاكمة هوكول بإنشاء فرق دعم  2022المساواة طويلة األمد في سوق اإلسكان كجزء من خطاب حالة الوالية لعام 
وفي المناطق المستهدفة في جميع أنحاء الوالية حيث ينتشر التشرد ( في جميع أنحاء مدينة نيويورك SOSالخيارات اآلمنة )

في الشوارع بشكل كبير واستخدام التمويل العام لتنفيذ المبادرات التي ستقوم بتوسيع نطاق الحصول على سكن وحماية  
  المستأجرين من اإلخالء.

  
"في حين أن الدمار االقتصادي   "ال ينبغي ألحد أن ينام في الشارع في أي مكان في والية نيويورك." وقالت الحاكمة هوكول:

( جعل أزمة التشرد ازدادت سوًءا، فنحن نعلم أن هناك أوجه عدم مساواة هيكلية طويلة COVID-19الذي سببته جائحة )
وصحية. أتعهد بمساعدة سكان نيويورك الذين هم في أمس   األمد يلزم معالجتها من أجل تزويد سكان نيويورك بمنازل مستقرة

  الحاجة للحصول على السكن والرعاية عالية الجودة التي يستحقونها."
  

ستتناول خطة اإلسكان التي أعلنتها الحاكمة هوكول أوجه عدم المساواة المنهجية التي تسببت في انعدام األمن السكني  
  وأجبرت سكان نيويورك على التشرد. ستشمل هذه المبادرات:

  

ستعمل فرق من ممارسي الصحة العقلية المدربين والذين يُعرفون باسم فرق  (:SOSفرق دعم الخيارات اآلمنة ) •
( مع أماكن اإليواء في حالة الطوارئ ومقدمي خدمات التوعية باإلضافة إلى مؤسسات  SOSدعم الخيارات اآلمنة )

نة نيويورك حيث  اإلسكان الداعمة والدائمة لتحويل حياة األفراد من الشارع إلى سكن مستقر. سيتم نشر هذا في مدي
شخص في الشوارع باإلضافة إلى مناطق أخرى ذات احتياج عالي في والية نيويورك لتوفير   3,900يعيش حوالي 

خدمات االنتقال المكثف والتنسيق الداعم لألفراد المشردين والذين يعانون من مرض عقلي أو اضطراب تعاطي  
طر أكبر لدخول متكرر للمأوى أو المستشفى أو  لخ المخدرات أو عوامل خطر محددة أخرى والتي تعرضهم

التي تديرها الوالية وستنسق مع فرق التوعية في الجبهة األولى التي تديرها مدينة  SOSستتعاون فرق  السجن.
نيويورك باإلضافة إلى إدارة الخدمات االجتماعية بمدينة نيويورك إلشراك األفراد الذين يعانون من التشرد في  

اعدة في تأمين وضعهم في برامج اإلسكان الداعمة أو في حاالت الطوارئ مع خدمات اجتماعية  الشوارع للمس
ستقوم هذه الفرق بتوسيع نطاق العمل المنجز الحالي من قبل "فرق التدخل في األوقات الحرجة" باإلضافة  شاملة.

  ة.إلى زيادة حجم هذا النطاق الموسع في كل من مدينة نيويورك وفي أنحاء الوالي
  
تم وضعه على  a-421بما أن برنامج  وإنشاء برنامج جديد وأكثر فعالية: a-421الضريبة  إنهاء برنامج تخفيض •

، ستقترح الحاكمة هوكول برنامًجا جديًدا لتخفيض الضريبة يحفز بناء مساكن 2022أن تنتهي صالحيته في عام 



اإليجار في جميع أنحاء مدينة نيويورك مع توفير القدرة على تحمل التكاليف بشكل دائم وأعمق. اقترحت الحاكمة  
سيهدف إلى توفير القدرة على تحمل التكاليف بشكل أعمق يخدم  هوكول برنامًجا جديًدا لتخفيض الضريبة والذي 

؛ وتوفير القدرة على تحمل التكاليف طويلة األمد لتوفير مزيًدا a-421األسر ذات الدخل المنخفض مقارنةً ببرنامج 
في  من االستقرار لألسر ذات الدخل المنخفض؛ وضمان توافر وحدات اإليجار بتكلفة معقولة على المدى الطويل 

األحياء عبر المدينة؛ وإعادة تشكيل برنامج تخفيض الضرائب لضمان الكفاءة القصوى ألموال دافعي الضرائب؛  
والتماشي مع األهداف المناخية على نطاق الوالية والمدينة عن طريق المطالبة بتقنيات محايدة للكربون وكهرباء  

نة لتمكين بناء مباني صغيرة مجدية من الناحية المالية؛ وأنظمة بناء مجهزة بالطاقة الكهربائية؛ والسماح بالمرو
وإنشاء خيار ملكية المسكن بأسعار معقولة بالكامل لتعزيز فرص امتالك المنزل لألسر ذات الدخل المتوسط  

  والمنخفض في جميع أنحاء المدينة.
  
ذوي سجل ائتماني تحسين الحصول على السكن للمستأجرين المشاركين في نظام العدالة الجنائية أو  •

ستقترح الحاكمة هوكول هذين التشريعين لمنع التمييز على أساس الدرجة االئتمانية أو التعامالت مع نظام   سلبي:
العدالة الجنائية. سيمنع قانون واحد جديد أصحاب العقارات من رفض المتقدمين الذين لديهم سجل ائتماني ضعيف  

ثبات الضمان المالي الحالي. سيقوم القانون اآلخر بحجب قدرة المالك الخاص  تلقائيًا، بافتراض أن المتقدم يمكنه إ
على رفض األفراد المشاركين في العدالة تلقائيًا وسيطلب من مؤسسات اإلسكان إجراء تقييمات فردية تشرح ظروف 

  اإلخالء ودليل إعادة التأهيل مع مواصلة ضمان سالمة المقيمين الحاليين ورفاهيتهم.
  
ستقوم الحاكمة هوكول بإنشاء برنامج المساعدة القانونية لمنع   إنشاء برنامج المساعدة القانونية لمنع اإلخالء:  •

اإلخالء والذي سيوفر مساعدة قانونية للمستأجرين في الريف الذين ال يمكنهم تحمل تكاليف محام في إجراءات  
في المائة أو أقل من خط الفقر   200خالء بدخل يساوي اإلخالء. سيطبق التمويل على المستأجرين الذين يواجهون إ

الفيدرالي وسيتم توفيره من قبل مقدمي الخدمات القانونية المحلية مثل جمعية المساعدة القانونية في شمال شرق  
كما ستقوم هذه   ومنظمات أخرى.  LAW-NYمدينة نيويورك والخدمات القانونية في منظمات وسط نيويورك و

يع نطاق برنامج تجربة اإلسكان العادل لتوفير تثقيف وتجربة إضافية لإلسكان العادل في جميع أنحاء  المبادرة بتوس
  الوالية.

  
ستقوم الحاكمة هوكول بإنشاء وحدة التعافي   إنشاء وحدة دائمة للتعافي من الكوارث والصمود إلعادة بناء المنازل: •

( لتسهيل HCRفي إدارة اإلسكان والتجديد المجتمعي )  من الكوارث والصمود في والية نيويورك ليكون مقرها 
إدارة األموال الفيدرالية بشكل دائم لتلبية احتياجات التعافي بكفاءة. سيؤدي ذلك إلى استبدال مكتب الحاكمة للتعافي  

(، وهي إدارة تم تمويلها من قبل التمويل الفيدرالي المقرر انتهاء صالحيته قريبًا. سيشمل GOSRمن العواصف )
التركيز األساسي للوحدة توسيع نطاق جهود التعافي وتنسيق مبادرات الصمود لكل من الكوارث الصغيرة والكبيرة  

لذي ال يتم تغطيته بواسطة الوكالة في جميع أنحاء الوالية؛ وتنسيق االستجابة األولية والتعافي طويل األمد وا
( أو وكاالت استجابة الوالية في حاالت الطوارئ؛ وتحديد االحتياجات ونشر  FEMAالفيدرالية إلدارة الطوارئ )

الموارد بسرعة وبإنصاف وتعقب التمويل لكل الوكاالت بعد العاصفة؛ وإنشاء التطبيقات عبر اإلنترنت باسخدام  
انات؛ وإدارة حافظة برامج ما بعد الكوارث وما قبلها خاصة تلك التي تركز على جهود في إدارة البي  GOSRخبرة 

  إعادة البناء الخاصة بالمالك وتحديثات القدرة على التكيف للمالك والمجتمعات ومواقع الشراء النهائي الطوعي.
  
( ال  PAتدرك الحاكمة هوكول أن الهيكل الحالي للمساعدة العامة ) معالجة الفقر لمنع التشرد على مستوى الوالية: •

يوفر حوافز كافية لألسر لزيادة الدخل والمدخرات كما هو مطلوب لتوفير االستقرار السكني. ولمعالجة ذلك، ستغير  
وتسمح لألسر  PAلمزيد من الدخل قبل أن تقلل من مزايا نيويورك الحد االدنى لألهلية وتسمح لألسر بإعفاء ا

. باإلضافة إلى ذلك، ستلغي نيويورك فترة  PAبإدخار المزيد قبل أن تجعلهم المدخرات غير مؤهلين لبرنامج 
( لضمان حصول األفراد المؤهلين بسرعة على SNAيوًما لمزايا مساعدات شبكة األمان ) 45االنتظار التي مدتها 

ل األساسي الضروري الذي يعتمد عليه الكثير من سكان نيويورك بما في ذلك، عودة األفراد إلى دعم الدخ
  مجتمعاتهم من السجن.

   
###  
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