
 
 الحاكمة كاثي هوكول   13/1/2022 للنشر فوًرا:

 

 

  الحاكمة هوكول تعلن عن خطاب مشترك إلى وزارة الخزانة األمريكية تطالب فيه بمزيد من اإلعانات اإليجارية الفيدرالية
  

ية جانيت يلين يسلط  مشترًكا إلى وزيرة الخزانة األمريك  خطابًا واليات نيويورك وكاليفورنيا ونيوجيرسي وإلينوي تبعث
  الضوء على الحاجة الماسة للتمويل

  
  طلب للحصول على إعانة إيجارية ال تزال غير ممولة في نيويورك 85,000أكثر من 

  
أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن والية نيويورك تنضم إلى كاليفورنيا ونيوجيرسي في دعوة الحكومة الفيدرالية إلى 
إعطاء األولوية لتمويل المزيد من اإلعانات اإليجارية للواليات التي يعيش فيها عدد كبير من المستأجرين والتي استنفدت  

اليوم الحاكمة هوكول، وحاكم نيوجيرسي فيل مورفي، وحاكم كاليفورنيا جافين  مخصصاتها الفيدرالية األولية. أرسلت 
نيوسوم، وحاكم إلينوي جي بي بريتزكر، خطابًا مشترًكا إلى وزيرة الخزانة األمريكية جانيت يلين، يطالبون فيه الوزارة 

ل على المساعدة للواليات ذات  بإعادة مراجعة منهجيتها في إعادة تخصيص أموال اإلعانات اإليجارية من أجل الحصو 
   الطلب المرتفع والحاجة الماسة لإلعانات.

  
قالت  "منذ بداية إدارتي، تعهدت بتقديم اإلعانة للمستأجرين وأصحاب العقارات المكافحين الذين ما زالوا يتعافون من الوباء،" 

مليون دوالر لمكمالت   100مليار دوالر، ووفرنا  1.3"منذ ذلك الحين، قدمنا إعانات إيجارية تزيد عن  الحاكمة هوكول،
مليون دوالر للخدمات القانونية المجانية   25اإليجار المتاحة، ووقعنا قانونًا لزيادة مبالغ قسيمة اإليجار، واستثمرنا 

ومع ذلك، فإن   قابلة للتحقيق لتلبية احتياجات اإلسكان النظامية.للمستأجرين، وكشفنا عن عدد من المقترحات الجريئة وال
الواقع المرير هو أنه ال يزال هناك عدد كبير جًدا من سكان نيويورك بحاجة إلى المساعدة في اإلسكان. شعرنا بخيبة أمل  

سيتم إعادة تخصيصها إلى  إزاء حجم األموال اإلضافية لإلعانات اإليجارية المتاحة من وزارة الخزانة األمريكية التي
نيويورك، وبالنظر إلى إعادة فتح بوابة برنامج المساعدة اإليجارية في حاالت الطوارئ بالفعل هذا األسبوع، أطلب من  

وزارة الخزانة إعادة النظر في عمليتها. من األهمية بمكان أال نعطي المستأجرين وأصحاب العقارات المكافحين أماًل كاذبًا  
إعانة مالية طال انتظارها دون تدخل فيدرالي عندما ال يوجد تمويل لدعمهم، وأشكر كاليفورنيا ونيوجيرسي   للحصول على

  وإلينوي على انضمامهم إلينا في هذا الجهد المهم."
  

يختار بين   "لقد خلق الوباء تحديات مالية للكثيرين في جميع أنحاء واليتنا وأمتنا، ولكن ال ينبغي ألحد أن قال الحاكم مورفي:
دفع ثمن السقف فوق رأسه أو توفير الطعام على المائدة. سيسمح لنا التمويل الفيدرالي اإلضافي بمواصلة دعم عائالت  

  نيوجيرسي التي تعمل بجد خالل هذه األوقات الصعبة."
  

مليار دوالر من التمويل  18في طلب التمويل اإلضافي، شددت الواليات على الحاجة العاجلة لتسريع إعادة توزيع ما يقدر بـ 
الطارئ غير المستخدم للمساعدة في الحفاظ على استقرار األسر وإيوائها وسط االرتفاع األخير في موجة مرض  

(COVID-19أشار حكام الواليات إلى أن منهجية ت .) خصيص اإلعانات اإليجارية للواليات كانت تستند إلى إجمالي عدد
  سكان الوالية، والتي ال تأخذ في االعتبار عدد المستأجرين ذوي الدخل المنخفض في كل والية.

  
  الكامل. الخطاباقرأ 
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دفعة مالية   104,000مليار دوالر كإعانات إيجارية، بما مجموعه أكثر من  1.3أصدرت والية نيويورك أكثر من 
طلبًا  161,000إجمااًل، التزمت الوالية بملياري دوالر من التمويل المتاح، والتي تغطي ما يقرب من ألصحاب العقارات. 
   غير ممولة.  85,000وتترك ما يقرب من 

  
على الرغم من نقص التمويل، اضطرت الوالية قانونًا إلى إعادة فتح بوابة الطلبات بالكامل في األسبوع الماضي بعد صدور 

ون تمويل إضافي لدعم الطلبات المتراكمة الموجودة بالفعل، فإن الوالية معرضة لخطر إعطاء سكان أمر قضائي. بد 
  نيويورك الذين يكافحون أماًل كاذبًا باإلعانة المالية الحرجة التي ال توجد ببساطة دون التدخل الفيدرالي.

  
بسيط وتسريع برنامج المساعدة اإليجارية  بعد توليها المنصب في أواخر أغسطس، عملت الحاكمة هوكول بقوة على ت

مما أدى إلى القضاء على الروتين البيروقراطي لتسريع المدفوعات. تعهدت والية نيويورك أو وزعت  - الطارئة في الوالية 
  بعد أقل من ستة أشهر من فتح - مليار دوالر كإعانات إيجارية قبل استنفاد مخصصاتها الفيدرالية في نوفمبر   2أكثر من 
   البرنامج.

  
مليون دوالر إلعادة  996بتوجيه من الحاكمة هوكول، طلب مكتب المعونات المؤقتة ومعونة العجز في الوالية الحقًا 

تخصيص األموال من الخزانة، والتي كانت ستمول عشرات اآلالف من مقدمي الطلبات اإلضافيين. لكن في أواخر الشهر  
في   3أقل من  -مليون دوالر من إعادة التخصيص األولية  27ن نيويورك ستتلقى الماضي، أشارت وزارة الخزانة إلى أ

  طلبًا.  1,960المائة من طلب الوالية وما يكفي لتمويل ما يقرب من 
  

"تمثل مناشدة الحاكمة في   ( دانييل دبليو تيتز:OTDAقال القائم بأعمال مفوض مكتب المعونات المؤقتة ومعونة العجز ) 
الوقت المناسب إلى وزارة الخزانة مناصرتنا المستمرة والقوية للمستأجرين وأصحاب العقارات الذين ما زالوا يعانون من  

األثر المالي للوباء. في غياب هذه األموال اإلضافية، نواجه احتمالية كئيبة تتمثل في عدم قدرتنا على تلبية طلبات إعانة  
ات لعشرات اآلالف من سكان نيويورك الذين يكافحون والذين يحاولون تغطية نفقاتهم وسط هذه األزمة الصحية اإليجار

العالمية المستمرة. أحيي قيادة الحاكمة هوكول ومبادرتها للعمل مع الواليات األخرى لمساعدة وزارة الخزانة على إدراك  
  الحاجة الملحة والفورية للحصول على تمويل إضافي." 

  
###  

  

 
 www.governor.ny.govتتوفر أخبار إضافية على  
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