
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/ 2/ 11 للنشر فوًرا: 

 
 

الحاكمة هوكول تلتزم بتقديم بما يصل إلى مليون دوالر على شكل تمويل طارئ لمالكي المنازل المؤهلين المتأثرين  
  بالفيضانات من العاصفة االستوائية فريد

  
  المساعدة موجهة إلى أصحاب المنازل ذوي الدخل المتدني والمتوسط في مقاطعة ستوبين 

  
أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أنه سيتم توفير تمويل طارئ يصل إلى مليون دوالر ألصحاب المنازل المؤهلين في  

ستوفر أموال الوالية هذه منًحا لعمل   .2021مقاطعة ستوبين الذين تأثروا بالفيضانات من العاصفة االستوائية فريد في عام 
  تعرضوا ألضرار في مكان إقامتهم األساسي أثناء حدوث الفيضانات.اإلصالحات الطارئة ألصحاب المنازل الذين 

  
"تواصل الفيضانات التي تسببت بها العاصفة االستوائية فريد العام الماضي التأثير على سكان مقاطعة  قالت الحاكمة هوكول،

مناخ يزيد من تواتر العواصف نظًرا ألن تغير ال ستوبين وسيوفر هذا التمويل مساعدة مهمة ألصحاب المنازل المؤهلين.
  وقوتها، ستظل نيويورك ملتزمة بمساعدة العائالت التي تعمل بجد في إصالح منازلها مع بناء مرونتنا للمستقبل." 

  
تغطي أموال المنح الُمعلن عنها اليوم األضرار التي تكبدها أصحاب المنازل الذين يستوفون إرشادات الدخل الخاصة بالبرنامج  

ت مساكنهم الرئيسية. ستشرف هيئة تجديد منازل ومجتمعات نيويورك على البرنامج، الذي ستديره آربور  ممن تضرر
  لإلسكان والتطوير، وهي منظمة محلية غير ربحية ذات خبرة في إدارة برامج إعادة تأهيل المساكن.

  
رئة الالزمة إلعادة منازلهم إلى حالة آمنة  يمكن ألصحاب المنازل التقدم للحصول على تمويل لتغطية تكلفة اإلصالحات الطا 

وصالحة للسكن. قد تشمل اإلصالحات المؤهلة إصالح أو استبدال األنظمة الكهربائية وأنظمة السباكة، واستبدال أنظمة  
تشمل اإلصالحات الثانوية تركيب نوافذ جديدة وعزل وأبواب وأي  الصرف الصحي، والسقوف، والمداخل، وأنظمة التدفئة.

  اق عمل من شأنه تحسين كفاءة الطاقة في المنزل.نط
  
دوالر أمريكي بناًء على نطاق العمل الذي توافق عليه آربور لإلسكان   35,000سيتم تقديم المنح التي تصل قيمتها إلى  

  90سبة والتطوير. يجب أن يكون المتقدمون من أصحاب المنازل الذين سكنهم األساسي في مقاطعة ستوبين ولديهم دخل بن
  بالمائة أو أقل من الدخل المتوسط للمنطقة.

  
"بالنسبة ألصحاب المنازل في مقاطعة   ( روثان فيسناوسكاس،HCRقالت مفوضة مؤسسة تجديد المنازل والمجتمعات )

ستوبين والذين ما زالوا يعانون في أعقاب العاصفة االستوائية فريد، فإن هذه المليون دوالر من المساعدات الحاسمة 
ستساعدهم خالل مشوار التعافي. نحن ممتنون لوجود شريك موثوق به مثل آربور لإلسكان والتطوير لتنفيذ برنامج الطوارئ 

الحاكمة التي أظهرت مجدداً تعاطفها مع العائالت التي تضررت بشدة من أحداث الفيضانات غير المسبوقة. معًا،  هذا و
ستضمن نيويورك أن لدى مجتمعاتها الموارد التي تحتاجها إلعادة البناء بشكل أقوى من ذي قبل في الوقت الذي نكافح فيه مع  

  التأثير المستمر لتغير المناخ."
  

"يسر شركة آربور لإلسكان والتطوير أن ان بول، الرئيس/ الرئيس التنفيذي لشركة آربور لإلسكان والتطوير، قالت سوز
تشارك في الجهود المستمرة لمساعدة مالكي المنازل على التعافي من أضرار الفيضانات في مقاطعة ستوبين. نحن ممتنون  

( في والية نيويورك، مما يسمح لنا بتوسيع جهود  HCRلمجتمعات )للدعم اإلضافي المقدم من خالل مؤسسة تجديد المنازل وا
  تعافي المجتمعات الريفية الصغيرة المتضررة."



  
يمكن ألصحاب المنازل المؤهلين الذين يسعون للحصول على تمويل زيارة موقع شركة آربور لإلسكان والتطوير على   

-7478أو االتصال على  /programs-https://arbordevelopment.org/homeownershipاإلنترنت على:  
654-607.  
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