
 
 الحاكمة كاثي هوكول   9/4/2022 للنشر فوًرا:

 

 
  2023الجائحة في ميزانية عام من مليار دوالر من األموال االحتياطية للتعافي  2الحاكمة هوكول تعلن عن توفر  

   
المستأجرين مليون دوالر لبرنامج المساعدة في دفع اإليجارات في حاالت الطوارئ كجزء من االلتزام المستمر بدعم   800

  والمالك  الذين يعانون من الصعوبات الناجمة عن الجائحة
  

  (COVID-19مليون دوالر للمستشفيات التي ال تزال تعاني من ضائقة مالية بسبب جائحة )  800
   

  مليون دوالر للقضاء على ديون المرافق المرتبطة بالجائحة لألسر ذات الدخل المتدني  250
  

دوالر لبرنامج المساعدة  في دعم اإليجارات لدعم أصحاب العقارات الذين رفض المستأجرون لديهم  مليون   125
  المشاركة في برنامج المساعدة في دفع اإليجارات في حاالت الطوارئ

   
   

ائحة في  مليار دوالر في احتياطي تمويل التعافي من الج 2قدمت الحاكمة كاثي هوكول اليوم شرحاً مفصالً الستخدامات 
. عندما قدمت ميزانيتها التنفيذية في يناير، أشارت الحاكمة هوكول إلى أنها ستعمل مع  2023ميزانية الوالية للسنة المالية  

الهيئة التشريعية للعثور على أفضل استخدامات لهذه األموال اإلضافية والتي ستدعم البرامج لمرة واحدة وغير المتكررة التي  
ورك الضعفاء الذين تأثروا إلى حٍد بعيد على وجه الخصوص بسبب الجائحة. بموجب اتفاقيات مع  ستخفف عن سكان نيوي

مليون دوالر لمساعدة   250مليون دوالر لبرنامج المساعدة في حاالت الطوارئ و   800الهيئة التشريعية، يتم توجيه 
مليون دوالر تذهب إلى   800جارات و مليون دوالر لبرنامج مساعدة أصحاب العقارات في دفع اإلي 125المرافق و 

مليون دوالر إضافية   25(. سيتم تخصيص COVID-19المستشفيات التي ال تزال تعاني من ضائقة مالية من جائحة )
  الستثمارات أخرى لمرة واحدة وغير متكررة. 

  
"ال تزال بعض مجتمعاتنا األكثر ضعفًا تعاني من اآلثار المدمرة لهذه الجائحة التي تحدث مرة واحدة   قالت الحاكمة هوكول،

تتطلب األزمة غير المسبوقة استجابة غير مسبوقة ألولئك الذين عليهم ديون تبدو بأنه ال يمكن التغلب عليها  .في كل الجيل 
لضمان إدراج هذا التمويل المهم في الميزانية. ستبني هذه الميزانية على   وأنا ممتنة لشركائنا في الهيئة التشريعية على عملهم

  جهود األشهر السبعة األولى لي في المنصب وستقدم الدعم لسكان نيويورك الذين يكافحون للوقوف على أقدامهم." 
   

  برنامج المساعدة في دفع اإليجارات في حاالت الطوارئ
مليون دوالر من أموال الوالية لبرنامج المساعدة في   800مبلغًا إضافيًا قدره  2023مالي تتضمن ميزانية الوالية للعام ال

مليون دوالر إضافية لتمكين إنفاق األموال الفيدرالية التي أعادت   150دفع اإليجارات في حاالت الطوارئ. تم تخصيص 
مليار دوالر   2.1دة اإلعاقة المؤقتة أكثر من الحكومة الفيدرالية تخصيصها لوالية نيويورك. حتى اآلن، وزع مكتب مساع

ألف أسرة متدنية ومتوسطة الدخل تواجه عدم استقرار    160على شكل تمويل فيدرالي لدفع متأخرات اإليجار ودعم أكثر من  
  في اإلسكان. 

   
   المساعدة في دفع متأخرات المرافق
مليون دوالر للتخلص من متأخرات المرافق المرتبطة   250بقيمة تموياًل  2023ستضيف ميزانية الوالية للعام المالي 

ذات الدخل المتدني وتقليل جميع المتأخرات األسرية األخرى التي تراكمت أثناء الجائحة. ستتم إدارة هذا   لألسربالجائحة



 Office of Temporary Disabilityالتمويل من قبل إدارة الخدمة العامة بالتعاون مع مكتب مساعدة اإلعاقة المؤقتة )
Assistance, OTDA مليون دوالر يتم   100( ومنظمات المستهلكين والمرافق. البرنامج باإلضافة إلى ما يقدر بنحو

 Emergency Rental Assistanceدفعها من خالل برنامج المساعدة في دفع اإليجارات في حاالت الطوارئ )
Program, ERAPلتقليل متأخرات المرافق. إضا )( فة إلى ذلك، أطلقت الحاكمة هوكول مبادرة جديدة بينOTDA )

( لتسجيل المزيد من األسر ذات الدخل المتدني Department of Public Services, DPSوإدارة الخدمات العامة )
  ف المرافق.تلقائيًا في برامج الخصم الخاصة بالمرافق التي ستوفر على األسر المشاركة مئات الدوالرات سنويًا من تكالي

  
  برنامج المساعدة في دفع اإليجارات ألصحاب العقارات 

مليون دوالر إضافي لبرنامج المساعدة في دفع اإليجارات ألصحاب   125مبلغ  2023تتضمن ميزانية الوالية للعام المالي 
 Landlord Rental Assistanceالعقارات. يوفر برنامج المساعدة في دفع اإليجارات ألصحاب العقارات )

Program, LRAP  المساعدة في اإليجار ألصحاب العقارات الذين لم يتقدم المستأجرون لديهم بطلب للحصول على )
(ERAP بما في ذلك الحاالت التي أخلى فيها المستأجرون العقار مع بقاء متأخرات من اإليجار. حتى اآلن، تم دفع أكثر )

  مليون دوالر لمساعدة أصحاب العقارات. 160دفعة بلغ مجموعها أكثر من  15,000من 
   

   الرعاية الصحية
لبناء نظام الرعاية الصحية في المستقبل واستعادة القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية المستنفدة ستجري الحاكمة  

مليون دوالر من هذه   800  مليار دوالر في الرعاية الصحية بما في ذلك 20هوكول استثماًرا تاريخيًا لعدة السنوات بقيمة 
  (. COVID-19االتفاقية للمستشفيات التي ال تزال تعاني من ضائقة مالية بسبب جائحة )

   
   

  ###  
  

  

 
 www.governor.ny.govتتوفر أخبار إضافية على 

   press.office@exec.ny.gov  |518.474.8418والية نيويورك | الغرفة التنفيذية | 
 

 إلغاء االشتراك 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cc8860af212a445aa5a5f08da1a64d2cb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637851317584733145%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=68juPWOFgFOEpjH7%2FDtDm4gpH56w7YpS4GQgM%2BezvMs%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES483F0AB4741EB9718525881F006E458700000000000000000000000000000000&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cc8860af212a445aa5a5f08da1a64d2cb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637851317584733145%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=SGUW7YwMRGfysGd3Bi0p1DdKolpjP8V6LDIiUYT4mLk%3D&reserved=0

