
 
 الحاكمة كاثي هوكول  2/6/2022 للنشر فوًرا:

 
 

 الذين لألشخاص والمتكامل الجديد المدعوم اإلسكان تطوير لدعم دوالر مليون  15 بمقدار تمويل عن تعلن هوكول الحاكمة
  تطورية إعاقات من يعانون

  
لتوسيع نطاق الوصول إلى إسكان ميسور التكلفة ويسهل  OPWDDمن   2022منح اإلسكان الداعم المتكاملة لعام 

  الوصول إليه وغير معتمد لألشخاص الذين يعانون من إعاقات تطورية
  
  

  الخدمات لمقدمي والمتاحة المتكامل  الداعم اإلسكان على الحصول  طلبات إطالق  عن اليوم هوكول كاثي الحاكمة أعلنت
  ذوي لألشخاص نيويورك والية مكتب سيديرها والتي  2022 لعام التمويل  فرصة ستمنح اإلسكان. ومطوري المؤهلين
  غير الداعمة  اإلسكان  خيارات إلى الوصول نطاق لتوسيع الرأسمالي التمويل من دوالر مليون 15 التطورية اإلعاقات
  تطورية. إعاقات من يعانون الذين  شخاصلأل التكلفة والميسورة المعتمدة

  
"بينما نسعى جاهدين لجعل نيويورك أكثر إنصافًا وشمولية من األهمية بمكان أن نوفر لسكان نيويورك  قالت الحاكمة هوكول،

تلتزم إدارتي بتطوير  الضعفاء إمكانية الحصول على مساكن ميسورة التكلفة والخدمات الداعمة التي يحتاجون إليها للتطور.
نية والتطورية وستساعدنا مرونة هذا التمويل في تنفيذ استراتيجيات  المساكن التي تخدم سكان نيويورك من ذوي اإلعاقات الذه

  فعالة تدعم المحتاجين في جميع أنحاء واليتنا." 
  

( مكتب والية Integrated Supported Housing , ISHستمكن عملية تقديم طلب اإلسكان المدعوم المتكامل )
 ,Office for People With Developmental Disabilitiesنيويورك لألشخاص ذوي اإلعاقات التنموية )

OPWDD  ومقدمي الخدمات ومطوري اإلسكان من التخطيط الشامل لتطوير مشاريع اإلسكان الداعمة الجديدة والحصول )
( المطلوبة خالل  OPWDD) j',vعلى االلتزامات في الوقت المناسب من العيادة الخارجية لتطوير الرعاية الصحية والت

التمويل المختلفة مثل تلك التي تشرف عليها مؤسسة تجديد المنازل والمجتمعات في نيويورك ومؤسسة مدينة   عمليات طلب
  نيويورك لتطوير اإلسكان والمحافظة عليه وممولي رأس المال الحكومي المشابه.

  
مان إيجار ناجح لشخص  يعرف اإلسكان الداعم على أنه "مزيج من مساعدات اإلسكان والدعم المتعلق بالسكن المصمم لض 

  يسكن إحدى الوحدات المدعومة." 
  

"إن التكاليف المتزايدة لإلسكان المرخص باإلضافة   قال كيري إي. نيفيلد مفوض مكتب األشخاص ذوي اإلعاقات التطورية،
لألشخاص من  إلى الطلب على خيارات السكن المرنة اإلضافية تتطلب مناهج جديدة ومستدامة لإلسكان وأشكال دعم السكن 

يجب أن نستمر في توسيع قائمة خيارات الدعم السكني لألشخاص الذين نخدمهم وأعتقد أن هذه   جميع مستويات القدرات.
  الفرص ستساعدنا في توفير قدر أكبر من االستقاللية والدعم الذي يحتاجون إليه." 

  
يستحق جميع سكان نيويورك فرصة العيش منازل  "  قالت روثان فيزناوسكاس، مفوضة مؤسسة تجديد المنازل والمجتمعات:

آمنة ومستقرة وأسعار ميسورة التكلفة يمتلكونها بغض النظر عن قدراتهم أو دخلهم. ستساعد طلبات الحصول على إسكان  
 داعم متكامل على تعزيز إدراج الشقق لألشخاص ذوي اإلعاقات الذهنية أو التطورية في مشاريع اإلسكان الميسورة التكلفة

مليون دوالر أمًرا ممكنًا ونتطلع   15الممولة من القطاع العام. نثني على الحاكمة هوكول لجعلها فرصة التمويل هذه التي تبلغ 
  ( لتقديم فرص إسكان داعمة تشتد الحاجة إليها في كافة أنحاء الوالية." OPWDDإلى مواصلة شراكتنا مع )



  
 المتقدمون يُظهر حيث إضافية  موارد (OPWDD) قد  نيويورك. والية ناطقم جميع في للمتقدمين متاًحا التمويل سيكون

  الجنسية والهوية والجنسية واللغوية والثقافية واإلثنية العرقية  الخلفيات  ذوي األفراد احتياجات لتلبية فعالة استراتيجيات
  المتنوعة.

  
  تفضيلية إيجار لوحدات طلبًا  تتضمن داعمة إسكان مشاريع وإنشاء اإليجار دفع  مساعدات و/أو رأسمالية دوالرات المنح تشمل

  التطورية. أو الذهنية اإلعاقة ذوي لألشخاص الجانبية"( )"الوحدات
  

"األشخاص ذوو اإلعاقة لديهم احتياجات وتفضيالت سكنية مختلفة تماًما ومن  قال السناتور عن الوالية جون دبليو مانيون،   
ذ والية نيويورك خطوات استباقية لمعالجة هذه المشكلة باستثمارات مثل طلبات الحصول على إسكان  األهمية بمكان أن تتخ

مليون دوالر. أشجع مقدمي الخدمات في وسط نيويورك وكافة أنحاء الوالية على التقدم للحصول على   15داعم متكامل بقيمة 
ائلتنا وأصدقائنا وجيراننا ذوي اإلعاقة بشكل أفضل. أنا  هذه الدوالرات حتى نتمكن من إتاحة خيارات سكن جديدة لخدمة ع

  ممتن للحاكمة هوكول لقيادتها وشراكتها المستمرة في العديد من القضايا العميقة التي تؤثر على مجتمع المعاقين." 
  

الجديدة تدرك أنه  ( إشارة أخرى مرحب بها على أن الحاكمة OPWDD"تشكل مبادرة )قال عضو الجمعية توم أبينانتي، 
( لتلبية احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة بشكل أفضل. إنه إدراك واقعي لحقيقة أن خيارات OPWDDيجب إعادة توجيه )

اإلسكان المحدودة في الماضي ليست كافية وإشارة إلى أن اإلدارة مستعدة لتجربة مناهج جديدة لتقديم دعم أفضل لألشخاص  
  ذوي اإلعاقة." 

  
ن مقدمي الخدمات المؤهلين الذين يتقدمون للحصول على التمويل الترويج لخيارات إسكان أكثر استقاللية ومعالجة  سيُطلب م

العوائق التي تحول دون انتقال األشخاص إلى بيئة تكاملية أكثر من اختيارهم. بعد فترة التمويل سيتمكن الفائزون بالمنح من 
  من خالل التمويل الحالي ونماذج الخدمة.مواصلة تقديم الدعم والخدمات المتكاملة 

  
  .materials-application-ish-https://opwdd.ny.gov/2022لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة 
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