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  مليون دوالر في بوفالو 21الحاكمة هوكول تعلن عن بدء أعمال البناء في مشروع إسكان ميسورة التكلفة بقيمة 
  

شقة جديدة ميسورة التكلفة وموفرة للطاقة عبر الشطر الغربي من بافالو؛ ستتضمن  49سيضيف ويست سايد هومز 
  المواقع ستة عشر شقة مخصصة للبالغين الذين يعانون من التشرد 

  
اقة في  دوالر من خالل مسابقة المباني المتميزة لهيئة أبحاث وتطوير الط 362,000حصل المشروع على منحة تزيد عن 

  (NYSERDAوالية نيويورك )
  
  

مليون دوالر في بوفالو.   21أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن بدء تشييد مشروع إسكان داعم وميسور التكلفة بقيمة 
(، إعادة تأهيل كبيرة لمبنيين وإنشاء أحد عشر  West Side Homesيشمل المشروع، المعروف باسم ويست سايد هومز )

  شقة مع خدمات داعمة للسكان الذين يعانون من التشرد. 16من بينها  منزاًل،  49مبنى جديًدا لبناء 
  

الذي تشتد الحاجة إليه وحدات سكنية موفرة للطاقة وعصرية لعائالت في بوفالو، من بينهم أولئك  الجديد "يوفر هذا المشروع 
"من خالل تحويل قطع األراضي الشاغرة إلى فرص إسكان جديدة، يمكننا   قالت الحاكمة هوكول.ن يعانون من التشرد،" الذي

  إنشاء نشاط اقتصادي جديد عبر الجانب الغربي وتحسين نوعية الحياة للعائالت التي ستعتبر هذا المشروع موطنًا لها قريبًا." 
  

سكان ميسوًرا وأكثر إنصافًا  مشروع ويست سايد هومز هو جزء من خطة الحاكمة هوكول على مستوى الوالية لجعل اإل
واستقراًرا. في ميزانية الوالية التي تم إقرارها مؤخًرا، قامت الحاكمة بتأمين خطة إسكان شاملة جديدة مدتها خمس سنوات 

منزل بأسعار   100,000مليار دوالر، من شأنها زيادة المعروض من المساكن عن طريق إنشاء أو الحفاظ على   25بقيمة 
منزل مع خدمات داعمة للسكان الضعفاء، باإلضافة إلى إمداد   10,000ميع أنحاء نيويورك، بما في ذلك معقولة في ج

   منزل إضافي بالكهرباء. 50,000
  

قطعة أرض شاغرة وسيتم إعادة تأهيل منزلين قائمين لعائلتين. سيوفر   17سيتم تشييد المباني اإلحدى عشر الجديدة على 
منزاًل ميسور التكلفة مع مزيج من شقق بغرفة نوم واحدة وغرفتين وثالث وأربع   49ا مجموعه المشروع، عند اكتماله، م

   غرف نوم. 
  

وهناك ستة عشر شقة داعمة تشملها إعانات اإليجار والخدمات للمقيمين وسيتم تمويلها من خالل مبادرة إمباير ستيت لإلسكان  
 BestSelfفي والية نيويورك. ستشمل الخدمات التي تقدمها الداعم ويديرها مكتب خدمات ودعم مكافحة اإلدمان 

Behavioral Health  ،إدارة الرعاية، وخدمات العالج الصحي السلوكي، ودعم األقران، وخدمات الرعاية األولية
  والخدمات التعليمية / المهنية، واالرتباط بموارد رعاية األطفال، والمساعدة في مهارات الحياة اليومية.

  
  في المائة من متوسط الدخل في المنطقة. 50المتبقية للعائالت التي تكسب أو يقل دخلها عن  33وستُخصص المنازل الـ

  
 Phiusللحصول على شهادة من  West Avenue 625وحدة في  15سيتم تشييد مبنى مكون من ثالثة طوابق من 

(Passive House Institute US و )2020 Enterprise Green Communities  وWELL Building 
Certification ؛ باإلضافة إلى متطلبات تحقيق األداء لتلقي الدعم من مسابقة المباني المتميزة لهيئة أبحاث وطوير الطاقة في



(. تم  New Construction-Housing Program( وبرنامج بناء اإلسكان الجديد )NYSERDAوالية نيويورك )
ائيًا بالكامل وسيشمل ميزات مثل مضخة حرارية أرضية، وتهوية الستعادة الطاقة، ومجموعة تصميم المبنى ليكون كهرب

  للطاقة الشمسية على السطح.
  

   يتميز المشروع بوسائل الراحة، مثل مرافق غسيل المالبس وخزائن التخزين واألروقة والشرفات وغرفة مجتمعية.
  

 BestSelfيقع مشروع ويست سايد هومز بالقرب من خطوط حافالت متعددة وداخل محيط ميل واحد من عيادات ومكاتب 
Behavioral Health ومكتبة Crane Branch ومكتبة ،Isaias Gonzalez-Soto Branch ومركز ،West 

Side Community Services ومختلف مدارس مدينة بوفالو، ومتنزه ماساتشوستس أفينيو بارك في بوفالو، ونادي ،
  للبنين والبنات.

  
(، وهي ذراع BNSC) Buffalo Neighborhood Stabilization Company Incالجهة المطورة هي شركة 

، حدد أعضاء مجتمع  2017. من خالل عملية التخطيط التي بدأت في عام PUSH Buffaloلشركة مشاريع اإلسكان 
  التي سيتم إعادتها لالستخدام كمساكن ميسورة التكلفة.  17، هذه المواقع الـBNSCويست سايد، بقيادة 

  
مليون  12يشمل تمويل الوالية لمشروع ويست سايد هومز ائتمانات ضريبة اإلسكان الفيدرالية منخفضة الدخل والتي ستولد 

مليون دوالر في صورة دعم من وكالة تجديد المنازل والمجتمعات بوالية نيويورك. يقدم   3.3دوالر في صورة حقوق ملكية و
مليون دوالر من خالل برنامج مساعدة إسكان المشردين   3.6والية نيويورك مكتب المعونات المؤقتة ومعونة العجز في 

(Homeless Housing Assistance Program  وقدمت هيئة أبحاث وتطوير الطاقة بوالية نيويورك منحة بقيمة .)
اء واإلسكان دوالر من خالل برنامج البن  124,000دوالر في الجولة الثانية من برنامج المباني المتميزة و 362,620

  دوالر. 500,000الجديد. وتقدم مدينة بوفالو 
  

"سيؤدي استثمارنا في ويست سايد هومز إلى إنشاء   قالت مفوضة وكالة تجديد المنازل والمجتمعات روث آن فيزناوسكاس:
شقة   16ك شقة موفرة للطاقة وبأسعار معقولة في حي يسهل فيه المشي بالقرب من الخدمات والمرافق، بما في ذل 49

للعائالت التي تحتاج إلى دعم إضافي. سيقدم مشروع التطوير هذا المصمم بذكاء نشاًطا جديًدا لمجتمع ويست سايد مع  
استكمال الطابع السكني للحي. من خالل دمج التدابير الصارمة لكفاءة الطاقة، سيعمل ويست سايد هومز على تعزيز مساحة  

أكثر نظافة واخضراًرا للجميع، وتعزيز جهود الوالية لتحقيق أهداف خفض الكربون  معيشية أكثر صحة للسكان، ومجتمعًا
وشركائنا اآلخرين على االنطالق  PUSH Buffalo(. تهانينا لـCLCPAالمحددة في قانون قيادة المناخ وحماية المجتمع ) 

 في هذا المشروع الجديد." 
  

: "غالبًا ما يحتاج األفراد المتأثرون قال تشاينزو كننغهام، مفوض مكتب خدمات ودعم مكافحة اإلدمان في والية نيويورك
عم مكافحة اإلدمان باإلدمان إلى بيئة إسكان داعمة لتلقي الخدمات الحيوية الضرورية لصحتهم. يواصل مكتب خدمات ود 

(OASAS  العمل مع الوكاالت الشريكة لنا لجلب هذه المشاريع إلى جميع مناطق الوالية والمساعدة في ربط األشخاص )
  المحتاجين بالموارد التي يحتاجون إليها آمل أن يعود ذلك بالفوائد على مجتمع نيويورك الغربي."

  

"من خالل الجمع بين الخدمات الداعمة واإلسكان  قال دانيال دبليو تيتز، مفوض مكتب المعونات المؤقتة ومعونة العجز:
الميسور التكلفة، يمكننا توفير بيئة مستقرة ألولئك الذين يعانون من التشرد والتصدي للتحديات التي ساهمت في عدم  

المستمر لبرنامج مساعدة وإسكان المشردين، بما في ذلك مشروع ويست سايد   استقرارهم السكني. يُظهر دعم الحاكمة هوكول
  وخاصة األكثر ضعفاً بيننا."  -هومز، التزامها بضمان حصول جميع سكان نيويورك على مكان آمن يربطهم بموطنهم 

  

  (:NYSERDAنيويورك )قالت دورين م. هاريس، الرئيسة والمديرة التنفيذية لهيئة أبحاث وتطوير الطاقة في والية 
أن ترى مشروع ويست سايد هومز ينطلق ويبدأ في البناء على ما سيكون مساكن كهربائية بالكامل   NYSERDA"يسر 

وبأسعار معقولة لسكان بوفالو الضعفاء، والتي تعرض تكنولوجيا المضخات الحرارية والتهوية الموفرة للطاقة واستخدام 
قباًل منخفض الكربون ممكن وتضمن إمكانية الوصول إلى الطاقة المتجددة. تُظهر مشاريع المباني المتميزة مثل هذا أن مست

  المباني الصحية المريحة لجميع سكان نيويورك دعًما اللتزام الحاكمة هوكول بإنجاز مليوني منزل صديق للبيئة."
  



"هذا المشروع هو مثال آخر على التزام والية نيويورك بخلق فرص   قال عضو مجلس الشيوخ عن الوالية تيم كينيدي،
إسكان داعمة وبأسعار معقولة. أشكر الحاكمة هوكول الستمرارها في إعطاء األولوية للمساحات التي تركز على المجتمع  

  واالستثمار في الحلول المستدامة التي تبني العائالت واألفراد في جميع أنحاء غرب نيويورك."
  

بعمل رائع في هذا المجتمع لسنوات. سيستفيد  PUSH Buffalo: "تقوم قال عضو مجلس الشيوخ عن الوالية شون رايان
هذا المشروع بشكل كبير من أموال الوالية للمساعدة في تنشيط الجانب الغربي من بوفالو. لن تؤدي إعادة تأهيل هذه العقارات  

بل ستخلق أيًضا وحدات سكنية بأسعار    -تحسين األحياء التي تم بناؤها فيها فحسب  إلى 19والممتلكات الشاغرة البالغ عددها 
  معقولة تشتد الحاجة إليها للعديد من سكان بوفالو وتوفر مساعدة حيوية ألولئك الذين يعانون من التشرد."

  
 Buffalo Neighborhood"أود أن أشكر الحاكمة هوكول و قال عضو الجمعية التشريعية جون د. ريفيرا:

Stabilization Company Incو .PUSH Buffalo   على االستثمار في اإلسكان العادل الذي تشتد الحاجة إليه في
الجديدة المشمولة بمشروع ويست سايد هومز بمساحة ذات حاجة كبيرة للسكن  49ويست سايد في بوفالو. لن تفي الوحدات الـ

فحسب، ولكن هذه الوحدات ستكون قريبة من خدمات الحافالت وعيادات   الميسور التكلفة داخل مجتمع غرب نيويورك
 Isaias Gonzalez-Soto، ومكتبة  Crane Branch ، ومكتبةBestSelf Behavioral Healthومكاتب 

Branch، ومركزWest Side Community Services -   المنظمات التي تقدم خدمات ومساعدات ال تقدر بثمن
  جون إليها كثيًرا."للسكان الذين يحتا

  
"اإلسكان الميسور أمر بالغ األهمية القتصادنا ومجتمعنا الذي يساهم في  قال المدير التنفيذي لمقاطعة إبري، مارك بولونكارز: 

حيوية مجتمعنا ككل. يدل هذا االستثمار وااللتزام الكبير تجاه الحي الذي سيستفيد بشكل كبير من هذا المشروع على تركيز  
ام الحاكمة هوكول بهذا النوع من التنمية االقتصادية. إن توفير هذا اإلسكان الفريد الميسور التكلفة من خالل تجديد الهياكل التز

الحالية مع بناء مباٍن جديدة تماًما سيكون مصدر فخر في بوفالو وإظهار القيادة والتفكير المستقبلي لحاكمتنا وإدارتها. أحيي  
وع ويست سايد هومز وأتطلع إلى حفل قص الشريط في نهاية المطاف لالحتفال بهذا المشروع جميع المشاركين في مشر

  السكني الميسور التكلفة الذي تشتد الحاجة إليه."
  

، ومكتب والية نيويورك لإلسكان والمراجعة المجتمعية،  PUSH Buffalo"أشكر   قال عمدة بوفالو بايرون دبليو براون:
 BestSelf(، ومكتب الصحة السلوكية في الوالية، وNYSERDAوهيئة أبحاث وتطوير الطاقة بوالية نيويورك ) 

Behavioral Health  .لتعاونهم في هذا المشروع السكني الرائع الميسور التكلفة، والذي سيساعد أيًضا سكاننا المشردين
الذي كانت إدارتي طرفًا فيه ويسعدنا أن نلتزم بمبلغ  PUSH Buffaloذا هو مشروع اإلسكان الخامس لشركة ه

 40، حيث نعمل على تحقيق هدفنا المتمثل في إنشاء مساكن بأسعار معقولة بنسبة HOMEدوالر في صناديق  500,000
  في المائة في كل جزء من مدينة بوفالو."

  
أن تطلق  BNSC/PUSH Buffalo"يسر  :PUSH Buffaloيون، المديرة التنفيذية لشركة قالت راهوا غيرماتس

إنه تتويج للعمل مع السكان المحليين لتمرير تشريع مناخي طموح ومنصف، وهو قانون قيادة مشروع ويست سايد هومز. 
( الذي تم تمريره في  CLCPA(. في دفاعنا عن قانون قيادة المناخ وحماية المجتمع )CLCPAالمناخ وحماية المجتمع )

روع ويست سايد هومز هو تلك الرؤية. عمليًا، ومش CLCPA، بدأ مجتمعنا يتصور ما سيثبته قانون 2019يونيو/حزيران  
  نريد أن نعترف ونشكر كل أولئك الذين كانوا على استعداد للحلم معنا ودعمنا لجعل هذا المشروع حقيقة واقعة." 

  
###  
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