
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/ 6/ 28 للنشر فوًرا: 

 
 

  مليون دوالر في ألباني 3.4أعلنت الحاكمة هوكول عن افتتاح تطوير إسكان داعم بقيمة 
  

وحدة من مشروع اإلسكان الداعم الدائم لخدمة األفراد والشباب المشردين   15في نيويورك  CARESيوفر مشروع  
  سابًقا

  
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن افتتاح سكند ستريت فاميلي أبارتمنتس وإلم ستريت إستيتس وهما زوجان من مشاريع  
اإلسكان الداعمة الدائمة في وسط مدينة ألباني والتي يتم تمويلها في الغالب من خالل برنامج إسكان ومساعدة المشردين 

مليون دوالر والذي تم تطويره بواسطة مؤسسة المساعدة واإلغاثة من فيروس    3.4بالوالية. هذا المشروع الذي تبلغ قيمته 
في نيويورك   (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security, CARESكورونا واألمن االقتصادي )

المصابين بمرض   وحدة من المساكن الداعمة التي سيستخدمها الشباب واآلباء الصغار واألفراد  15قام ببناء ما مجموعه 
  عقلي خطير أو فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز والذين عانوا من التشرد سابقًا. 

  
"لقد قمنا باستثمارات غير مسبوقة في توسيع نطاق توفر المساكن الداعمة في جميع أنحاء الوالية   قالت الحاكمة هوكول،

ستساعد شقق  وسيساعد هذا التطوير الذي يجمع بين اإلسكان الميسور التكلفة وخدمات الدعم المتاحة بسهولة في تغيير الحياة.
مؤسسات األخرى المدعومة من خالل برنامج اإلسكان والمساعدة سكند ستريت فاميلي وإلم ستريت إستيتس مثل العديد من ال

للمشردين اآلباء واألمهات الشباب واألفراد الذين يعانون من التشرد في بيئة آمنة ومستقرة وداعمة حيث يمكنهم العيش 
  واالزدهار."

  
تيتس لسكان نيويورك األكثر ضعفًا  "ستوفر شقق سكند ستريت فاميلي وإلم ستريت إس قال نائب الحاكمة أنطونيو ديلجادو،

ستساعد هذه الشقق الداعمة الجديدة العديد من الشباب الذين يعانون من مرض عقلي خطير أو  مكانًا يعتبرونه منزالً لهم.
فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز من خالل منحهم بدياًل داعًما ورعاية للتشرد حيث ال يمكنهم العيش فحسب بل يتلقون 

  الخدمات الالزمة".
  

وحدة سكنية داعمة في وسط مدينة   15منازل سكنية تتكون من   ( في نيويورك شيد المشروع ستةCARESبرعاية )
( في نيويورك خدمات داعمة لجميع الوحدات التي تقع بالقرب من خطوط الحافالت والسوبر CARESستقدم )  ألباني.

  ماركت المحلي وخدمات الرعاية الصحية.
  

مليون دوالر كتمويل رأسمالي من برنامج إسكان ومساعدة المشردين الذي يديره مكتب الوالية  3.3يعتمد المشروع على 
للمساعدة المؤقتة ومساعدة المعوقين. إضافة إلى ذلك، سيتم تمويل الخدمات الداعمة من خالل مبادرة إمباير ستيت لإلسكان  

 Office of Temporary and Disabilityمساعدة المعوقين )الداعم من خالل مكتب المساعدة المؤقتة و
Assistance , OTDA. )   

  
عل اإلسكان أكثر إنصافًا  للحاكمة هوكول لج الشاملة الخطة ييُعد برنامج اإلسكان والمساعدة للمشردين عنصًرا مهًما ف

في ميزانية الوالية التي تم إقرارها مؤخًرا، قامت الحاكمة بتأمين خطة  وميسور التكلفة ومستقر في كافة أنحاء نيويورك.
مليار دوالر، من شأنها زيادة المعروض من المساكن عن طريق إنشاء أو  25إسكان شاملة جديدة مدتها خمس سنوات بقيمة 

منزل مع خدمات داعمة  10,000منزل بأسعار معقولة في جميع أنحاء نيويورك، بما في ذلك  100,000الحفاظ على 
   منزل إضافي بالكهرباء.  50,000للسكان الضعفاء، باإلضافة إلى إمداد 

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-launch-comprehensive-25-billion-housing-plan-historic-fy-2023-budget&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C01284b48918143995fd308da5922b6e5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637920302879338013%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZUDAYmDmAwugAEZ%2BuSBT7G2X3nb61G4QKDtcY7O6jfE%3D&reserved=0


مليون دوالر من رأس المال لبرنامج إسكان ومساعدة المشردين لبناء وحدات سكنية داعمة  128تستمر الميزانية في تمويل 
  865مليون دوالر إلى  102.5جديدة أو إصالح مالجئ الطوارئ الحالية. مع المنح األخيرة خصص البرنامج ما يقرب من 

  وحدة سكنية للطوارئ. 67قالية و وحدة سكنية انت  14وحدة سكنية داعمة دائمة و 
  

"في كثير من األحيان يعاني سكان   قال دانيال دبليو تيتز، القائم بأعمال مفوض مكتب المساعدة المؤقتة ومساعدة المعوقين،
نيويورك الذين يعانون من التشرد أيضاً من وجود تحديات صحية واجتماعية تساهم في عدم االستقرار السكني. من خالل 

الدعم المستهدف في الموقع نساعد هؤالء األفراد والعائالت على تحقيق استقرار دائم في حياتهم. تسلط مشاريع مثل هذا في  
  الضوء على التزام الحاكمة هوكول المستمر بضمان وصول جميع سكان نيويورك إلى منازل آمنة ومستقرة." ألباني

  
"أنا سعيد برؤية هذا المشروع قد اكتمل. ستكون هذه المنازل الجديدة الرائعة ، والتي   قال السناتور عن الوالية نيل بريسلين،

بمثابة إسكان داعم يوفر للشباب واآلباء الصغار واألفراد المصابين بأمراض  تسمى سكند ستريت فاميلي وإلم ستريت إستيتس  
  عقلية خطيرة أو فيروس نقص المناعة البشرية/ اإليدز مكانًا خاصاً بهم."

  
"إن تمويل برنامج إسكان ومساعدة المشردين من ميزانية والية نيويورك يخلق قال عضو الجمعية جون ت. ماكدونالد الثالث، 

نًا ميسور التكلفة وهو شريان حياة للكثيرين الذين يحتاجون إلى إسكان داعم. إنه برنامج دعمته باستمرار في هذه إسكا
( في نيويورك. على بناء شقق  CARESالميزانية والميزانيات السابقة وأشكر مكتب المساعدة المؤقتة ومساعدة المعوقين و )

  ستكون مصدًرا مهًما لإلسكان في مجتمعنا."  سكند ستريت فاميلي وإلم ستريت إستيتس والتي
  

"ليس سراً أن نيويورك والعديد من الواليات األخرى في جميع   قال دانييل بي ماكوي المدير التنفيذي في مقاطعة ألباني،
حاجة إلى  أنحاء البالد تتعامل مع أزمة تشرد تفاقمت بسبب الجائحة واإلغالق االقتصادي. إذا أردنا وقف هذا المد فنحن ب

حلول مبتكرة تعالج األسباب الجذرية للتشرد. هذا يعني أننا بحاجة إلى المزيد من اإلسكان الميسور التكلفة مع التركيز على  
( CARES( في الوالية و)OTDAالخدمات الشاملة بما في ذلك دعم الصحة العقلية. أود أن أشكر الحاكمة هوكول ومكتب ) 

في نيويورك على هذا االستثمار الذكي في اإلسكان الداعم في وسط مدينة ألباني والذي قد يمنع أولئك الذين يكافحون من أجل 
  تغطية نفقاتهم من االنزالق عبر الفجوات والوقوع في الفقر."

  
ي تلبية الحاجة الماسة من خالل  تساعد شقق سكند ستريت فاميلي وإلم ستريت إستيتس ف " قالت كاثي شيهان ، عمدة ألباني،

خلق فرص إسكان إلى جانب الخدمات الداعمة لألفراد المشردين سابقًا والذين يصارعون المرض العقلي أو فيروس نقص  
( والمدير التنفيذي نانسي هارينغتون لقيادتهم هذا المشروع وإنشاء هذه CARESالمناعة البشرية/اإليدز. أثني على )

الجديدة من المساكن الداعمة الميسورة التكلفة وأشكر الحاكمة كاثي هوكول ومكتب والية نيويورك   15ددها الوحدات البالغ ع
  للمساعدة المؤقتة ومساعدة المعوقين لتوفير التمويل الالزم لجعل فرص هذه الوحدات السكنية الحيوية حقيقة واقعة."

  
( ممتنة جًدا للوالية لتقديمها التمويل CARES"إن )في نيويورك،  ( التنفيذيةCARESقالت نانسي هارينغتون مديرة ) 

لبناء هذه المنازل الخمسة عشر الجديدة للعائالت واألفراد الذين لم يكن لديهم سكن سابقًا في مدينة ألباني. تدرك الوالية أن بناء  
  أسعار معقولة هو الحل إلنهاء التشرد في مجتمعاتنا."المزيد من المساكن المؤجرة ب

  
يوفر برنامج المساعدة السكنية للمشردين منًحا وقروًضا رأسمالية للمؤسسات التي ال تهدف إلى الربح، والمنظمات الخيرية  

كن مناسب دون مساعدة  والدينية، ومجالس البلدية لشراء مساكن أو بنائها أو إصالحها لألشخاص غير القادرين على توفير س
خاصة. تُمنح المنح من خالل عملية تنافسية من قبل مؤسسة اإلسكان والمساعدة للمشردين في والية نيويورك،،وهي شركة  

  ذات منفعة عامة يعمل بها مكتب المساعدة المؤقتة والمتعلقة باإلعاقة.
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