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  مليون دوالر في مقاطعة نياغرا 3.5الحاكمة هوكول تعلن عن اكتمال تطوير إسكان داعم وبأسعار ميسورة بقيمة  
  

 وحدات تتضمن خدمات داعمة للناجين من العنف األسري   8شقة بأسعار ميسورة بما في ذلك  12يضم 
  

 قسم حدود نياجرا السابق في شمال توناواندا   YWCAعمل المشروع بشكل كبير على إصالح مبنى 
  
  

مليون دوالر في وسط مدينة توناواندا  3.5أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن االنتهاء من مشروع إسكان داعم بقيمة 
الشمالية في مقاطعة نياغرا. بدعم من برنامج إسكان ومساعدة المشردين أنشأت إعادة االستخدام التكيفي للبناء الموجود في في  

نية بأسعار ميسورة بما في ذلك ثماني شقق استوديو تتضمن خدمات الدعم في  وحدة سك 12تريمونت ستريت شارع  49
 الموقع لمساعدة النساء الالئي عانين من التشرد والناجيات من العنف األسري.  

  
"في كثير من األحيان يجد الناجون من العنف األسري أنفسهم يواجهون عدم استقرار في السكن كنتيجة   قالت الحاكمة هوكول،

ستوفر شقق االستوديو هذه مالًذا آمنًا للناجين حيث يمكنهم الوصول إلى الدعم والخدمات التي   اشرة لترك شريك مسيء.مب
 يحتاجونها للبدء في طريق التعافي واالستقرار." 

  
ط  تريمونت ستريت على الجانب اآلخر من مسرح ريفييرا التاريخي وعلى مسافة قريبة من منطقة وس 49تقع الشقق في 

مدينة شمال توناواندا. قام المشروع بإصالح البناء الذي يعود تاريخه إلى أكثر من قرن من الزمان وتحويل صالة لأللعاب 
الرياضية السابقة إلى شقق استوديو وإضافة مقهى في الطابق األرضي والذي سيوفر للسكان تدريب القوى العاملة وفرص  

 العمل في الموقع.  
  

مليون دوالر من برنامج إسكان ومساعدة المشردين الذي يديره مكتب الوالية للمساعدة المؤقتة  1.4تلقى المشروع على 
ومساعدة المعوقين. إضافة إلى ذلك، سيوفر ساعدة المشردين الذي يديره مكتب الوالية للمساعدة المؤقتة ومساعدة المعوقين 

(Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA ) التمويل التشغيلي للخدمات الداعمة عبر مبادرة
 إمباير ستيت لإلسكان الداعم. 

  
مليون دوالر من التمويل من خالل برنامج الصندوق االستئماني   1.7قدم برنامج والية نيويورك لتجديد المنازل والمجتمعات 

تفاد من أموال من برنامج مساعدة إسكان لإلسكان منخفض الدخل وصندوق االستثمار المجتمعي الريفي والحضري والذي اس
 300,000المشردين ونيويورك ماين ستريت ومؤسسة ياهو وحقوق المطورين. كما قدمت مؤسسة تطوير إمباير ستيت 

دوالر عبر صندوق فيريزون ميديا للمزايا المجتمعية   33,000دوالر للمشروع من خالل صندوق مجتمع النمو الذكي و 
 لمقاطعة نياغرا. 

  
يكمل المشروع خطة الحاكمة على مستوى الوالية لتوفير اإلسكان بأسعار ميسورة أكثر وأكثر إنصافًا واستقراًرا وصديقًا 

، نجحت الحاكمة هوكول في تأمين خطة إسكان شاملة جديدة مدتها خمس  2023للبيئة. في ميزانية الوالية التي أقرت لعام 
منزل بأسعار   100,000يادة عروض المساكن من خالل إنشاء أو الحفاظ على مليار دوالر من شأنها ز 25سنوات بقيمة 

  50,000تتضمن خدمات الدعم للسكان الضعفاء إضافة إلى كهربة  10,000معقولة في جميع أنحاء نيويورك ، بما في ذلك  
 منزل إضافي.  



  
"بالنسبة للناجين من العنف األسري فإن   قين،قال دانيال دبليو تيتز مفوض مكتب الوالية للمساعدة المؤقتة ومساعدة المعو

الحصول على منزل آمن ومستقر هو خطوة أولى حاسمة على طريق التعافي. ستوفر شقق االستوديو هذه االستقرار للناجين  
ى  وتزودهم أيًضا بالخدمات الداعمة التي يحتاجونها للبدء من جديد. وهذا المشروع، مثله مثل العديد من المشاريع األخر

المدعومة من خالل برنامج إسكان ومساعدة المشردين، يوضح كذلك التزام الحاكمة هوكول الثابت بضمان حصول جميع  
 سكان نيويورك على سكن آمن وبأسعار ميسورة بما في ذلك بعض الفئات األكثر ضعفاً بيننا."  

  
"كل تطوير سكني ميسور التكلفة كبيًرا كان أم صغيًرا   قالت روث آن فيزناوسكاس مفوضة تجديد المنازل والمجتمعات،

مليون دوالر وسط مدينة شمال توناواندا ويزود السكان  3.5شقة بقيمة  12يحدث فرقًا. سيفيد هذا االستثمار المكون من 
( في  YWCAتاجون إليها للتعافي واالزدهار. نشكر شركائنا في هذا المسعى و )الضعفاء بالدعم واالستقرار والموارد التي يح

 نياغرا فرونتير على العمل على مهمتهم لمساعدة العائالت وتقوية المجتمعات."  
  

( السابق هذا إلى YWCA"إن إعادة تطوير مرفق )  قال هوب نايت الرئيسة التنفيذية والمفوض لمؤسسة إمباير ستيت،
وجاذب للنساء سيوفر لهن بيئة مستقرة وداعمة وإمكانية الوصول إلى خدمات قيمة. إضافةً إلى ذلك فإن إعادة  منزل آمن 

( هي عنصر حاسم في التنمية االقتصادية وتتطلب خطة قوية وشراكات بين العديد من YWCAاالستخدام التكيفي لمبنى )
رة بأن التعليم من أجل التنمية المستدامة يمكن أن يلعب دوًرا في  المستويات الحكومية والقطاع الخاص وغير الربحي. أنا فخو

 هذا المشروع الحيوي."  
  

"بدون سكن آمن وبأسعار ميسورة يتعين على العديد من ضحايا   قالت كيلي نيكوالس أوينز مديرة مكتب منع العنف األسري، 
م أو مواجهة التشرد. نظًرا ألن والية نيويورك تقوم  العنف األسري اتخاذ خيار مستحيل إما البقاء مع شريك يسيء معاملته

بتحويل األنظمة لتكون أكثر تركيًزا على الناجين، وأكثر معرفة بالصدمات النفسية ومراعاة للثقافة، فإننا نعيد صياغة الخدمات 
. يشرفني ويسعدني بهذه ونعطي األولوية لحلول اإلسكان الدائم الستقرار األسر المتأثرة بالعديد من أشكال سوء المعاملة

( تغير حياة النساء والعائالت التي  YWCA( نياغرا فرونتير. أعلم من تجربتي الشخصية أن )YWCAالشراكة مع )
تخدمها. ال تزال قيادة الحاكمة هوكول ثابتة في ضمان حصول الناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي على الدعم 

 ." المستقر الذي يحتاجون إليه
  

( وموظفيها  YWCA"إن مجلس إدارة ) ( في نياغرا فرونتير،YWCAقالت كاثلين جرانتشيلي المديرة التنفيذية لجمعية )
 متحمسون للغاية إلكمال هذا المشروع وانفتاحه على تلبية احتياجات النساء في مجتمعنا."  

  
عتبره الشخص منزالً له هو جزء ال يتجزأ من حياة  "إن وجود مكان آمن وجاذب ي قال السناتور عن الوالية روبرت أورت،

الفرد ومع ذلك يضطر الكثيرون جًدا إلى التعامل مع البيئات الخطرة والمعادية بسبب العنف األسري. من خالل هذا 
هؤالء  االستثمار، تتقدم والية نيويورك وتزود الناجين من العنف األسري بمكان يشعرون فيه باألمن واألمان. لن يكون لدى 

الناجين اآلن مكان يمكنهم اعتباره "منزالً" فحسب، بل سيكون لديهم أيًضا إمكانية الوصول إلى الموارد الحيوية للمساعدة في 
 التغلب على العديد من التحديات التي واجهوها." 

  
( هو منشأة جديدة لن يكون ممكناً بدون دعم مكتب الحاكمة  YWCA"إن مبنى ) قال أوستن تيليك عمدة شمال توناواندا،

 هوكول. وبهذا الدعم المالي، يصبح مجتمعنا قادراً على توفير المأوى لضحايا التشرد والعنف األسري للنساء وأطفالهن."  
  

 على جبهات متعددة حيث  "يعد هذا المشروع إنجاًزا هائالً  قالت ريبيكا ويديش رئيسة الهيئة التشريعية في مقاطعة نياغرا،
يوفر اإلسكان ميسور التكلفة الذي تشتد الحاجة إليه للناجيات من العنف األسري بينما يمنح أيًضا هذا المبنى القديم الذي بلغ  

( في نياغرا فرونتير وشركائهم في حكومة الوالية على  YWCAمن العمر قرناً من الزمن غرًضا جديًدا. أحيي جمعية )
 هم الجاد لتحقيق هذا المشروع." رؤيتهم وعمل
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