
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/7/27 للنشر فوًرا:

 

 

مليون  189الحاكمة هوكول والعمدة آدمز يعلنان عن وضع حجز األساس لمشروع إسكان داعم وميسور التكلفة بقيمة 
  دوالر في برونكس

  
منزالا جديداا بأسعار معقولة في حي موريس   326(، سيتم بناء Starhillفي المرحلة األولى من مشروع ستارهيل )

  منزل مزود بخدمات داعمة للبالغين الذين يعانون من التشرد  200هايتس مع 
  

  هنايتوفر العرض  
  
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول وعمدة مدينة نيويورك إريك آدامز اليوم عن وضع حجر األساس لتطوير مساكن ميسورة 
مليون دوالر في حي موريس هايتس في برونكس. ستشمل المرحلة األولى من مشروع ستارهيل بناء   189التكلفة بقيمة 

  عمة لألفراد الذين يعانون من التشرد.منزل مع خدمات دا 200شقة بأسعار معقولة، بما في ذلك  326
  

من سكان برونكس ويوفر الموارد والمرافق الحيوية لدعم حي   300"سيوفر هذا المشروع منازل آمنة ومستقرة ألكثر من 
. "نظًرا ألن أزمة القدرة على تحمل التكاليف الوطنية تدفع  قالت الحاكمة هوكول موريس هايتس على المدى الطويل،"

مليار دوالر لتقديم   25ر والتكاليف األخرى إلى مستويات عالية جديدة، فإن إدارتي تعالج األزمة مباشرة بخطة تكلفتها اإليجا
إسكان داعم وعالي الجودة وبأسعار معقولة يساعد سكان نيويورك على االستقرار في حياتهم وتحسينها. أشكر العمدة آدمز 

على شراكتهم في هذا المشروع، وأتطلع إلى مشاركتهم المستمرة في تعزيز  ومجلس المدينة وأصحاب المصلحة اآلخرين 
  مجتمعات نيويورك."

  
"إن اإلسكان اآلمن والمستقر والميسور التكلفة أمر أساسي لمدينة مزدهرة وشاملة، ونحن نضمن عدم ترك أي من سكان  

. "تمتلك إدارتنا خطة لبدء إنشاء منازل داعمة قال العمدة آدمز نيويورك خلف الركب عندما يتعلق األمر بتوفير مساكن لهم،" 
إليها، ونحن نتحرك بأقصى سرعة إلى األمام. نحن نعمل عن كثب مع الحاكمة  لسكان نيويورك الذين هم في أمس الحاجة 

    هوكول من أجل ’إنجاز األشياء‘ لسكان نيويورك وجعل مدينتنا أقوى وأكثر إنصافًا."
  

المرحلة األولى من مشروع ستارهيل هي جزء من خطط الحاكمة هوكول الشاملة لجعل اإلسكان ميسور التكلفة وأكثر  
خطة إسكان جديدة  2023ا واستقراًرا. اقترحت الحاكمة وأمنت بنجاح في ميزانية الوالية التي أقرتها للسنة المالية إنصافً 

مليار دوالر، مدتها خمس سنوات من شأنها زيادة عروض اإلسكان من خالل إنشاء أو الحفاظ على  25شاملة بقيمة 
مع خدمات داعمة للسكان الضعفاء، إضافةً   10,000بما في ذلك  منزل ميسور التكلفة في جميع أنحاء نيويورك 100,000

   منزل. 50,000إلى توصيل الكهرباء إلى 
  

طابقًا ومبنى مرافق من طابق واحد.  14تتكون المرحلة األولى من مشروع ستارهيل من مبنى متعدد العائالت مكون من  
تخدم كمركز عالجي سكني وتم هدمه منذ ذلك الحين. أصبح  يُقام المشروع على موقع لمستشفى سابق بمساحة فدانين، اس

  .2018المشروع متعدد االستخدامات ممكنًا من خالل إعادة تقسيم جيروم كوريدور 
  

شقة مخصصة للبالغين الذين يعانون من التشرد، بما في ذلك أولئك الذين يعانون من اضطراب  200سيشمل المبنى الجديد 
تعاطي المخدرات أو اضطراب متزامن. سيتمكن هؤالء السكان من الوصول إلى الخدمات الداعمة في الموقع وإعانات 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-07%2FStarhill_Rendering.pdf&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C60507204b0384d86cb2008da6fe0e019%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637945309129425901%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=oO9haCK%2BvGb7pd6puyNkNZBpDpbikij4EGR%2BZA2Y2fY%3D&reserved=0


ان الداعم والتي يديرها مكتب خدمات ودعم حاالت اإلدمان في والية  اإليجار الممولة من خالل مبادرة إمباير ستيت لإلسك
  نيويورك.

  
ستشمل الخدمات إدارة الحاالت الفردية، وتقديم المشورة األسرية، والتدريب على االستعداد للعمل، وورش عمل محو األمية  
المالية. ستكون هذه الخدمات تطوعية وفردية الحتياجات كل مستأجر مع تعزيز مهارات العيش المستقل والحفاظ على إيجار  

  (.S:US، اختصاًرا )Services for the UnderServedثابت. مزود الخدمة هي شركة  
  

  سيتم  أقل. أو المنطقة في الدخل متوسط  من المائة في 80و 30 بين ما  تكسب  التي لألسر المتبقية الشقق حجز  سيتم
  الموقع. لحارس واحدة  شقة  تخصيص

  
 الخدمات الداخلية  الراحة وسائل  ستشمل الثاني. الطابق شرفة في  الحر للترفيه ومنطقة خلفية ساحة السكنية المرافق ستشمل

  كمبيوتر،  وغرفة  لألطفال، ألعاب وغرفة  الموقع، في  المالبس لغسيل وغرفة البدنية، للياقة وغرفة الموقع، في االجتماعية
  المدخل. عند  ساعة  24 مدار على األمن سيتواجد  ذلك، إلى باإلضافة وحدة. كل في متوفرة مجانية  إنترنت وخدمة

  
تقع المرحلة األولى من مشروع ستارهيل في مكان مناسب في حي موريس هايتس السكني في برونكس مع إمكانية الوصول  

مع   (MTAئة النقل الحضري ) خطوط حافالت لهي 10إلى المرافق المحلية مثل الخدمات الطبية والتعليمية والعامة. يوجد 
. الشركتان المطورتان للمرحلة األولى من مشروع  Dو Bو  4محطات بالقرب من موقع المشروع باإلضافة إلى قطارات 

  .S:USستارهيل هما مجموعة برونكس برو وشركة  
  

مليون دوالر من السندات المعفاة من الضرائب   20.6يتضمن تمويل الوالية للمرحلة األولى من مشروع ستارهيل مبلغ 
مليون دوالر على   80.5بشكل دائم، وأرصدة فدرالية من ضرائب منازل ذوي الدخل المتدني، وهو ما َعِمَل على توفير  

ت مقدمة من وكالة تجديد المنازل والمجتمعات في والية نيويورك.  مليون دوالر على شكل إعانا 31.5شكل أسهم، وحوالي 
مليون دوالر من خالل برنامج قروض اإلسكان الداعم.  31.5تقدم إدارة الحفاظ على المساكن وتطويرها في مدينة نيويورك  

  ويقدم مجلس مدينة نيويورك مليون دوالر.
  

  شقة إضافية وداعمة بأسعار معقولة.  244من المتوقع أن تشمل المرحلة الثانية من مشروع ستارهيل ما يقرب من 
  

شقة مع خدمات   200شقة، بما في ذلك  326"مع   قالت مفوضة وكالة تجديد المنازل والمجتمعات روث آن فيسناوسكاس:
مثال على جهودنا المستمرة لتوسيع نطاق توفير المساكن عالية  داعمة، تُعدُّ المرحلة األولى من مشروع ستارهيل أحدث

الجودة بأسعار معقولة في جميع أنحاء برونكس. ومن خالل توفير خدمة اإلنترنت المجانية، ووسائل الراحة الممتازة،  
باًل أكثر إشراقًا  والوصول إلى الخدمات االجتماعية لمن يحتاجون إليها، ستحقق المرحلة األولى من مشروع ستارهيل مستق

 Services for theإلى مجموعة برونكس برو وشركة   تهانينا وصحة لألفراد والعائالت الذين سيعيشون هنا قريبًا. 
UnderServed ".لشراكتهما ورؤيتهما في تحقيق هذا المشروع التحويلي في موريس هايتس  

  
"ستخدم مبادرة إمباير ستيت لإلسكان  (:OASASقال تشاينزو كننغهام، مفوض مكتب خدمات ودعم حاالت اإلدمان )

الداعم للحاكمة الفئات السكانية األكثر ضعفًا في جميع أنحاء الوالية. هذه المبادرة مهمة الستمرارية الخدمات التي يقدمها  
كننا من دعم األفراد لتحسين صحتهم. ستلبي المرحلة األولى من هذا ( وتمOASASمكتب خدمات ودعم حاالت اإلدمان )

المشروع في برونكس احتياجات سكان نيويورك المعرضين للخطر، بما في ذلك أولئك الذين يعانون من اضطرابات تعاطي  
  المخدرات. نحن فخورون بأن نكون جزًءا من هذا الجهد المهم."

  
"يُعدُّ إسكان نيويورك أهم خطوة لمساعدة األشخاص الذين يعانون من   قالت جيسيكا كاتز، مديرة اإلسكان بمدينة نيويورك:

التشرد أو الصحة العقلية أو تعاطي المخدرات على إعادة بناء حياتهم. سيستقبل مشروع ستارهيل قريبًا المئات من سكان  
كجزء من إستراتيجيتنا لإلسكان على مستوى المدينة، ’إيواء  حي موريس هايتس.نيويورك، مما يخلق مجتمعًا جديًدا في 

جيراننا‘، نحن ملتزمون بإنشاء منازل بأسعار معقولة وعالية الجودة. أنا فخورة باالحتفال مع مجموعة برونكس برو وشركة  
Services for the Underserved ".في هذا المشروع الجديد الرائع  

  



"مشروع ستارهيل هو مثال ساطع   (:HPDو كاريون جونيور، مفوض إدارة المحافظة على المساكن وتطويرها ) قال أدولف
سكن آمن وداعم وبأسعار معقولة، مقترن بالخدمات   -لما تعمل هذه اإلدارة على تحقيقه لسكان نيويورك األكثر ضعفًا لدينا 

اله، سيكون مشروع ستارهيل أكبر مشروع إسكان داعم تم بناؤه  والمرافق التي تساعد السكان على االزدهار. بمجرد اكتم
منها منازل مدعومة بخدمات ومخصصة لمن يعانون من   200منزاًل ميسور التكلفة،  326حديثًا حتى اآلن، حيث يوفر 

يورك إلى التشرد. هذا ليس باألمر الهين، ونحن نحتفل بهذا اإلنجاز الهام على طريق نقل أكبر عدد ممكن من سكان نيو
  السكن في أسرع وقت ممكن." 

  
(، من الواضح تماًما أننا بحاجة إلى أكثر  COVID-19: "مع استمرارنا في التعافي من جائحة )قال النائب ريتشي توريس

لقد شجعتني الخطوات التي اتخذتها الحاكمة والعمدة لتطوير المساكن التي  من حل مؤقت ألزمة اإلسكان في مدينة نيويورك.
  ستدعم العائالت المتشردة وذات الدخل المنخفض في منطقتي."

  
: "سيساعد مشروع ستارهيل الجديد لإلسكان الميسور التكلفة في معالجة  قال عضو مجلس شيوخ الوالية خوسيه إم سيرانو

أزمة اإلسكان الحالية التي يواجهها الكثيرون في برونكس وفي جميع أنحاء المدينة، مع توفير خدمة اإلنترنت المجانية  
ية والتدريب على االستعداد الوظيفي وورش عمل التثقيف المالي. الشكر للمقيمين وإدارة الحاالت واالستشارات األسر

( في والية نيويورك، والحاكمة هوكول، والعمدة آدمز، على  HCRالجزيل مقدم إلى وكالة تجديد المنازل والمجتمعات )
  وحدة ممكنة."  326جهودهم في جعل هذه الفرصة السكنية الميسورة التكلفة المكونة من 

  
: "إن المرحلة األولى من مشروع ستارهيل، الذي يعمل على تعزيز الوصول إلى مساكن  عضو الجمعية التويا جوينرقالت 

ميسورة التكلفة لعائالت برونكس، هو استثمار يحظى بترحيب كبير في مستقبل موريس هايتس. إنني أتطلع إلى العمل مع 
اليوم وأنا فخورة بأن أكون شريكة لها في سعينا لمعالجة أزمة   الحاكمة هوكول للبناء على االلتزام الذي يجسده إعالن

  اإلسكان الميسور التكلفة التي تواجه عائالتنا."
  

: "يسعدني أن أرى هذا التطور يجتمع معًا والذي سيوفر مساكن  قالت فانيسا إل جيبسون، رئيسة مجموعة برونكس بورو
هنا في حي موريس هايتس. إن الحاجة إلى إسكان آمن ودائم هي في أعلى  ميسورة التكلفة وداعمة بالقرب من وسائل النقل 

مستوياتها على اإلطالق، وهذه المشاريع ضرورية في معركتنا لمكافحة انعدام األمن السكني في منطقتنا. أود أن أشكر وكالة 
في مدينة نيويورك، ومجموعة تجديد المنازل والمجتمعات في والية نيويورك وإدارة المحافظة على المساكن وتطويرها 

  برونكس برو، ومجلس مدينة نيويورك على هذا االستثمار الكبير في مجتمعنا." 
  

: "في خضم أزمة اإلسكان الميسور التكلفة في مدينتنا، وبالنظر إلى قالت بيرينا سانشيز، عضو مجلس مدينة نيويورك
ني أن تمول دوالرات المدينة إنشاء مشروع سكني جديد ميسور ، يسعد 14ارتفاع معدالت اإليجار واإلخالء داخل المنطقة 

وحدة سكنية  326مليون دوالر بناء  189التكلفة في موريس هايتس. سيتم في المرحلة األولى من مشروع ستارهيل بتكلفة 
ذا االستثمار هو  وه -مع خدمات اجتماعية في الموقع لجيراننا الذين يعانون من التشرد  200بأسعار معقولة، بما في ذلك 

شهادة على التزام المدينة بتمويل سكان نيويورك األكثر ضعفًا. سيستفيد سكان هذا المشروع من الخدمات والمرافق المتوفرة 
في الموقع، وخيارات النقل المريحة، فضالً عن المرافق األساسية مثل الوصول المجاني إلى اإلنترنت. يُعدُّ انعدام األمن  

، بما في  14ر المشكالت التي تؤثر على ناخبي، وسيكون بناء هذا المشروع ذا دعم حاسم لسكان المنطقة السكني أحد أكب
   ذلك أفراد مجتمعنا المشردين."

  
المنزل هو االستقرار  "المنزل هو أكثر من مجرد سقف.  ، د. جورج آر بيتيت:S:USقال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة 

واألمان والمجتمع والشعور باالنتماء. مشروع ستارهيل هو األمل واإلمكانية والفرصة لسكان نيويورك الذين عانوا من 
بخدمة ودعم  S: USالتشرد والفقر واإلدمان وتحديات الصحة العقلية. كمنظمة تعمل على تعزيز العدالة االجتماعية، تفخر 

على المنزل الذي يستحقونه. ويشرفنا أن نقف مع شركائنا لدعم اإلسكان الميسور والداعم في   سكان نيويورك للحصول
  برونكس."

  
"يسر مجموعة برونكس برو أن تكون جزًءا من   قالت سامانثا ماجيسترو، الرئيسة التنفيذية لمجموعة برونكس برو:

الفصل التالي وإعادة ابتكار حرم ستارهيل. تكرم المرحلة األولى من مشروع ستارهيل تاريخ الموقع في الرعاية الطبية 
تس.  والصحية العقلية، مع االستجابة للحاجة الحالية لإلسكان الميسور التكلفة والمساحة المفتوحة الجديدة في موريس هاي



ومدينة نيويورك ووالية نيويورك، ومؤسسات اإلقراض    S:USنتطلع إلى بناء هذا اإلسكان الجديد جنبًا إلى جنب مع 
  وأصحاب المصلحة في مجتمعنا."

  
: "مع  ، بابا هالمEnterprise Community Partnersقال نائب الرئيس ورئيس سوق نيويورك في مؤسسة 

وباء، باإلضافة إلى أزمة اإلسكان الحالية في مدينتنا، فإن زيادة المعروض من المنازل بأسعار  اآلثار االقتصادية الدائمة لل 
معقولة، ال سيما تلك التي تحتوي على خدمات داعمة، لم يكن أكثر أهمية في أي وقت مضى. نحن فخورون بالعمل مع  

، وغيرهم، في توفير مساكن داعمة Services for UnderServedشركائنا القدماء، ومجموعة برونكس برو، وشركة 
  وبأسعار معقولة في برونكس." 

  
, "نحن فخورون بالعمل مع مجموعة قالت جين سيلفرمان، المديرة التنفيذية كوميونيتي ديفيلوبمنت بانكنغ، تشيس

في هذا المشروع التحويلي، والذي سيحدث فرقًا لألفراد   Services for the UnderServedبرونكس برو وشركة 
الذين كانوا بال مأوى سابقًا والمجتمع المحيط. نظل ملتزمين بالعمل مع المنظمات المحلية في نيويورك لخلق أماكن آمنة  

  وعالية الجودة للعيش فيها."
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 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=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C60507204b0384d86cb2008da6fe0e019%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637945309129425901%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2Fh%2BnzbW71uzjrpEm%2Fe%2Fq08tNGG78m6u2RUtXVtYSpvA%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%3D1100PRES9D5FEB6AF1F9308D8525888C0052118100000000000000000000000000000000&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C60507204b0384d86cb2008da6fe0e019%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637945309129425901%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=kqkdN%2Bb1opejismej3I7YtYN7qvOa%2FF7fmhifAu%2FelU%3D&reserved=0

