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  مليون دوالر لمشاريع اإلسكان الداعمة الدائمة  35الحاكمة هوكول تعلن عن توفر  
  

  أصدر للتمويل من خالل مبادرة إمباير ستيت لإلسكان الداعم طلب العروض 
  

 وحدة سكنية داعمة على مستوى الوالية  1400نفقات تشغيل  ستوفر المنح
  
  

مليون دوالر على شكل تمويل لتقديم خدمات داعمة لمشاريع  35أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن توافر تمويل بقيمة 
اإلسكان الميسور التكلفة على مستوى الوالية. ستساعد الجولة السابعة من التمويل من خالل مبادرة إمباير ستيت لإلسكان 

من اإلسكان الداعم الدائم الذي سيساعد في الحد من عدم استقرار اإلسكان بين   وحدة 1400الداعم في تغطية نفقات تشغيل 
 السكان الضعفاء في نيويورك.  

  
"اإلسكان الداعم هو عنصر حاسم في جهودنا لبناء مجتمعات شاملة وضمان حصول جميع سكان  قالت الحاكمة هوكول،

نيويورك على مكان آمن وبأسعار معقولة يعتبرونه منزالً لهم". "سيكون التمويل المعلن اليوم من خالل مبادرة إمباير ستيت 
 كان ورفع مستوى السكان األكثر ضعفاً وتهميشاً لدينا."  لإلسكان الداعم حاسماً لمعالجة األسباب الجذرية لعدم استقرار اإلس

  
اليوم لتمويل مبادرة إمباير ستيت   طلب العروض -وكالة المشتريات الرائدة للمبادرة  -أصدر مكتب الوالية للصحة العقلية 

لإلسكان الداعم والتي تنفذها مجموعة عمل مشتركة بين الوكاالت من ثماني وكاالت تابعة للوالية تخدم سكان نيويورك  
دمي الخدمات الداعمة الذين يخدمون قدامى المحاربين المشردين  المعرضين للخطر. توفر المبادرة تموياًل تشغيليًا لمق

وعائالتهم؛ وضحايا العنف المنزلي؛ وكبار السن أو كبار السن الضعفاء؛ والشباب الذين لديهم تاريخ في السجن أو التشرد أو  
أو التنموية؛ واألفراد العائدين إلى  الحضانة؛ واألفراد واألسر الذين ال مأوى لهم بشكل مزمن؛و األفراد ذوي اإلعاقات الذهنية 

المجتمع من السجن؛ والذين يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية أو اإليدز واألمراض العقلية الخطيرة و/أو اضطرابات  
 تعاطي المخدرات. 

  
لتشغيل وحدات سكنية  دوالر لكل وحدة في السنة للخدمات والتمويل التشغيلي الالزم  25,000قد تتلقى المشاريع ما يصل إلى  

 داعمة دائمة. ومن المتوقع أن يقوم مقدمو الطلبات بتأمين تمويل رأسمالي منفصل لتمويل تطوير وبناء مشروعهم السكني. 
  

يمكن استخدام التمويل الممنوح من خالل المبادرة للمساعدة في دفع اإليجار والخدمات للسكان المستهدفين المؤهلين لضمان  
نهم. وتشمل االستخدامات المسموح بها مساعدات اإليجار وتكاليف اإلشغال األخرى؛ والخدمات أو الموظفين  استقرار مساك

للتعرف على وتحديد األفراد المؤهلين الذين يحتاجون إلى سكن؛ وخدمات الصحة األولية والسلوكية؛ والتوظيف والتدريب 
ألمومة والدعم؛ وتقديم المشورة والمساعدة في رعاية األطفال والتدخل  المهني؛ والمساعدة التعليمية؛ وتنمية مهارات األبوة وا

في األزمات؛ وخدمات األطفال بما في ذلك الدعوة التربوية والدعم والمشورة؛ والتكاليف المرتبطة بالخدمات التي تساعد  
 األفراد والعائالت على البقاء في مساكن ثابتة. 

  
ائم يقلل من الطلب على المالجئ وأسرة المستشفيات وغرف الطوارئ والسجون  أظهرت األبحاث أن السكن الداعم الد 

والسجون إضافة إلى تأثيره اإليجابي على التوظيف وااللتحاق بالمدارس والصحة العقلية والبدنية. يمكن لمشاريع اإلسكان  
 ة تأهيل المباني القائمة.  الداعمة أن تؤثر بشكل إيجابي على األحياء من خالل البناء الجديد أو من خالل إعاد
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تعد مبادرة إمباير ستيت لإلسكان الداعم مكونًا مهًما في خطة الحاكمة هوكول الجريئة على مستوى الوالية لجعل اإلسكان  

، نجحت الحاكمة هوكول في تأمين خطة  2023أكثر بأسعار معقولة وإنصافًا واستقراًرا. في ميزانية الوالية للسنة المالية 
مليار دوالر من شأنها زيادة عروض المساكن من خالل إنشاء أو الحفاظ   25شاملة جديدة مدتها خمس سنوات بقيمة إسكان 

تتضمن خدمات الدعم للسكان الضعفاء  10,000منزل بأسعار معقولة في جميع أنحاء نيويورك بما في ذلك   100,000على 
 منزل إضافي.   50,000إضافة إلى كهربة 

  
( والتزام الحاكمة هوكول بتوفير ESSHI"إن برنامج ) قالت الدكتورة آن سوليفان مفوضة والية نيويورك للصحة العقلية،

اإلسكان الداعم قد وفر فرًصا جديدة آلالف األفراد واألسر الضعيفة. اإلسكان الداعم هو مورد قوي يساعد الناس على عيش 
( فخورون باالنضمام إلى شركائنا في  OMHمجتمعاتهم الخاصة ونحن في )حياة منتجة وناجحة ومرضية في منازلهم و
 حكومة الوالية لتقديم فرصة التمويل هذه." 

  
ضة إدارة الصحة في والية نيويورك، "إن الحصول على مساكن ميسورة التكلفة وداعمة   قالت الدكتورة ماري تي باسيت مفوَّ

يورك ولكنه يعزز أيًضا بشكل مباشر صحتهم الشخصية مما يتيح للكثيرين  ال يؤدي فقط إلى تحسين نوعية حياة سكان نيو 
القدرة على ترك التشرد والعيش في مساكن دائمة في المجتمع. هذا توضيح آخر اللتزام الحاكمة هوكول بدعم أكثر سكان 

عزز مبادرة إمباير ستيت  نيويورك ضعفاً من خالل بناء مساكن ميسورة التكلفة مع توفير خدمات اجتماعية في الموقع وت
 لإلسكان الداعم العدالة االجتماعية واالزدهار االقتصادي لجميع سكان نيويورك."  

  
"يمنح اإلسكان الداعم العائالت واألفراد  قالت روث آن فيزناوسكاس مفوضة والية نيويورك للمنازل والتجديد المجتمعي،

ي يختارونها وفي المنازل الخاصة بهم. ستوفر الجولة السابعة من مبادرة الفرصة لتحقيق حياة مستقرة وصحية في األحياء الت
أسرة إضافية من أسر نيويورك. وبفضل التزام   1,400مليون دوالر لمساعدة   35إمباير ستيت الناجحة لإلسكان الداعم  

لى مشاريع اإلسكان الشامل الحاكمة هوكول الطويل األمد بمكافحة التشرد وانعدام األمن السكني سنواصل بناء والحفاظ ع
 الميسور التكلفة والتي تؤدي إلى مجتمعات أقوى وأكثر إنصافًا." 

  
"تدرك الحاكمة هوكول أن هناك   قال دانيال دبليو تيتز مفوض مكتب والية نيويورك للمساعدات المؤقتة ومساعدة المعوقين،

عانوا من التشرد مبادرة إمباير ستيت لإلسكان الداعم أمر  حاجة إلى أكثر من الطوب واإلسمنت لتوفير السكن ألولئك الذين 
أساسي لهذه الجهود. يمكن أن يساعد الجمع بين خدمات اإلسكان والدعم في استقرار حياة بعض من أضعف رفاقنا من سكان  

 نيويورك مما يمنحهم أماًل جديًدا وفرصة عيش لحياة أفضل." 
  

"تواصل مبادرة إمباير ستيت لإلسكان  رك لألشخاص ذوي اإلعاقات التنموية،قال كيري نيفيلد مفوض مكتب والية نيويو
الداعم التي أطلقتها الحاكمة توفير فرص حيوية لسكان نيويورك الذين يعانون من إعاقات في النمو للعيش بشكل مستقل أثناء  

شخاص قادرين على تحقيق حلمهم في تلقي المساعدة التي يحتاجون إليها. مع توسع البرنامج كل عام أصبح المزيد من األ
( دعم هذه المبادرة مرة أخرى هذا العام لتقديم األمل والفخر  OPWDDالحصول على مكان خاص بهم. يسر مكتب )

والرضا لعدد أكبر من سكان نيويورك الذين يعانون من إعاقات في النمو حيث يتم دعمهم للعيش في منازلهم والمشاركة في  
 مجتمعهم."  

  
"العنف األسري هو سبب رئيسي لتشرد   كيلي أوينز المديرة التنفيذية لمكتب والية نيويورك لمنع العنف األسري، قالت

النساء واألطفال في الواليات المتحدة. بدون الحصول على سكن آمن وميسور التكلفة غالبًا ما يتوجب على ضحايا العنف 
وسوء المعاملة مدى الحياة. تتناول مبادرة إمباير ستيت لإلسكان الداعم هذه   القائم على النوع االجتماعي االختيار بين التشرد

الحاجة الماسة وتخلق الفرصة لمزيد من الضحايا لالنتقال إلى حياة الحرية. يشرفني أن أخدم حاكمةً تفهم التقاطع بين استقرار 
 على الناجين والتي تعطي األولوية للسالمة."   اإلسكان والعنف القائم على النوع االجتماعي وتدعم المبادرات التي تركز

  
"إن وجود مكان مستقر وآمن يعتبر منزل أمر بالغ  قال تشاينزو كننغهام مفوض والية نيويورك لخدمات اإلدمان والدعم،

األهمية لألشخاص المتأثرين باضطراب تعاطي المخدرات وأنا ممتن اللتزام الحاكمة هوكول لخلق المزيد من خيارات  
ول  اإلسكان الداعمة في كافة أنحاء والية نيويورك. بفضل هذه الوحدات الجديدة سيتمكن المزيد من سكان نيويورك من الوص

 إلى الخدمات التي يحتاجونها لدعم صحتهم." 



  
"يحتاج الشباب إلى سكن مستقر للنجاح في الحياة  قالت شيال جيه بول مفوضة خدمات األطفال واألسرة بوالية نيويورك،

ي قضاء  سواء كانوا بال مأوى سابقًا أو تقدموا في السن خارج نظام الرعاية بالتبني أو عادوا إلي المجتمع بعد وضعهم ف
األحداث. يوفر السكن اآلمن والداعم األمن الذي يحتاجه الشباب حتى يتمكنوا من التركيز على متابعة التعليم أو العمل أو  

 فرصة مهنية لدعم عيش حياة منتجة وصحية."  
  

  ### 
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