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   ملٌون دوالر فً بالتسبرغ24الحاكمة هوكول تعلن عن اكتمال تطوٌر إسكان داعم ومٌسور التكلفة بقٌمة 
  

  وحدة مع خدمات داعمة 40 شقة بأسعار معقولة إلى مقاطعة كلٌنتون بما فً ذلك 80تقدم نورث وودز  
  
  

.  ملٌون دوالر فً مدٌنة بالتسبٌرغ24أعلنت الحاكمة كاثً هوكول الٌوم عن االنتهاء من تطوٌر إسكان مٌسور التكلفة بمٌمة 
  . شمة مع خدمات داعمة40 شمة جدٌدة بأسعار معمولة بما فً ذلن 80ٌضم نورث وودز 

  
إن الحاجة الماسة إلى مساكن مٌسورة التكلفة وداعمة فً كل ركن من أركان والٌتنا هً أمر تصمم  "قالت الحاكمة هوكول،
تساعد نورث وودز فً االستجابة لحاجة بالتسبٌرغ بشمك حدٌثة وموفرة للطالة توفر للممٌمٌن كافة " ".إدارتً على معالجته

  ."الخدمات الضرورٌة للحفاظ على سالمتهم وصحتهم وسكن آمن لهم
  

فً .  تُكمل نورث وودز الخطط الشاملة لدى الحاكمة هوكول لجعل اإلسكان فً متناول الجمٌع وأكثر إنصافًا واستمراًرا
 ملٌار 25 لدمت الحاكمة ونجحت فً تأمٌن خطة إسكان شاملة مدتها خمس سنوات بمٌمة 2023مٌزانٌة الوالٌة للسنة المالٌة 

 منزل بأسعار معمولة فً جمٌع 100,000دوالر، من شأنها زٌادة المعروض من المساكن عن طرٌك إنشاء أو الحفاظ على 
 منزل 50,000 منزل مع خدمات داعمة للفئات السكانٌة الضعٌفة، باإلضافة إلى إمداد 10,000أنحاء نٌوٌورن، بما فً ذلن 

  . إضافً بالكهرباء
  

 وهً لطعة أرض شاؼرة سابمًا Plaza Boulevard 195ٌتكون نورث وودز من خمسة مباٍن تم تشٌٌدها حدٌثًا تمع فً 
تحتوي أربعة من المبانً على مزٌج من شمك بؽرفة نوم واحدة وؼرفتٌن وثالث ؼرؾ نوم بٌنما .  فدانًا13تبلػ مساحتها 

ٌعمل الخامس كمبنى مجتمعً ومكاتب لمنظمة نورث لخدمات الصحة السلوكٌة وهً مؤسسة ؼٌر ربحٌة ممرها بالتسبرغ 
  .ستمدم خدمات داعمة فً نورث وودز

  
سٌتمتع أربعون ممًٌما بإمكانٌة الوصول إلى الخدمات فً المولع وإعانات اإلٌجار الممولة من خالل مبادرة إمباٌر ستٌت 

تشمل الخدمات إدارة الحالة والتدرٌب على المهارات . لإلسكان الداعم والتً ٌدٌرها مكتب والٌة نٌوٌورن للصحة العملٌة
   .الحٌاتٌة والتثمٌؾ الصحً والمساعدة فً النمل وبناء خدمات األمن واإلحاالت إلى موارد أخرى

  
   . فً المائة من متوسط الدخل فً المنطمة80الشمك المتبمٌة مٌسورة التكلفة لألسر التً ٌبلػ دخلها أو ٌمل عن 

  
ٌكمل تطوٌر نورث وودز خطة ترلٌة وسط لرٌة بالتسبٌرغ الذكٌة للنمو المعتمدة فً مدٌنة بالتسبرغ من خالل معالجة نمص 

خٌارات اإلسكان فً المركز التجاري للمدٌنة ومن خالل جعل وسط المدٌنة أكثر لابلٌة للمشً من خالل زٌادة الكثافة 
تعمل نورث وودز أًٌضا على تحسٌن أنماط حركة المرور المحلٌة من خالل . والتوسعات إلى الرصٌؾ الحالً شبكة االتصال

  .ربط طرٌك توم مٌلر مع بالزا بولٌفارد
  

تم إنشاء نورث وودز باستخدام ممارسات المبانً الخضراء وتلبً التطوٌر معاٌٌر برنامج المنازل المعتمدة من إنرجً ستار 
التابع لوكالة حماٌة البٌئة وبرنامج البناء واإلسكان الجدٌد التابع لسلطة والٌة نٌوٌورن لبحوث الطالة والتنمٌة والشهادة الفضٌة 



 Leadership in Energy and Environmental Design)من برنامج الرٌادة فً الطالة والتصمٌم البٌئً 
LEED) للمنازل.   

  
ٌمع المشروع بالمرب من محل بمالة ومكاتب طبٌة مختلفة ومتنزه ماي كورٌر بارن بمدٌنة بالتسبرغ وتخدمه خطوط حافالت 

  .النمل العام فً مماطعة كلنتون
  

  .تم تطوٌر نورث وودز بواسطة هاوسٌنػ فٌشنز
  

 ملٌون دوالر فً صورة حموق 13.9ٌشمل تموٌل الوالٌة ائتمانات ضرٌبة اإلسكان الفٌدرالٌة منخفضة الدخل التً ولدت 
( NYSERDA)لدمت .  مالٌٌن دوالر فً صورة دعم من وكالة تجدٌد المنازل والمجتعات فً والٌة نٌوٌورن9ملكٌة و 

 Community) وهو مؤسسة المؤسسات المالٌة لتنمٌة المجتمع Leviticusمنح صندوق .  دوالر80,000دعًما لدره 
Development Financial Institutions, CDFI)  دوالر545,000ممرها نٌوٌورن، المشروع منحة لدرها .  

  
 ملٌون دوالر إلنشاء 17فً السنوات الخمس الماضٌة، استثمرت وكالة تجدٌد المنازل والمجتعات فً والٌة نٌوٌورن أكثر من 

  . شمة مٌسورة التكلفة فً مبانً متعددة العائالت فً مماطعة كلنتون200أو الحفاظ على أكثر من 
  

 ملٌون دوالر فً بلدة 24ٌعالج استثمارنا البالػ " قالت روث آن فٌزناوسكاس مفوضة تجدٌد المنازل والمجتمعات، 
بالتسبٌرغ النمص الحاد فً اإلسكان المٌسور التكلفة فً شمال البلد وٌستخدم خارطة طرٌك وضعها المادة المحلٌون للتروٌج 

 فرًدا وعائلة تعانً من 40 أسرة من منزل آمن وحدٌث بما فً ذلن 80بفضل العمل المنجز هنا، ستستفٌد .  نمو المجتمع
شكًرا لشركائنا فً المطاعٌن العام والخاص على تعاونهم فً . التشرد والذٌن سٌتلمون خدمات داعمة لمساعدتهم على االزدهار

  ." هذا التطوٌر الذي سٌعود بالفائدة على الكثٌرٌن فً المجتمع
   

السكن اآلمن والمستمر هو عامل حاسم فً عالج وتعافً األفراد  "آن سولٌفان مكتب مفوض الصحة العقلٌة،. قال د
مرة أخرى أشكر . أتاح السكن الداعم آلالؾ األفراد واألسر الضعٌفة العٌش بنجاح فً مجتمعاتهم. المصابٌن بمرض عملً

 Empire State)الحاكمة هوكول على التزامها بتوفٌر السكن الداعم وبرنامج مبادرة إمباٌر ستٌت لإلسكان الداعم 
Supportive Housing Initiative, ESSHI".)  

   
مع اكتمال تطوٌر نورث وودز "قالت دورٌن إم هارٌس الرئٌسة والمدٌرة التنفٌذٌة لهٌئة أبحاث الطاقة فً والٌة نٌوٌورك، 

أصبح اآلن لسكان نورث كونتري وصوالً متزاًٌدا إلى المساكن المٌسورة التكلفة والداعمة التً توفر تجربة معٌشٌة مرٌحة من 
هذا المشروع خاٍل من . خالل مٌزات كفاءة الطالة من األجهزة والمعدات واإلضاءة إلى النوافذ والعزل ومانع تسرب الهواء

الولود األحفوري بشكل ملحوظ وهو أكثر صحة للساكنٌن والبٌئة وٌدعم هدؾ الحاكمة هوكول لتطوٌر ملٌونً منزل صدٌك 
  . " 2030للبٌئة بحلول عام 

   

 شمة جدٌدة وداعمة 80من خالل . السكن بأسعار معمولة أمر ضروري فً منطمتنا " دان ستٌك، الوالٌةقال السناتور عن
مٌسورة التكلفة ٌمكننا أن نضمن بشكل أفضل أن سكان بالتسبرغ ٌتمتعون بإمكانٌة الوصول إلى نوعٌة حٌاة أفضل ٌحتاجون 

  ."إلٌها وٌستحمونها
 

لمد أصبح من الصعب بشكل متزاٌد على الناس فً كافة أنحاء نورث كونتري العثور على "قال عضو الجمعٌة بٌلً جونز، 
فً كل . مكان مٌسور التكلفة للعٌش فٌه كما أن مشارٌع مثل نورث وودز تعد أساسٌة فً تطوٌر مساكن جدٌدة مٌسورة التكلفة

مكان أذهب إلٌه فً منطمتً أسمع عن مشكالت تتعلك بالمدرة على تحمل تكالٌؾ اإلسكان وأنا فخور بدعم هذا المشروع لجلب 
أود أن أشكر وكالة تجدٌد المنازل والمجتمعات فً والٌة نٌوٌورن وهاوسٌنػ فٌشنز . المزٌد من المساكن إلى نورث كونتري

ونورث للخدمات الصحٌة السلوكٌة على كل عملهم الجاد وتفانٌهم الذي جعل هذا ممكنًا وأتطلع إلى العمل مع لادة الوالٌة 
  ."والمجتمع لجلب المزٌد من المشارٌع مثل هذا المشروع إلى نورث كونتري

  
هنان حاجة كبٌرة . نحن سعداء لالحتفال بانتهاء مشروع نورث وودز "قال ماٌكل إس كاشمان مشرف مدٌنة بالتسبرغ،

بشكل فرٌد ومثالً فً تمع نورث وودز. ٌستحك كل فرد مساحة آمنة وبأسعار معمولة ٌعتبرونه موطناً لهم. للسكن فً منطمتنا



أنا أحًٌ . وسط مدٌنتنا كبٌئة عمل حٌة تتاخم للوصول إلى أشٌاء مثل التوظٌؾ والصحة والرعاٌة وتجارة التجزئة والترفٌه
سنستمر فً جعل . ترحب مدٌنة بالتسبرغ بمزٌد من المشارٌع مثل هذا المشروع. جمٌع المشاركٌن لجعل هذا حمٌمة والعة

  ".اإلسكان أولوٌة مجتمعٌة

  
 Behavioral Health)ٌسر هاوسٌنػ فٌشنز الشراكة مع "قال بن لوكوود الرئٌس التنفٌذي لشركة هاوسٌنػ فٌشنز، 

Services North, BHSN)  وؼٌرها فً مجتمع بالتسبٌرغ لتمدٌم إسكان وخدمات عالٌة الجودة وموفرة للطالة وبأسعار
تدرن بالتسبٌرغ .  تخطو نورث وودز خطوات كبٌرة لزٌادة خٌارات اإلسكان المٌسورة التكلفة فً نورث كونتري. معمولة

الحاجة إلى خٌارات اإلسكان المتنوعة للسكان وتعتبر نورث وودز تمثٌاًل رائعًا لما ٌمكن للمجتمع تحمٌمه عند العمل معًا لحل 
  ."تحدٌات المجتمع

  
بصفتها شركة رائدة فً المنطمة فً مجال "قال مارك لوكنز الرئٌس والمدرٌر التنفٌذي فً نورث لخدمات الصحة السلوكٌة،  

ولهذا السبب نحن فخورون . أن من الصعب التمتع بصحة جٌدة بدون مسكن (BHSN)رعاٌة األشخاص بالكامل تدرن 
  ."بالمساهمة فً هذا الجهد لجلب المزٌد من المساكن عالٌة الجودة لمنطمتنا وللبعض أعضاء مجتمعنا األكثر ضعفًا

  
###  
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