
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/ 12/ 19 للنشر فوًرا: 

 
 

منزل بأسعار معقولة وعيادة طبية ومتاجر بيع بالتجزئة في شرق   2,400الحاكمة هوكول تعلن عن مشروع تحويلي لبناء 
   مليار دوالر 1.2نيويورك بقيمة  

  
مليون دوالر في مركز بروكلين التنموي الجاري اآلن،   373وضع حجر األساس للمرحلة التمهيدية إلعادة التطوير بقيمة 

  منزل ميسور التكلفة  600ا يقرب من مما سيوفر م
  

مشروع مجتمعي متعدد المراحل، يعتبر جزًءا من مبادرة بروكلين الحيوية للوالية لمعالجة الفوارق االقتصادية في شرق  
  نيويورك

  
  هنا تتوفر المخططات التوضيحية

  
  

مليار دوالر لعقار مركز بروكلين التنموي   1.2أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن البناء قد بدأ لمشروع تحويلي بقيمة 
مليون دوالر  373فدانًا في حي شرق نيويورك في بروكلين. ستوفر المرحلة التمهيدية البالغة   27السابق الذي تبلغ مساحته 

قدم مربع من مساحات   7,000قدم مربع، و 15,000بية خارجية جديدة تبلغ مساحتها منزاًل بأسعار معقولة وعيادة ط 576
(، في  Alafiaالبيع بالتجزئة في الطابق األرضي. وعند اكتماله، سيوفر المشروع بأكمله، والمعروف باسم مشروع أالفيا )

منزل ميسور التكلفة في حي يمكن المشي فيه مع مساحات ترفيهية وإمكانية الوصول إلى موارد  2,400النهاية أكثر من  
المجتمع التي تعزز الصحة والعافية. مشروع أالفيا هو جزء من مبادرة بروكلين الحيوية للوالية والتي تعالج التفاوتات  

 زمنة في المجتمعات المحتاجة في بروكلين.االجتماعية واالقتصادية والصحية الم
 

"نحن ال نبني فقط مساكن لسكان شرق نيويورك، بل نستثمر في مجتمع حتى تتمكن أجيال من سكان نيويورك من االزدهار  
منزل جديد عالي الجودة وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات  2,400"من خالل إنشاء   قالت الحاكمة هوكول.والنمو، "
ية والرعاية الصحية، سيجعل مشروع أالفيا هذا الحي مكانًا في متناول الجميع وبأسعار معقولة وأكثر شمواًل وصحة  االجتماع

للعيش فيه. سيضعنا هذا االستثمار التحويلي حقًا على الطريق نحو إصالح الشقوق المجتمعية في النظام لضمان حصول جميع 
   سكان نيويورك على فرصة لالزدهار."

 
، طلبت وكالة إمباير ستيت للتطوير بالتعاون مع وكالة تجديد المنازل والمجتمعات في والية نيويورك 2018 في عام

للطب التنموي في منطقة سبرينغ   بروكلين مقترحات للقيام بتطوير عصري متعدد االستخدامات موجه نحو العافية لمركز 
 L+Mو Apex Building Companyة  كريك في شرق نيويورك. يتكون فريق التطوير الفائز من شرك

Development Partners وServices for the UnderServed and RiseBoro Community 
Partnership وقاالمت شركة .Dattner Architects .بإعداد المخطط للموقع   

 
على مراحل منفصلة وسيوفر  (، والمعروف باسم أالفيا، BDCفي نهاية المطاف، سيتم إعادة تطوير مركز بروكلين التنموي )

شقة بأسعار معقولة واستخدامات مختلطة أخرى في مركز قابل للمشي مع مساحة مفتوحة صممتها   2,400ما يقرب من 
   .SCAPE Landscape Architectureشركة 

 
  124ق يضم شقة ومبنى من ستة طواب 452طابقا يضم   15ستشمل المرحلة األولى من إعادة التطوير بناء جديد لمبنى من  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-12%2FBrooklyn_Developmental_Center_Renderings.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C21d24fb54d5d468be20908dae1dec572%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638070644312191410%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=o6zlRicyib3%2B0jFQfLMp13Zk8imTTl4qzMAfJR8KIOA%3D&reserved=0


قدم مربع في البرج   15,000طابقًا برجين متصلين بردهة مشتركة مع عيادة طبية بمساحة  15شقة. يضم المبنى المكون من 
   قدم مربع من مساحات البيع بالتجزئة في البرج الثاني. 7,800األول و

 
الرعاية األولية ومجموعة من الخدمات سيقوم مركز بروكلين الصحي بتشغيل منشأة طبية للمرضى الخارجيين والتي ستشمل 

المتخصصة لتلبية احتياجات السكان في أالفيا والمجتمع المحيط. من المتوقع أن تضم مساحة البيع بالتجزئة خمسة مستأجرين  
   تجاريين بهدف جذب األعمال التجارية الصغيرة المحلية التي تخدم األحياء. 

 
من صعوبات الصحة العقلية والذين سيحصلون على إعانات اإليجار والخدمات  شقة مخصصة لألفراد الذين يعانون 48هناك 

  88الممولة من خالل مبادرة إمباير ستيت لإلسكان الداعم والتي يديرها مكتب والية نيويورك للصحة العقلية. سيتم تخصيص 
يدون من إعانات اإليجار والخدمات التي يمولها  منزاًل داعًما إضافيًا لألفراد من ذوي اإلعاقات الذهنية أو التنموية الذين سيستف

هي مقدم الخدمة  Services for the UnderServedمكتب والية نيويورك لألشخاص ذوي اإلعاقات التنموية. شركة  
   منزاًل داعًما. 136لـ

 
مضخة حرارية أرضية   تم تصميم كال المبنيين في المرحلة األولية لتلبية معايير تصميم المنزل السلبي وسيستخدمان نظام

مغلقة الحلقة للتدفئة والتبريد الموفر للطاقة. سيكون هناك أيضا مجموعة شمسية مثبتة على السقف ستحول الطاقة الشمسية إلى 
( الذي يستخدم الطاقة من مياه الصرف الصحي للتدفئة  SHARCكهرباء ونظام استرداد حرارة مياه الصرف الصحي )

  والتبريد والماء الساخن.
 

سيتمكن السكان من الوصول إلى اتصال النطاق العريض عالي السرعة المجاني وخدمات األمن على مدار الساعة طوال أيام 
   (. ستشمل المرافق السكنية اإلضافية غرف غسيل وغرف دراجات ومساحات ترفيهية.24/7األسبوع )

 
ات الدائمة المعفاة من الضرائب، واإلعفاءات الضريبية  مليون دوالر من السند  38.1يشمل تمويل الوالية للمرحلة األولى 

مليون دوالر في شكل دعم من   174.9مليون دوالر في األسهم و 117.8الفيدرالية لإلسكان منخفض الدخل التي ستولد 
 450,000وكالة تجديد المنازل والمجتمعات في الوالية. ستوفر هيئة أبحاث وتطوير الطاقة في والية نيويورك ما يقرب من 

ألف دوالر، كما أن المشروع مؤهل للتقدم بطلب للحصول على تمويل من هيئة أبحاث وتطوير الطاقة بوالية نيويورك 
(NYSERDA ( لتركيب الطاقة الشمسية من خالل برنامج )NY-Sun .) باإلضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يكون المشروع

ألف دوالر على شكل   670,000مؤهاًل للحصول على ائتمانات ضريبية للطاقة الشمسية الحرارية األرضية والتي ستولد 
ت وحدة لمبادرة إمباير ستي  48دوالر سنويًا لتمويل تكاليف التشغيل لـ 1,200,000( مبلغ OMHيقدم مكتب ) حقوق ملكية.

ألف دوالر من منحة تطوير البرنامج لتغطية تكاليف بدء التشغيل. يتم   430,000(، باإلضافة إلى ESSHIلإلسكان الداعم )
   توفير تمويل إضافي من خالل مزيج من المصادر الخاصة.

 
ا واستقراًرا. في  يكمل مشروع أالفيا الخطط الشاملة لدى الحاكمة هوكول لجعل اإلسكان في متناول الجميع وأكثر إنصافً  

  25قدمت الحاكمة وأمنت بنجاح خطة إسكان شاملة جديدة مدتها خمس سنوات بقيمة  2023ميزانية الوالية للسنة المالية 
منزل بأسعار معقولة في   100,000مليار دوالر من شأنها زيادة المعروض من المساكن عن طريق إنشاء أو الحفاظ على 

منزل   50,000منزل مع خدمات داعمة للفئات السكانية الضعيفة إضافة إلى إمداد  10,000ك كافة أنحاء نيويورك بما في ذل
الحاكمة هوكول والعمدة إريك آدامز عن وضع حجر األساس لمشروع لوجان   أعلنت إضافي بالكهرباء. في األسبوع الماضي،

منزاًل ميسور التكلفة بشكل دائم، ومأوى به   174يًضا في شرق نيويورك سيشمل فاونتين، وهو مشروع متعدد االستخدامات أ
 قدم مربع من مساحات البيع بالتجزئة.   7,600من سكان نيويورك يعانون من التشرد، وأكثر من  169منازل لـ

 
"إن إعادة تطوير عقار مركز بروكلين التنموي  قالت مفوضة وكالة تجديد المنازل والمجتمعات روث آن فيسناوسكاس:

فرصة ال تتكرر إال مرة واحدة في العمر لبناء مجتمع إسكان شامل ومستدام ونشط بأسعار معقولة من شأنه تحسين النتائج 
حلة  الصحية وتوسيع الفرص آلالف سكان نيويورك الذين يعيشون في وسط بروكلين. يسعدنا أن نعلن عن بدء البناء في المر

مليار دوالر والذي سيكون له تأثير كبير على حياة   1.2مليون دوالر من مشروع بقيمة  373التمهيدية التي تبلغ تكلفتها 
فاي المجانية، واستخدام -سكان المستقبل وحي شرق نيويورك بأكمله. مع الخدمات الداعمة، والعيادة الصحية، وخدمة الواي

لتجزئة، واإليجارات المعقولة، يعد هذا بحق نهًجا شاماًل إلنشاء مساكن أكثر وبأسعار معقولة الطاقة النظيفة، ومساحات البيع با
  وإثراء للمجتمعات التي نخدمها."
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"مشروع أالفيا هو أحدث مثال على  قالت هوب نايت الرئيسة والمديرة التنفيذية ومفوضة وكالة إمباير ستيت للتطوير:

فرص االقتصادية لجميع سكان نيويورك من خالل االستثمارات االستراتيجية في اإلسكان التزام الحاكمة هوكول بتوسيع ال 
(، Vital Brooklynميسور التكلفة. أصبحت إعادة تطوير مركز بروكلين التنموي ممكنة من خالل مبادرة إحياء بروكلين )

التكاليف ونابض بالحياة لألجيال والتي ستعمل على تنشيط وسط بروكلين من خالل بناء مجتمع صحي وقادر على دفع 
  القادمة."

  
"يعكس هذا المشروع   قالت دورين إم هاريس الرئيسة والمديرة التنفيذية لهيئة أبحاث وتطوير الطاقة في والية نيويورك:

التزام الحاكمة هوكول بضمان حصول سكان نيويورك المحرومين من الخدمات في جميع أنحاء الوالية على وصول منصف 
. باستخدام  2030مليون منزل صديق للمناخ بحلول عام  2بأسعار معقولة إلى منازل موفرة للطاقة كجزء من هدفها لتطوير و

تقنية المضخات الحرارية األرضية والكهرباء من الطاقة الشمسية المتجددة عند اكتمالها، سيوفر مشروع أالفيا للتطوير 
 ي شرق نيويورك في بروكلين ويساعد على تنشيط المجتمع ككل."  مساحات معيشية نظيفة ومرنة للمقيمين في ح

  
"ستوفر شقق اإلسكان الداعمة المدرجة في إعادة تطوير مركز  قالت مفوضة والية نيويورك للصحة العقلية، آن سوليفان: 

نها للعيش بنجاح في بروكلين التنموي لألشخاص الذين يعانون من مرض عقلي منازل آمنة ومستقرة مع الخدمات التي يحتاجو
مجتمعهم. إن التزام الحاكمة هوكول باإلسكان الداعم والرعاية الصحية العقلية يساعد اآلالف من سكان نيويورك على عيش  

  حياة أكثر صحة واستقاللية."
  

"تفخر هيئة السكن الداخلي في والية   روبين ماكدانيال، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة السكن الداخلي لوالية نيويورك:
( بدعم مشروع مهم سيفيد مجتمع بروكلين لفترة طويلة في المستقبل. تحت قيادة الحاكمة هوكول، نعمل  DASNYنيويورك )

  على االستثمار في بروكلين وتنشيط المجتمعات في جميع أنحاء والية نيويورك."
 

"تواصل الحاكمة هوكول إعطاء األولوية ألشخاص ذوي اإلعاقات التنموية: قال كيري نيفيلد مفوض مكتب والية نيويورك ل
ن   لسكان نيويورك الذين يعانون من إعاقات تنموية من خالل خيارات اإلسكان الشاملة والداعمة التي تثري المجتمعات وتحس ِّ

في موقع مؤسسة سابقة، مركز  شقة لألشخاص ذوي اإلعاقات التنموية  88الحياة. ومن المناسب بشكل خاص أن يتم بناء  
( الذي  OPWDDأخرى في مكتب األشخاص ذوي اإلعاقات التنموية ) 19بروكلين للتنمية، حيث أن إغالقها كان ضمن 

   يتحرك نحو زيادة الحياة المجتمعية. إنني أتطلع إلى تحولها للسماح لمزيد من الناس بتحقيق حلمهم في العيش بشكل مستقل."
 

شقة   500من مشروع أالفيا الجديد ما يقرب من  1"ستوفر المرحلة خ الوالية روكسان ج. بيرسود: قال عضو مجلس شيو
( تحواًل  Vital Brooklynوحدة منها مساكن داعمة تشتد الحاجة إليها. تحقق مبادرة ) 132جديدة جميلة في الحي، وستكون 

  ظل هناك خدمات في الموقع لسكان نيويورك الضعفاء." كبيًرا في حرم مركز بروكلين التنموي السابق، واألهم من ذلك، ست
  

"يعد مشروع أالفيا خطوة مهمة لمجتمعنا. نحن بحاجة ماسة إلى سكن ميسور التكلفة  قالت عضو الجمعية نيكي لوكاس: 
من وضع  ومركز طبي إضافي. إنني أتطلع إلى العمل مع الجهات المطورة ومكتب الحاكمة في هذه الشراكة المجتمعية، بدًءا

حجر األساس اليوم ومن خالل مراحل ما قبل البناء وبعد االنتهاء بالكامل. يجب أن تشمل األهداف فرص عمل مضمونة 
. باإلضافة إلى ذلك، أتطلع إلى العمل معًا  60ألفراد المجتمع وتأمين شقق لألعضاء الذين يعيشون حاليًا داخل منطقة التجمع  

لضمان تسجيل السكان داخل المنطقة وتثقيفهم حول العملية من أجل االستفادة من فرص العمل   إلعداد المجتمع لعملية التقديم
  واإلسكان."

  
"مرة أخرى، تتقدم شرق نيويورك من أجل مجتمعها في بروكلين، حيث تنشئ   قال رئيس منطقة بروكلين، أنطونيو رينوسو:

حات البيع بالتجزئة لجيراننا. نحن بحاجة إلى البناء بمعدل أسرع  مئات المنازل بأسعار معقولة وخدمات الرعاية الصحية ومسا
لمكافحة أزمة اإلسكان، ليس فقط هنا في شرق نيويورك، بل في كل مكان. يحتاج كل حي في منطقتنا إلى القيام بدوره في  

تنموي يقود الطريق. شكًرا  رفع الرفاهية االجتماعية واالقتصادية في بروكلين، وأنا ممتن جًدا ألن عقار مركز بروكلين ال
   للحاكمة هوكول وللعديد من الوكاالت والمنظمات التي تآزرت لجعل هذا ممكنًا." 

 
"يرتبط السكن المستقر واآلمن والميسور  :  One Brooklyn Healthقال الراي براون، الرئيس والمدير التنفيذي لـ 



التكلفة والرعاية الصحية التي يمكن الوصول إليها ارتباًطا جوهريًا بتحقيق المساواة. نحن متحمسون للمشاركة في تحقيق  
   رؤية الحاكمة."

 
منزل ليس "ال :Services for the UnderServedقال الدكتور خورخي ر. بيتي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة 

مجرد مبنى. المنزل هو االستقرار واألمان والمجتمع والشعور باالنتماء. بصفتنا مقدم خدمات لسكان نيويورك المحتاجين، من  
الضروري مواصلة توفير المنازل وتعزيز المجتمعات اآلمنة مع إمكانية الوصول إلى المساحات الخضراء والمرافق  

ن مشروع أالفيا سيوفر مساكن ميسورة التكلفة وداعمة مع مساحات خضراء وفيرة  المجتمعية الالزمة. نحن متحمسون أل
لشرق نيويورك. ال يمكن أن تكون الخدمات المقدمة للمجتمعات المحرومة أكثر فخًرا اال بأن تكون جزًءا من هذا المشروع 

  الثوري."
 

"سيوفر هذا المشروع الرائد أكثر : L+M Development Partnersقالت ليزا جوميز ، الرئيسة التنفيذية لشركة 
سيضع معياًرا لكيفية بناء مشاريع اإلسكان المستقبلية في المجتمعات ذات االحتياجات العالية،   - من مجرد سكن ميسور التكلفة 

الصحية  مع إعطاء األولوية للنتائج الصحية واالستدامة في كل خطوة. يعد بناء مساكن ميسورة التكلفة مصممة لتعزيز الحياة
في األحياء التي تحتاجها، من مواد البناء المستخدمة إلى الخدمات المقدمة، أمًرا بالغ األهمية. نحن ممتنون للحاكمة هوكول 

   لقيادتها في هذه القضية، وجميع شركائنا الذين يساعدون في جعل هذا المشروع ممكنًا."
 

"هناك مرات قليلة في الحياة يأتي فيها مشروع يمكن أن يساعد في   ء:قال لي براثويت الرئيس التنفيذي لمجموعة أبيكس للبنا
، وتغيير حياة الناس في المجتمع. مشروع أالفيا هو واحد من تلك المشاريع التي تحدث مرة واحدة في العمر وشركة  تغيير حي 

Apex   .يسمح هذا المشروع لشركة فخورة للغاية بأن تكون جزًءا منهاApex   بمواصلة الوفاء بمهمتها المتمثلة في إنشاء
  مساكن عالية الجودة وبأسعار معقولة مع توفير بيئة يمكن لسكان شرق نيويورك أن يعيشوا فيها حياة صحية وسعيدة."

 
عاًما،   50"ألكثر من  :RiseBoro Community Partnershipsقال سكوت شورت، الرئيس التنفيذي لشركة 

مع شركاء المجتمع والحكومة المحلية والمستثمرين من القطاع الخاص لمساعدة سكان نيويورك   RiseBoroعملت شركة 
في الوصول إلى مساكن عالية الجودة وبأسعار معقولة بغض النظر عن الرمز البريدي الخاص بهم. أنا متحمس ألن مشروع  

التي تركز على المجتمع لتعزيز األحياء الصحية  RiseBoroلى مهمة شركة أالفيا يمكن أن ينمو ليصبح مثااًل آخر ع
  والمزدهرة من خالل اإلسكان ميسور التكلفة والداعم."

  
"يعد إنشاء   قال ياروجين روبنسون، العضو المنتدب في مجموعة االستثمار الحضري في جولدمان ساكس إلدارة األصول:

والحفاظ عليها أحد الركائز األساسية لمجموعة االستثمار الحضري. نحن متحمسون   مساكن عالية الجودة وبأسعار معقولة
للتعامل مع مجموعة قوية من الشركاء، بدعم من الحاكمة هوكول، حيث نعتقد أن المشروع حيوي في خلق قيمة اقتصادية  

  وفرص للكثيرين داخل مجتمع شرق نيويورك."
  

"تجسد المرحلة األولى من مشروع أالفيا تماًما رؤية تنشيط شرق  : Wells Fargoفي قال بيج ترافيلستيد، المدير اإلداري 
مكان يحتوي على منازل ميسورة التكلفة، والرعاية الصحية، ومتاجر للبيع بالتجزئة موجهة نحو المجتمع،   -نيويورك 

ستثمارات التي توسع فرص اإلسكان  ومساحة للعمل والترفيه. اآلن وأكثر من أي وقت مضى، هدفنا هو إعطاء األولوية لال
والمشاريع التي تساعد على بناء مدينة أفضل وأكثر استدامة لجميع سكان نيويورك. مع العديد من الشركاء الرئيسيين، تفخر  

وحدة سكنية ميسورة التكلفة، مما سيساعد على توفير   452بتمويل إنشاء المبنى األول، الذي يضم  Wells Fargoشركة
   اتصال حاسم بالفرص االقتصادية والثقافية التي ستشكل هذا المجتمع النابض بالحياة ومتعدد االستخدامات في سبرينغ كريك."

 
 تنشيط وسط بروكلين 

ن عدم االستثمار والتهميش، األمر الذي يعيق رفاهية سكانها. يعاني السكان من  م بروكلين لطالما عانت مجتمعات وسط
معدالت مرتفعة بشكل ملحوظ من المشاكل الصحية ومحدودية الوصول إلى األطعمة الصحية أو فرص ممارسة النشاط 

واسعة بسبب البطالة ومستويات أيًضا بالفوارق االقتصادية ال بروكلين البدني، وارتفاع معدالت العنف والجريمة. تأثر وسط
 الفقر المرتفعة وعدم كفاية الوصول إلى رعاية صحية عالية الجودة. 

 
إن مشاريع التطوير العشرة التي هي قيد التنفيذ حاليًا أو تم االنتهاء منها والتي وقع االختيار عليها من خالل عملية تنافسية هي 



منزل ميسور التكلفة في وسط بروكلين مع دمج الخدمات   4,000ن بإنشاء المفاتيح لتعزيز التزام مبادرة فايتل بروكلي
   االجتماعية والطبية والمجتمعية؛ وفرص ترفيهية وتعليمية؛ واإلسكان العائلي؛ وشقق مع خدمات مساندة.

 
 الحيوية   بروكلين مبادرة  حول

لتي تؤثر على سكان بروكلين وإلنشاء نموذج  لمعالجة مجموعة التفاوتات ا 2017أطلقت مبادرة بروكلين الحيوية في ربيع 
جديد لتنمية المجتمع والعافية في المجتمعات األكثر ضعفًا في بروكلين. دعا كل عضو في الجمعية في سنترال بروكلين إلى 
ي عقد مجلس استشاري مجتمعي يتألف من قادة المجتمع والخبراء المحليين والمناصرين وأصحاب المصلحة اآلخرين للنظر ف
االحتياجات والفرص الفريدة في مناطقهم ووضع حلول طويلة األجل. كما شارك أعضاء مجلس الشيوخ الذين يمثلون أجزاء  

من أصحاب المصلحة   100اجتماًعا مجتمعيًا ما يقرب من  25من وسط بروكلين بنشاط في هذه العملية. جمع إجمالي 
مع اختيار شركاء التطوير   2019و  2018( للمواقع العشرة في RFPالرئيسيين في المجتمع. تم إصدار دعوة مقترحات )

   . بدأ بناء خمسة مشاريع مع بدء المشاريع والمراحل المتبقية خالل السنوات القليلة القادمة.2020حتى عام 
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