
 
 الحاكمة كاثً هوكول  19/1/2023 :للنشر فوًرا

 
 

 كافة فً وداعمة معقولة بأسعار منزل 1,600 من أكثر لبناء دوالر ملٌون 390 من بأكثر تموٌل عن تعلن هوكول الحاكمة
  نٌوٌورك والٌة أنحاء

  
 ملٌون دوالر لمجمع اإلسكان 40.1 منزل بأسعار معقولة فً ساراتوغا سبرٌنغز و 202 ملٌون دوالر لبناء 61.4ٌتضمن 

  الما فً هارلم- ملٌون دوالر لتجدٌد تعاونٌة مٌتشل20.4المٌسور والداعم فً بافالو و 
   
  

 ملٌون دوالر من خالل السندات واإلعانات إلنشاء أو الحفاظ على 390 أعلنت الحاكمة كاثً هوكول الٌوم عن منح أكثر من 
عندما تمترن المشارٌع العشرة التً ستتلمى .  منزل مٌسور التكلفة ومستدام وداعم فً كافة أنحاء الوالٌة1,600أكثر من 

 ملٌون دوالر من االستثمارات اإلجمالٌة 600التموٌل بتموٌل وموارد المطاع الخاص اإلضافٌة فمن المتولع أن تخلك أكثر من 
التً ستساعد جهود التنمٌة االلتصادٌة المحلٌة وتعزز التزام نٌوٌورن بتوسٌع توفٌر فرص اإلسكان اآلمن والصحً لألفراد 

  .والعائالت فً كافة أنحاء الوالٌة
   

 منزل 1,600بٌنما تواجه والٌتنا أزمة سكنٌة حادة فإن هذا االستثمار إلنشاء والحفاظ على أكثر من  "قالت الحاكمة هوكول،
ٌُعد بناء المعروض من المساكن والحفاظ علٌه واستمراره ". "جدٌد ٌمثل خطوة مهمة نحو معالجة نمص اإلسكان فً نٌوٌورن

لضمان حصولنا على مساكن - مثل اتفالٌة اإلسكان فً نٌوٌورن - أولوٌة لصوى إلدارتً وما زلت ملتزمةً بتمدٌم حلول 
  ."كثٌرة وآمنة وبأسعار معمولة ألي شخص ٌرٌد لالتصال بالمنزل فً نٌوٌورن

   
تشرٌن /أصبح التموٌل ممكنًا من خالل إصدارات سندات وكالة تجدٌد المنازل والمجتمعات فً والٌة نٌوٌورن لشهر أكتوبر

 159 ملٌون دوالر من سندات اإلسكان المعفاة من الضرائب و 231.2 والتً لدمت 2022كانون األول من /األول ودٌسمبر
 ملٌون دوالر فً التموٌل من خاللمبادرة الطالة النظٌفة التابعة إلى هٌئة أبحاث 2.7ملٌون دوالر من الدعم بما فً ذلن 
   .وتطوٌر الطالة فً والٌة نٌوٌورن

   
  :  تشمل المنح

   
  منطقة العاصمة 

   
 شمة مٌسورة التكلفة عبر مزٌج 202 سٌُنشئ المشروع . ملٌون دوالر لمحمٌة تاٌت لٌن فً مدٌنة ساراتوغا سبرٌنغز61.6 

ستكون هنان عشر شمك مخصصة لألفراد الذٌن ٌعانون من التشرد . من المنازل السكنٌة والمبانً المكونة من ثالثة طوابك
ممولة من خالل منحة مبادرة إمباٌر ستٌت لإلسكان الداعم التً ٌدٌرها مكتب والٌة نٌوٌورن للمساعدات المؤلتة ومساعدة 

 دوالر من برنامج اإلنشاءات السكنٌة الجدٌدة منخفضة االرتفاع فً هٌئة أبحاث 148.200ُمنح هذا المشروع مبلغ . المعولٌن
 ,New York State Energy Research and Development Authority)وتطوٌر الطالة فً والٌة نٌوٌورن 

NYSERDA) .التطوٌر هو نتٌجة إعادة تمسٌم للسماح لمزٌد من المبانً السكنٌة فً هذه المنطمة ذات الفرص العالٌة.  
   

 سٌتم هدم ممتلكات شاغرة وعفا علٌها الزمن لهٌئة اإلسكان فً . ملٌون دوالر لشقق تاٌلور األول فً مدٌنة تروي51.5
 لدم مربع من المساحة 2,000 شمة وأكثر من 141تروي واستبدالها بمبنى من سبعة طوابك مشٌد حدٌثًا ٌحتوي على 

 المستندة إلى المشروع الصادرة عن هٌئة تروي 8ستتم تغطٌة جمٌع الشمك بمسائم المادة . التجارٌة فً الطابك األرضً



ٌعتبر تاٌلور األول مشروًعا ذا أولوٌة لخطة مبادرة تنشٌط وسط المدٌنة فً المدٌنة المصممة لتجدٌد منطمة الواجهة . لإلسكان
   .النهرٌة فً جنوب وسط تروي

   
  فنغر لٌكس 

   
سٌضم المبنى المكون من أربعة طوابك .  ملٌون دوالر لشقق ماركت بلٌس سٌنٌور فً بلدة مقاطعة مونرو فً هنرٌتا43
 عاًما أو أكثر والذٌن ٌحتاجون إلى خدمات 55 منزالً مخصصة للسكان الذٌن تبلغ أعمارهم 45 شمة بأسعار معمولة مع 150

سٌتم تموٌل الخدمات فً المولع من خالل منحة مبادرة إمباٌر ستٌت لإلسكان الداعم التً ٌدٌرها . داعمة للعٌش بشكل مستمل
ٌحظى التصمٌم عالً الكفاءة فً استخدام الطالة بالدعم من خالل منحة لدرها . مكتب والٌة نٌوٌورن للصحة العملٌة

   . دوالر من مبادرة الطالة النظٌفة التابعة لهٌئة أبحاث وتطوٌر الطالة بوالٌة نٌوٌورن825,000
   

  مدٌنة نٌوٌورك 
   
سٌوفر المبنى .  ملٌون دوالر للمرحلة الثانٌة من بٌدفورد غرٌن هاوس فً قسم فورد هام هاٌتس فً برونكس44.7 

سٌحصل هؤالء السكان .  مخصصة لألفراد الذٌن ٌعانون من التشرد70 شمة بأسعار معمولة مع 116 طابمًا 17المكون من 
على إعانات دفع اإلٌجار وخدمات ممولة من خالل منحة مبادرة إمباٌر ستٌت لإلسكان الداعم التً ٌدٌرها مكتب والٌة 

 عاًما أو 62 المتبمٌة للعائالت وكبار السن الذٌن تبلغ أعمارهم 46وستكون الشمك التً ٌبلغ عددها . نٌوٌورن للصحة العملٌة
   . لدم مربع لخدمة السكان والمجتمع المحٌط2,300سٌضم المشروع عٌادة طبٌة بمساحة . أكثر

   
 123سٌوفر المبنى المكون من سبعة طوابك .  ملٌون دوالر إلى شٌبارد غلٌنمور فً حً إٌست نٌوٌورك فً بروكلٌن44.2 

 شمة مخصصة لألفراد الذٌن ٌعانون من التشرد بسبب تورط فً العدالة الجنائٌة أو اضطرابات 74منزالً مٌسور التكلفة مع 
ستُمول الخدمات وإعانات دفع اإلٌجار من خالل منحة مبادرة إمباٌر ستٌت لإلسكان الداعم . تعاطً المخدرات أو مرض عملً

سٌكون . ستُحجز ثمانً شمك إضافٌة لكبار السن. التً ٌدٌرها مكتب والٌة نٌوٌورن للمساعدات المؤلتة ومساعدة المعولٌن
   .للمبنى الموفر للطالة مجموعة شمسٌة مثبتة على السطح لتولٌد الكهرباء فً المولع

   
سٌضم المبنى المكون من عشرة .  ملٌون دوالر إلسكان كروتونا بلمونت للمسنٌن فً حً إٌست ترمونت فً برونكس27.5

 شمة محجوزة لكبار السن الذٌن 41هنان .  عاًما فأكثر62 شمة بأسعار معمولة لكبار السن الذٌن تبلغ أعمارهم 134طوابك 
. كانوا بال مأوى سابمًا والذٌن سٌحصلون على خدمات داعمة ممولة بمنحة من إدارة الموارد البشرٌة فً مدٌنة نٌوٌورن

 التً تدٌرها هٌئة اإلسكان فً 8ستتلمى كافة األسر المساعدة فً دفع اإلٌجار من خالل المسائم المستندة إلى مشروع المادة 
   .مدٌنة نٌوٌورن

   
سٌمول المشروع التحسٌنات الرأسمالٌة فً .  ملٌون دوالر ألبراج رٌفر فٌو فً حً هامٌلتون هاٌتس فً مانهاتن20.4 

تم تشٌٌد المبنى فً .  منزاًل مٌسور التكلفة385 طابمًا والتً تشرف علٌها الوالٌة وتضم 25الما المكونة من -تعاونٌة مٌتشل
 وٌحتاج إلى تحسٌنات مثل استبدال السمف وخفض األسبستوس واستبدال البوٌلرات واألنابٌب المرتبطة 1964األصل فً عام 

ومن المتولع أن تؤدي التحدٌثات إلى تحسٌن كفاءة الطالة وتملٌل . بها والنوافذ الجدٌدة وأبواب الشرفات وإصالحات البناء
  .River Towers، Incالمالن هو .  بالمائة14استخدام ولود المبانً بنسبة 

   
   منطقة مٌد هدسون

   
 شمة 120ٌتضمن المشروع إعادة تأهٌل مشروع سكنً من .  ملٌون دوالر لشقق ستاٌفسانت فً مدٌنة كٌنغستون39.6 

 التابع إلدارة 236 فً إطار برنامج المسم 1972تم تشٌٌد المبنى فً األصل فً عام . تابع لهٌئة اإلسكان فً كٌنغستون
اإلسكان والتنمٌة الحضرٌة وسٌخضع المبنى إلصالحات واستبدال مكثفة لألنظمة إلطالة العمر اإلنتاجً للمبنى وتحسٌن 

من خالل تموٌل هذه اإلصالحات التً تمس الحاجة إلٌها سٌساعد . السالمة وجودة الحٌاة للسكان وزٌادة كفاءة استهالن الطالة
   .تموٌل المشروع فً الحفاظ على المدرة على تحمل التكالٌف على المدى الطوٌل لسكان المبنى

   
  غرب نٌوٌورك 



   
سٌدعم المشروع الحفاظ على .  ملٌون دوالر لمشروع موقع ماغنولٌا السكنً المقسم بٌن مقاطعتً إٌري ونٌاغارا17.7 

.  شمة96المدرة على تحمل التكالٌف وإعادة التأهٌل المعتدل فً أربعة مشارٌع سكنٌة مٌسورة التكلفة تمولها الوالٌة بإجمالً 
تشمل المبانً أوستن مانور وجراتوٌن مانور وكالهما فً بافالو؛ وهاسكل ستوفروف فً بلدة تشٌكتواغا؛ وإلٌزابٌث هارفً 

 بالمائة على األلل من 20من المتولع أن تؤدي التحدٌثات إلى زٌادة كفاءة استهالن الطالة بنسبة . فً مدٌنة شمال توناواندا
وأنظمة التدفئة  (Light emitting diode, LED)خالل تركٌب األجهزة الجدٌدة والنوافذ وإضاءة الدٌودات المشعة للضوء 

   . والتهوٌة وتكٌٌف الهواء وسخانات المٌاه
   

سٌتكون المشروع من ثالثة مباٍن من أربعة طوابك .  ملٌون دوالر لمٌدان بان أمرٌكان فً حً نورث بارك فً بافالو40.1
ستُحجز ثمانٌن شمة لألفراد المصابٌن بمرض عملً وسٌتم دعمها من لبل .  منزالً 150ممامة على أرض شاغرة بإجمالً 

 منزالً إضافًٌا للبالغٌن الذٌن ٌعانون من 20سٌُخصص . برنامج إشغال غرفة مفردة فً مكتب والٌة نٌوٌورن للصحة العملٌة
تم تصمٌم . التشرد وتموٌلها من خالل منحة مبادرة إمباٌر ستٌت لإلسكان الداعم التً تدٌرها إدارة الصحة فً والٌة نٌوٌورن

 ملٌون دوالر من خالل مبادرة الطالة النظٌفة التابعة 1.9المبانً لتلبٌة معاٌٌر عالٌة من االستدامة وحصلت على منحة بمٌمة 
   .إللى وكالة أبحاث الطالة فً والٌة نٌوٌورن

   
ٌبنً إعالن الٌوم على أجندة الحاكمة هوكول الجرٌئة  "قالت روث آن فٌزناوسكاس مفوضة تجدٌد المنازل والمجتمعات،

ٌعتمد مستمبل والٌتنا على استثمارات مثل هذه التً توفر منازل . لتوسٌع إنتاج المساكن بشكل كبٌر فً كافة أنحاء نٌوٌورن
من خالل منح التموٌل لمشارٌع . مستدامة وصحٌة وآمنة لجٌراننا وتوسع الوصول إلى الموارد والفرص فً جمٌع المجتمعات

 أسرة على تحمٌك االستمرار والعٌش بتكلفة معمولة والبماء فً 1,600التطوٌر العشرة هذه ٌمكننا مساعدة أكثر من 
    ."تهانٌنا لجمٌع شركائنا فً التنمٌة والتموٌل على هذا اإلنجاز الهائل.  المجتمعات التً ٌعتبرونها موطناً لهم

   
تساعد مشارٌع . السكن المستمر واآلمن هو جزء مهم من عملٌة التعافً "آن سولٌفان مكتب مفوض الصحة العقلٌة،. قالت د

كانت الحاكمة هوكول . اإلسكان الداعمة األشخاص المصابٌن بأمراض عملٌة على العٌش واالزدهار فً منازلهم ومجتمعاتهم
  ".مدافعة رائعة وتواصل جهودها لضمان حصول كل من سكان نٌوٌورن على خدمات الصحة العملٌة

   
تعكس مشارٌع التطوٌر التً تتلمى التموٌل التزام الحاكمة  "قال دانٌال دبلٌو تٌتز مفوض مكتب المساعدة المؤقتة واإلعاقة،

ال ٌوفر السكن الداعم . هوكول بالتوسع بشكل كبٌر فً توفٌر المساكن المٌسورة التكلفة والداعمة فً كافة أنحاء والٌة نٌوٌورن
مكانًا للعٌش فحسب بل ٌوفر أًٌضا الخدمات الالزمة لضمان بماء األفراد واألسر الذٌن كانوا بال مأوى فً السابك مسكنًا بشكل 

  ."ٌسعدنا العمل بشكل تعاونً مع والٌتنا وشركائنا المحلٌٌن فً هذه المشارٌع. ثابت
   

إن االستفادة من الدعم العام "قالت دورٌن إم هارٌس الرئٌسة والمدٌرة التنفٌذٌة لهٌئة أبحاث الطاقة فً والٌة نٌوٌورك، 
والخاص لتوسٌع نطاق اإلسكان المستدام األخضر أمر أساسً ألهداف اإلسكان مٌسور التكلفة للحاكمة هوكول أثناء نمونا 

من خالل شراكتنا مع وكالة تجدٌد المنازل والمجتمعات . التصاد الطالة النظٌفة العادل فً كافة أنحاء والٌة نٌوٌورن
(Home and Community Renewals, HCR)  تتلمى مثل هذه المشارٌع المساعدة التمنٌة والحوافز التً تدعم دمج

المعدات الموفرة للطالة والطالة المتجددة النظٌفة فً كل من المبانً الجدٌدة والمائمة مما ٌساعد على تعزٌز صحة المجتمعات 
  ."لألجٌال المادمة

   
السكن المستمر ضروري لنا جمٌعًا فً كل  "قال الدكتور جٌمس ماكدونالد القائم بأعمال مفوض إدارة الصحة فً الوالٌة،

ٌواجه سكان نٌوٌورن الذٌن . ٌؤدي عدم استمرار اإلسكان إلى تفالم المشاكل الصحٌة وزٌادة التفاوتات الصحٌة. األولات
تدرن الحاكمة هوكول حمًا أن . ٌتعاملون مع عدم الٌمٌن بشأن اإلسكان المزٌد من أمراض الطفولة واألمراض المزمنة

االستثمار فً فرص اإلسكان سٌحمك أرباًحا كبٌرة من خالل ضمان حصول كافة سكان نٌوٌورن على سكن آمن وبأسعار 
  ."معمولة لكافة سكان نٌوٌورن

   
تواجه والٌة نٌوٌورن أزمة إسكان غٌر مسبولة حمًا والحاجة إلى أماكن مٌسورة  "روزنتال عضوة الجمعٌة،. قالت لٌندا ب

فً ضوء ذلن، فإن . التكلفة وٌسهل الوصول إلٌها ومستمرة لٌستطٌع سكان نٌوٌورن اعتبارها كمنزل أكبر من أي ولت مضى
من عمارات هٌئة اإلسكان فً -  ملٌون دوالر لإلسكان المٌسور التكلفة 390إعالن الحاكمة هوكول عن تموٌل بأكثر من 



إلى اإلسكان الداعم وإلى المجمعات التً تخدم  (New York City Housing Authority, NYCHA)مدٌنة نٌوٌورن 
ومع وجود عدد أكبر من سكان نٌوٌورن الذٌن ٌواجهون التشرد أكثر من أي ولت . هو تطور مرحب به- مجتمعات المسنٌن 

تمثل هذه المخصصات خطوة أولى مشجعة فً معالجة أزمة . مضى منذ الكساد الكبٌر ال ٌمكننا تحمل اتخاذ تدابٌر منموصة
  ."تتطلب جهودنا الكاملة

  
  لإلسكان هوكول الحاكمة أجندة

  
 25 بمٌمة سنوات خمس مدتها شاملة إسكان خطة تأمٌن فً ونجحت الحاكمة لدمت 2023 المالٌة للسنة الوالٌة مٌزانٌة فً

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

  
 نمو لتحمٌك والحوافز المحلٌة المشاركة متطلبات الجوانب ومتعددة شاملة استراتٌجٌة وهً لإلسكان نٌوٌورن اتفالٌة تتضمن
 البلدٌات من أًٌضا الخطة ستتطلب .الملحة األزمة هذه حل فً شرًٌكا الوالٌة من جزء كل ٌكون بحٌث مجتمع كل فً اإلسكان

 إعادة (Metropolitan Transportation Authority, MTA) الحضرٌة النمل هٌئة حدٌد سكة محطات لدٌها التً
  .الكثافة عالً سكنً لتطوٌر محلًٌا تمسٌمها

  
 ###  
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