
 
 مدينة نيويورك 

 ( OFFICE OF MANAGEMENT AND BUDGETمكتب اإلدارة والميزانية )
 التعافي من الكوارث  -برنامج منحة تنمية المجتمع 

(COMMUNITY DEVELOPMENT BLOCK GRANT PROGRAM - DISASTER RECOVERY ) 
 إشعار عام بالتوافر 

 إشعار بجلسة استماع عامة 
 

 والمجموعات والمجالس المجتمعية والوكاالت المهتمين: إلى جميع المقيمين 
كمساعدات فيدرالية للكوارث للمساعدة في    187,973.000$، خطتها بمبلغ  2022أغسطس،    26ستصدر مدينة نيويورك، يوم الجمعة، الموافق  

( كيفية إنفاق المدينة لألموال المقدمة  CDBG-DR)   التعافي من الكوارث   - التعافي من إعصار إيدا. توضح خطة العمل لمنحة مجموعة تنمية المجتمع  
 (. U.S. Department of Housing and Urban Development, HUDمن خالل وزارة اإلسكان والتنمية الحضرية األمريكية ) 

التخطيط مما سيساعد في حماية  تناقش خطة عمل أيدا االحتياجات والمخصصات المتعلقة باالنعاش االقتصادي واإلسكان والبنية التحتية والتخفيف و
في المائة من أموال    70، يجب أن يستفيد ما ال يقل عن  HUDالمدينة من العواصف المستقبلية وغيرها من آثار تغير المناخ. وفقًا لمتطلبات  

CDBG-DR  في المائة من األموال من  80أشخاص ذوي الدخل المنخفض والمتوسط ويجب أن يستفيد ما ال يقل عنBronxو ،Brooklyn  ،
 . Staten Island، وQueensو

من   بدًءا  الخطة  إلى  زيارة:  2022أغسطس،    26للوصول  يُرجى   ،https://www1.nyc.gov/site/cdbgdr/index.page ستكون  .
اإلنجليزية واإلسبانية والصينية والروسية والبنغالية والهاييتية والكورية والعربية واألردية والفرنسية والبولندية. الملخصات التنفيذية متاحة باللغات  

الخط  كما سيتوفر للمكفوفين الوصول للمواد عبر اإلنترنت. سيتم توفير نسخ ورقية من خطة العمل، بما في ذلك تنسيق الطباعة بأحرف كبيرة )حجم
 الطلب. نقطة(، عند  18

  2022سبتمبر،    26. يجب استالم التعليقات في موعد أقصاه يوم االثنين الموافق  2022أغسطس،    27ستبدأ فترة التعليق على خطة عمل إيدا في  
)  11:59الساعة   الشرقية(  الزمنية  )المنطقة  إلى Eastern Time Zone, ESTمساًء.  المكتوبة  التعليقات  إرسال  يمكن   .)

CDBGComments@omb.nyc.gov    :عناية والميزانية،  لإلدارة  العمدة  مكتب  إلى  المجتمع،Julie Freemanأو  تنمية  مديرة   ، 
255 Greenwich Street, 8th Floor, New York, New York 10007 . 

مساًء للحصول    7:00الساعة    2022سبتمبر،    14باإلضافة إلى ذلك، حددت المدينة موعًدا لجلسة استماع افتراضية عامة يوم األربعاء الموافق  
خطط  على مزيد من التعليقات العامة. يرجى االطالع على نهاية هذا اإلشعار للحصول على رابط لالنضمام إلى جلسة االستماع العامة. إذا كنت ت

  2022سبتمبر،    9في موعد أقصاه    CDBGComments@omb.nyc.govللحضور وتحتاج إلى خدمات الترجمة، يرجى إرسال طلب  
 (. Eastern Time Zone, ESTمساًء. )المنطقة الزمنية الشرقية( ) 11:59الساعة 

تحتوي على    في نهاية فترة التعليق، ستتم مراجعة جميع التعليقات، وسيتم دمج ردود المدينة في خطة العمل. سيتم تقديم خطة عمل إيدا النهائية التي
 الخاص بالمدينة. CDBG-DRونشرها على موقع   HUDملخص للتعليقات وردود المدينة، إلى 

 ، العمدةEric Adams مدينة نيويورك:  
 Jacques Jiha الحاصل على درجة دكتوراة ،(Ph.D.)مديرمكتب العمدة لإلدارة والميزانية ، 

 2022أغسطس،   19التاريخ: 

 إعصار إيدا  CDBG Disaster Recovery (CDBG-DR)الموضوع: التعافي من الكوارث لبرنامج منحة تنمية المجتمع 

 )الواليات المتحدة األمريكية وكندا(  مساًء بالتوقيت الشرقي 07:00الساعة   2022سبتمبر،  14الوقت: 
 

 Zoomاالنضمام إلى اجتماع 
https://us06web.zoom.us/j/83037934893 

 
 4893 3793 830معرف االجتماع: 

 نقرة واحدة على الهاتف الجّوال 
 الواليات المتحدة األمريكية 83037934893#,,16469313860+
 الواليات المتحدة األمريكية )نيويورك(  83037934893#,,16465588656+

 

https://www1.nyc.gov/site/cdbgdr/index.page
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://us06web.zoom.us/j/83037934893&data=05|01|FreemanJ@omb.nyc.gov|9176aa6f0ae14874256a08da7bd4bc67|69fa79eee93a4ddfb8d1fbf15f49f820|0|0|637958450882353710|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=1xbUvkfvbKsGUtZdODG88hQ1tHbA65VubCElb/o8hME=&reserved=0


 اتصل حسب موقعك
 الواليات المتحدة األمريكية   3860 931 646 1+         
 الواليات المتحدة األمريكية )نيويورك(   8656 558 646 1+         
 الواليات المتحدة األمريكية )واشنطن العاصمة(  8592 715 301 1+         
 الواليات المتحدة األمريكية   3325 205 309 1+         
 الواليات المتحدة األمريكية )شيكاغو(  6799 626 312 1+         
 الواليات المتحدة األمريكية   2000 217 564 1+         
 الواليات المتحدة األمريكية   9171 444 669 1+         
 الواليات المتحدة األمريكية   4580 359 719 1+         
 الواليات المتحدة األمريكية )دنفر(  2699 707 720 1+         

 الواليات المتحدة األمريكية )تاكوما(   8782 215 253 1+         
 الواليات المتحدة األمريكية )هيوستن(  7799 248 346 1+         

 الواليات المتحدة األمريكية   5053 347 386 1+        
 4893 3793 830معرف االجتماع: 

 https://us06web.zoom.us/u/kbC4nbQY0rابحث عن رقمك المحلي: 
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