
 

 

 بلدية مدينة نيويورك 

 مكتب العمدة للعمليات 

 إخطار بعقد جلسة استماع علنية وفترة التعليقات العامة

 2022خطة العمل السنوية المقترحة لعام 

 

 

 إلى جميع الهيئات، والمجالس المجتمعية، والمجموعات، واألشخاص المعنيين: 

 
( بشأن لوائح خطة العمل الموحدة لوزارة اإلسكان والتنمية الحضرية  CFRقانون اللوائح الفيدرالية )من    91.105، المادة  24وفًقا للباب  

( األمريكية  المتحدة  الواليات  بمشاركة  U.S. Department of Housing and Urban Development, HUDفي  يتعلق  فيما   )

( للعمليات  العمدة  تنفيذ  Mayor’s Office of Operationsالمواطنين، حدد مكتب  المسؤولة عن  الوكاالت  مع  السنوية  (،  العمل  خطة 
(Annual Action Plan ):لمدينة نيويورك، مواعيد الفعاليات التالية 

 

خطة    بعد الظهر إلعداد  3:00إلى الساعة   2:00، من الساعة  2022يوليو/ تموز   20جلسة استماع افتراضية في يوم األربعاء، الموافق  

 .2022السنوية المقترحة لعام  العمل 

 

إلى    2022يوليو/ تموز    1من يوم الجمعة    2022يوًما على خطة العمل السنوية المقترحة لعام    30فترة التعليقات العامة تستمر لمدة  

 . 2022يوليو/ تموز  30السبت 

 

السنوية  ُتقدَّم   العمل  الحضرية  خطة  والتنمية  اإلسكان  وزارة  طلب  بناء على  )المقترحة  األمريكية  المتحدة  على  HUDبالواليات  وتركز   .)

(  Comprehensive Housing Affordability Strategyتوحيد الشروط القانونية لإلستراتيجية الشاملة لتوفير اإلسكان ميسور التكلفة )

اCranston-Gonzalezالتابعة لقانون اإلسكان   للمدينة إلى برامج االستحقاق  التقديم السنوي  التابعة لمكتب تخطيط وتنمية  ، وطلب  ألربعة 

(، وهي: المنحة  HUD( في وزارة اإلسكان والتنمية الحضرية )Office of Community Planning and Developmentالمجتمع )

( المجتمع  لتنمية  وشراكات  Community Development Block Grant, CDBGاإلجمالية   ،)HOME   االستثمارية 

(HOME Investment Partnerships( الطوارئ  حلول  ومنحة   ،)Emergency Solutions Grant, ESG  السكن وفرص   ،)

 (.  Housing Opportunities for Persons with AIDS, HOPWAلألشخاص المصابين بمتالزمة نقص المناعة المكتسب/ اإليدز )

 

على التمويل فحسب، بل أيًضا طلًبا لالستفادة من منحة فرص السكن لألشخاص   ال تمثل خطة العمل المقترحة طلًبا من بلدية المدينة للحصول

المنطقة الحضرية اإلحصائية المؤهلة للحصول على فرص السكن لألشخاص   المناعة المكتسب/اإليدز من أجل  المصابين بمتالزمة نقص 

(  HOPWA Eligible Metropolitan Statistical Area, HOPWA EMSAالمصابين بمتالزمة نقص المناعة المكتسب/ اإليدز )

، ستشمل المنطقة الحضرية اإلحصائية المؤهلة  2022( لعام  Federal Fiscal Year, FFYفي نيويورك. بدًءا من السنة المالية الفيدرالية )

( اإليدز  المكتسب/  المناعة  نقص  بمتالزمة  المصابين  لألشخاص  السكن  فرص  ال HOPWA EMSAللحصول على  األحياء  في  (  خمسة 

  مدينة نيويورك، باإلضافة إلى مقاطعات شمال والية نيويورك الثالث )ويستشستر، وروكالند، وبوتنام(. 

 

$ من أجل تمويالت االستحقاقات لبرامج المنح األربعة  304,212,902، تلقت بلدية المدينة على مدار العام مبلغ 2022بالنسبة لبرنامج عام 

الحضرية )التي خططتها وزارة اإلسكان   النحو:  HUDوالتنمية  توزيعها على هذا  المنحة اإلجمالية  166,259,543(، وجرى  $ لصالح 

( المجتمع  وCDBGلتنمية   ،)81,327,120 ( شراكات  لصالح   $HOMEو االستثمارية،  السكن 41,777,058(  فرص  لصالح   $

 (. ESG$ لصالح منحة حلول الطوارئ )14,849,181(، وHOPWAلألشخاص المصابين بمتالزمة نقص المناعة المكتسب/ اإليدز )

  

مشكال  لمواجهة  الفيدرالية  للتمويالت  المدينة  بلدية  واستخدام  المقترحة  الخطة  على  التعليقات  لتلقي  العلنية  االستماع  جلسة  موعد  ت  ُحدِّد 

بشكل   العادل  اإلسكان  المزيد من  وتوفير  المجتمعية،  التنمية  واحتياجات  الداعم،  اإلسكان  للمشردين، وخدمة  المقدمة  والخدمات  اإلسكان، 

 بي، وإعداد األنشطة المقترحة.   إيجا

لالطالع على هذه الخطة، يرجى زيارة صفحتنا على الرابط:  

plan.page-https://www1.nyc.gov/site/operations/projects/consolidated  . 

 

( الموحدة  بالخطة  المتعلقة  األسئلة  إرسال  إلى  Consolidated Planيجب  نيويورك  لمدينة   )Lisa Rambaran البرنامج مديرة   ،

(ManagerProgram  للخطة الموحدة لمدينة نيويورك، على عنوان البريد اإللكتروني )conplannyc@cityhall.nyc.gov . 

 

العنوان   على  إلينا  إلكتروني  بريد  إرسال  خالل  من  لدينا  اإللكتروني  البريد  قائمة  ضمن  إلدراجك  االشتراك  يرجى 

conplannyc@cityhall.nyc.gov. 

https://www1.nyc.gov/site/operations/projects/consolidated-plan.page
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خطًيا بك  الخاصة  االتصال  معلومات  كتابة  يرجى  اإللكتروني،  البريد  إلى  الوصول  تستطع  لم  البريد  .  إذا  على  التعليقات  إرسال  يرجى 

 أو بالبريد إلى العنوان:   conplannyc@cityhall.nyc.govاإللكتروني  

 

Lisa Rambaran 

Mayor’s Office of Operations  

253 Broadway 10th Floor  

New York, New York 10007 

 

 

 . Zoomيدعوك مكتب العمدة للعمليات في نيويورك إلى حضور االجتماع المقرر عبر منصة 

 

 | جلسة استماع علنية افتراضية  2022الموضوع: الخطة الموحدة: خطة العمل السنوية لعام  

 بعد الظهر حسب التوقيت الشرقي )الواليات المتحدة وكندا( 2:00، الساعة 2022يوليو/ تموز  20الوقت:  

 

 : Zoomانضم إلى االجتماع عبر منصة 

https://us06web.zoom.us/j/85386079227 

 

 9227 8607 853معرف االجتماع: 

 ( One Tap Mobileنقرة واحدة عبر الهاتف )

+16465588656,,85386079227# US (New York) 

+13126266799,,85386079227# US (Chicago) 

 

 اتصل حسب موقعك 

 +1 646 558 8656 US (New York) 

 +1 312 626 6799 US (Chicago) 

 +1 301 715 8592 US (Washington DC) 

 +1 253 215 8782 US (Tacoma) 

 +1 346 248 7799 US (Houston) 

 +1 720 707 2699 US (Denver) 

 

 9227 8607 853معرف االجتماع: 

 https://us06web.zoom.us/u/kbMokBcgP0 ابحث عن الرقم المحلي لديك:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، العمدة Eric Adams مدينة نيويورك: 

Dan Steinbergمدير مكتب العمدة للعمليات ، 

 

 2022يونيو/ حزيران،  24التاريخ: 
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