
 مدينة نيويورك
 مكتب عمدة المدينة للعمليات

 إخطار 

 2021بتقرير األداء والتقييم السنوي للخطة الموحدة لعام 

(CONSOLIDATED ANNUAL PERFORMANCE AND EVALUATION REPORT ،CAPER) 

 وتعديل الخطة اإلستراتيجية لبرنامج فرص السكن لألشخاص المصابين بمتالزمة نقص المناعة المكتسب/اإليدز 
(Housing Opportunities for Persons With AIDS ،HOPWA )2022-2025 

 

 إلى من يهمه األمر منالهيئات والمجالس المجتمعية والمجموعات واألشخاص:

لل المدينة  عمدة  مكتب  لمدةيعلن  تستمر  التي  العامة  التعليقات  فترة  عن  السنوي    بشأن  يوًما  15عمليات  والتقييم  األداء  تقرير 
( الموحدة  لعام  CAPERللخطة  لمدة    2021(  تستمر  أخرى  عامة  تعليقات    HOPWAتعديل خطة    بشأنيوًما  30وفترة 

 . 2025-2022اإلستراتيجية 
 

ح  السنوي    يوض ِّ والتقييم  األداء  ) تقرير  الموحدة  لعام  CAPERللخطة  باستخدامات   2021(  يتعلق  فيما  نيويورك  مدينة  أداء 
 ( المجتمعية  والتنمية  التخطيط  لمكتب  األربعةالتابعة  االستحقاق  منح  برامج  من    Office of Development andالتمويالت 

Planning Community  ،CPD ( الحضرية  والتنمية  اإلسكان  بوزارة   )Department of Housing and Urban  
Development  ،HUD ( في الواليات المتحدة: المنحة اإلجمالية لتنمية المجتمع )Community  Development Block 

Grant ،  CDBG  وشراكات )HOME   ( االستثماريةHOME Investment  Partnerships ،  HOME  ومنحة حلول )
 ( المناعة  Emergency Solutions Grant  ،ESGالطوارئ  نقص  بمتالزمة  المصابين  لألشخاص  السكن  وفرص   )

هذه  (HOPWA)المكتسب/اإليدز   استخدام  بسبب  تحققت  التي  واإلنجازات  وااللتزامات  المستلمة  التمويالت  إلى  األداء  ويستند   .
 . 2021ديسمبر   31إلى    2021يناير    1، من  2021التمويالت خالل برنامج عام  

 

عام   من  2021في  يقرب  ما  المدينة  تلقت  لوزارة    $309,380.423،  التابعة  االستحقاقاألربعة  منح  برامج  ،  HUDمن 

اآلتي: النحو  على  توزيعها  وCDBGلصالح   176,648.890$ وجرى  ،  HOMEلصالح  $74,450.389 ، 

 . ESGلصالح  14,799.421$و   HOPWAلصالح  43,481.723$و

العامةالتي تستمر لمدةيعلن مكتب عمدة   التعليقات  للعمليات عن فترة  وحتى   2022أكتوبر    27ستبدأ من  يوًما    15  المدينة 
إلى  2022نوفمبر   10 الوصول  ويمكن  على    2021لعام    CAPERتقرير  .  اإللكترونيللمدينة  عمدة    الموقع  لمكتب 

 للعمليات. المدينة
 

المكتوبة التعليقات  تقديم  لعام    بشأن  يمكنك  الموحدة  للخطة  السنوي  والتقييم  األداء   إلى   (CAPER)  2021تقرير 
أو بالبريد على العنوان   ConPlanNYC@cityhall.nyc.govإما عبر البريد اإللكتروني    Lisa Rambaranالسيدة  

Floor, New York, New York 10007 thMayor’s Office of Operations, 253 Broadway, 10 . 
 

 .HUDسيتم تلخيص أي تعليقات تم استالمها وسيتم إدراج ردود الهيئات في طلب التقديم إلى وزارة 
 

 

 :2025-2022اإلستراتيجية  HOPWAتعديل خطة 

( الصادرة عن مكتب اإلدارة 04-18رقم    OMBونتيجة للمراجعات التي أجريت على المناطق الحضرية اإلحصائية )نشرة  

نيويورك(Office of Management and Budget)والميزانية   داخل  الحضرية  األقسام  تكوين  سيتغير  -نيوارك-، 

( اإلحصائية  الحضرية  والمناطق  سيتي،  لنيويوركMetropolitan Statistical Area ،  MSAجيرسي  التابعة   )-

  OMB(. وفقًا لنشرة  Federal Fiscal Year،  FFY) 2022بنسلفانيا، اعتباًرا من السنة المالية الفيدرالية  -جيرسي نيو

بمنحة  U.S.C. 12903(c)(2)(B 42و   04-18 رقم الخاصة  القضائية  الوالية  فإن   ،HOPWA    المنطقة أجل  من 

 والمخصصات الالحقة تشمل 2022لمدينة نيويورك للسنة المالية الفيدرالية لعام  (EMSAالحضرية اإلحصائية المؤهلة )

https://www1.nyc.gov/site/operations/projects/consolidated-plan-annual-performance-reports.page
mailto:ConPlanNYC@cityhall.nyc.gov


 ( ويستشستر.8( روكالند، 7( بوتنام، 6( ريتشموند، 5( كوينز، 4( نيويورك، 3( كينجز، 2برونكس،   (1المقاطعات التالية: 

مقاطعة ميدلسكس، نيوجيرسي؛ مقاطعة مونماوث، نيوجيرسي؛ مقاطعة أوشن، نيوجيرسي، التي كانت في السابق جزًءا من 

القسم الحضري لنيو برونزويك ليكوود، نيوجيرسي، في نيويورك، ستكون اآلن جزًءا من    EMSAالسلطة القضائية لمنطقة  

الالحقة. أصبحت بلدة ليكوود، نيوجيرسي، مؤهلة لالستفادة من    HOPWAومخصصات    2022للسنة المالية الفيدرالية لعام  

 الجديدة.  EMSAمن أجل منطقة  HOPWAمنحة 

في نيويورك، أصبحت جزًءا    EMSAة لمنطقة  مقاطعة أورانج، نيويورك، التي كانت في السابق جزًءا من السلطة القضائي

لمنحة   الوالية  خدمات  منطقة  لعام    HOPWAمن  الفيدرالية  المالية  للسنة  نيويورك  لمدينة  والمخصصات    2022التابعة 

لمنحة  الوالية  خدمات  منطقة  من  جزًءا  السابق  في  كانت  التي  بوتنام،  مقاطعة  أصبحت  ذلك،  إلى  باإلضافة  الالحقة. 

HOPWA  ة لمدينة نيويورك، جزًءا من السلطة القضائية لمنطقة  التابعEMSA    في مدينة نيويورك للسنة المالية الفيدرالية

 والمخصصات الالحقة. 2022لعام 

  HOPWA، ستضيف المدينة إمكانية "تحديد الموارد"، وهو هدف جديد لمنحة  2022بدًءا من السنة المالية الفيدرالية لعام  
ا  الجهود  دعم  في  منحة  يتمثل  في  التدريب  وتكاليف  المنظومة  داخل  وتنسيق  اإلسكان  موارد  بتطوير    HOPWAلمتعلقة 

 وتقييمات احتياجات اإلسكان الخاصة بالمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز. 
 

  25وحتى  2022وبر أكت 27وستبدأ من  يوًما  30 يعلن مكتب عمدة المدينة للعمليات عن فترة التعليقاتالعامة التي تستمر لمدة
لمكتب    الموقع اإللكترونيعلى    2025-2022اإلستراتيجية    HOPWA. ويمكن الوصول إلى تعديل خطة  2022نوفمبر  

 عمدة المدينة للعمليات.
 

السيدة   إلى  الكتابية  التعليقات  تقديم  اإللكتروني   Lisa Rambaranيمكنك  البريد  عبر  إما 
ConPlanNYC@cityhall.nyc.gov    العنوان على  بالبريد     ,Mayor’s Office of Operationsأو 

w York 10007Floor, New York, Ne th253 Broadway, 10 . 
 

 .HUDسيتم تلخيص أي تعليقات تم استالمها وسيتم إدراج ردود الهيئات في طلب التقديم إلى وزارة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ، العمدةEric Adams مدينة نيويورك: 
Dan Steinbergمدير في مكتب عمدة المدينة للعمليات ، 

 
 

 2022أكتوبر،  20التاريخ: 
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