
كات  ١٩ –عن تمويل كوفد  وبيدوت يعلن رئيس البلدية ويليام ن والشر للمقيمي 
  ةالصغي  

غ، بنسلفانيا ي األموال الفيدرالية  ١٢إلصدار أكير من  وبيدوت ( تخطط ادارة رئيس البلدية وليام٢٠٢٠ابريل  ٢٨) بيتسير
ن
مليون دوالر ف

ن  كا إىل المنظمات الداعمة للمقيمي  ة المتأثرة من وباء كوفد  توالشر   . ١٩ –الصغي 
  

ي ستذهب إىل برامج لتمويل تحسينات المأوى ESG-CVإعانة حلول الطوارئ ) ردوال ٤،١٩٣،٥٦٢التمويل يشمل مبلغ 
(، والت 

ن  ي اإليجار للسكان ذوي الدخل المنخفض، والتنسيق بي 
ن
ي ذلك إعادة اإلسكان الشي    ع والمساعدة ف

ن
د بما ف دين، وخدمات منع التشر للمشر

طة بشأن الجهود المبذولة لرع ي مكتب الشر
ن
ي الشوارع وضباط موارد المجتمع ف

ن
ي التوعية ف

دين. موظفن   اية السكان المشر
  

ي قدرهغنوافق الكو 
ن
ا عىل مبلغ إضاف

ً
( كجزء من حزمة إغاثة الوباء CDBG-CVتنمية المجتمع ) لأموا إلعانة ردوال ٨،٣٧٦،٨٦٣ رس أيض

ي تتلف  التمويل الجديد، من هيئة وبيدوت األولية. األسبوع المقبل يرسل إدارة
غ قائمة المنظمات الت  إعادة  إىل مجلس مدينة بيتسير

ها ممن يقدمون  غ الكبي  لألغذية المجتمعية وغي  غ للحصول عىل منح األعمال واإلسكان، وبنك بيتسير ي بيتسير
ن
ي ف التطوير الحضن

 . ن ة للمقيمي    المساعدة المباشر
  

ي يحتاجها الكثي  ممن يعانون خالل هذا الوباء،
اء الطعام إىل اإليجار إىل  نم المخاوف نبشأ "سيقدم هذا التمويل المساعدة الت  شر

ن ان الكونغرس منحت الينا  ورية، ولكن أنا ممي  ، الكثي  من المساعدات المالية ستكون ضن . الكثي  ىلي
ن أولئك الذين يعانون من العنف المين
  . و بيدوت هذه األدوات، " قال رئيس البلدية

  
ي ستقدم رسميا إىل مجلس المدينة يوم الثالثاء، 

  مايو:  ٥وفيما يىلي المخصصات الت 
  

 ة ل للألعما صندوق قروض طوارئ ي تفقد عوائدها  ةجشي (، إلصدار قروضURA) سلطة اعادة التأهيل الصغي 
كات الت  للشر

   مليون دوالر ٥خالل الوباء: 
 نامج تثبيت المساكن  –لتوفي  التمويل للمستأجرين المتأثرين بسبب كوفد  (،URAل سلطة اعادة التأهيل ) استجابة كوفد لير

   يون دوالرمل ١ : ١٩
 نامج تثبيت المساكن ي التمويل العقاري للمتأثرين بسبب  (،URAل سلطة اعادة التأهيل ) استجابة كوفد لير

لتوفي  المساعدة فن
   مليون دوالر ١ : ١٩ –كوفد 

 ( إدارة سلطة اعادة التأهيلURA :) ن   ردوال ٣٤٦،٨٦٣( )تغطي الرسوم المتنازل عنها للمتقدمي 
  :غ الكبي  لألغذية المجتمعية    دوالر ٥٠٠،٠٠بنك بيتسير
 هودورك    دوالر ٥٠،٠٠٠لمنع الرهن:  سنيير
 ى:  ةالمرا مركز ومأوى غ الكير    دوالر ٥٠،٠٠٠لبيتسير
  :دوالر ٥٠،٠٠٠مركز الضحايا   
  يك للعمل )بارتين    دوالر ١٠٠،٠٠٠ورك(: 4شر
  :غ ضد االغتصاب    دوالر ٥٠،٠٠٠عمل بيتسير
  :دوالر ٥٠،٠٠٠كاسا سان خوسيه   
 ي ايست

   دوالر ٥٠،٠٠٠: د اين الوزارات التعاونية فن
 كة    دوالر ٢٥،٠٠٠(: PCSIللخدمات المجتمعية ) غبيتسبي   شر
  :دوالر ٢٥،٠٠٠الخزانة الغذائية لألشة اليهودية والخدمات المجتمعية   
  غ للعالقات اإلنسانية ما قبل المحكمة المالك    والمستأجر/ وساطة مكافحة اإلخالءلجنة بيتسير
  :ن عن سن السكن   ردوال ٤٠،٠٠٠مساعدة عمل اإلسكان للشباب الخارجي 

 


