اعالمیه عمومی
بررسی درخواست  CDBG-DRایالت نیویورک
ایالت ناسائو در نیویورک اعالم می کند که قصد دارد در تاریخ تقریبی  2015-26-01درخواستی برای "منابع مالی برنامه
کمک در شرایط بروز بالیا در طرح انجمن ایالتی نیویورک" برای پروژه های زیر ارائه کند :شعبه ایستگاه اصلی فاز E3
طرح درمانی ( Bay Park Sewage )STPو توزیع برق.
فعالیت :از منابع مالی  CDBG-DRایالت نیویورک برای تهیه  10درصد از هزینه  810000000دالری  428طرح
جایگزین  FEMAاستفاده خواهد شد .از این  10درصد برای ساخت و سازهای مورد نیاز در زیرساخت های تولید برق
اضطراری و توزیع برق  Bay Park STPاستفاده می شود .ارتفاع همکف در ساختمان شعبه اصلی ( )MSSبا توجه به
رویداد سیل  500ساله (با ارتفاع  18.25فوت) ساخته می شود که تقریبا ً هشت فوت باالتر از ارتفاع همکف  10فوتی است،
تا احتمال ورود آب در شرایط بروز طوفان و سیل کاهش یابد .در زمان بروز طوفان سندی ،سیستم های تولید برق و توزیع
برق  STPبه دلیل ورود آب سیل از قسمت پایین ایستگاه و رسیدن آب به کابل های برق ،جاری شدن سیل بر روی زمین و
رسیدن آب به سیستم تخلیه بار  ،STPاز کار افتاندند .نتایج قابل انتظار در این پروژه این است که  STPدر صورت بروز
طوفان های دیگر در آینده همچنان به فعالیت خود ادامه خواهد داد که در این صورت از ورود آب به خیابان ها و خانه های
اطراف و مخزن های آبی دیگر جلوگیری شده ،سالمت و ایمنی عمومی حفظ شده و رفاه حال همه مهیا خواهد شد.
اهداف :اطمینان خاطر از اینکه  Bay Park STPدر طوفان های بعدی همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد تا از این رو
سالمت و ایمنی عمومی حفظ شده و رفاه حال همه ساکنین ایالت ناسائو در نیویورک مهیا شود.
مکان :بخش  CDBG-DRاز  ،Bay Park STPشعبه ایستگاه اصلی فاز  E3از طرح توزیع برق که درون محل سایت
 Bay Park STPدر این آدرس واقع شده استMarjorie Lane, East Rockaway, Town of Hempstead, 2 :
 .NY 11518منطقه سرویس  STPدر اندازه  70مایل مربع تقریباً  550000نفر از ساکنین ایالت ناسائو را در خود جای
داده است که این مقدار تقریبا ً  40درصد از کل جمعیت این ایالت هستند.
بودجه :در جدول  1هرکدام از فعالیت های  CDBG-DRو مبلغ عددی به دالر برای شعبه ایستگاه اصلی و توزیع برق فاز
 ،E3 Bay Park STPبه همراه کل هزینه تخمینی پروژه ارائه شده است.

جدول  .1منابع مالی شعبه ایستگاه اصلی و توزیع برق فاز  ،E3 Bay Park STPمبلغ به دالر و فعالیت.
منبع مالی
CDBG-DR
CDBG-DR

مبلغ
$81,000,000
$20,000,000

فعالیت
ساختار همراه با فاز E3
ساختار همراه با فاز E3

برنامه جایگزین FEMA PA

$42,000,000

ساختار همراه با فاز E3

فاز کلی E 3

$143,000,000

روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت  8صبح تا  5عصر یک کپی از درخواست برای بررسی در آدرس Nassau County
 Executive Building, 1 West Street, 4th Floor, Mineola, NY 11501موجود است .همپنین این اعالمیه در
وب سایت فعالیت های عمومی ایالت ناسائو ( )DPWدر این آدرس موجود است:
.http://www.nassaucountyny.gov/1865/Public-Works
از کلیه شهروندان ،به خصوص افرادی که درآمد کم و متوسطی دارند و در مناطق محروم زندگی می کنند ،همچنین کسانی
که تحت تأثیر این پروژه قرار می گیرند ،درخواست می شود نظرات و پیشنهادات خودشان را تا  2015-23-01به ایالت
ناسائو به آدرس زیر ارسال کنند:

Nassau County Executive Building
1 West Street, 4th Floor
Mineola, NY 11501
عالوه بر آن ،اطالعات زیر نیز در دسترس شما هستند:
 .aمبلغ مالی موجود ،از جمله درآمد برنامه که برای فعالیت های برنامه کمک در شرایط بروز بالیا در طرح انجمن برای
سال مالی فعلی در نظر گرفته شده است ،عبارت است از:
منابع مالی احتمالی برای فعالیت های پیشنهادی  CDBG-DRدر طرح های بازسازی و پیشرفت انجمن نیویورک
( )NYRCRبرای ایالت ناسائو موجود است که این موارد را می توانید در وب سایت برنامه بازسازی و پیشرفت
انجمن نیویورک در آدرس  http://stormrecovery.ny.gov/nyrcr/final-plans#1مشاهده کنید.
 .bمحدوده فعالیت های برنامه کمک در شرایط بروز بالیا در طرح انجمن که ممکن است انجام بگیرد عبارت است از؛
محدوده فعالیت های پیشنهادی  CDBG-DRدر طرح های بازسازی و پیشرفت انجمن نیویورک ( )NYRCRبرای
ایالت ناسائو موجود است که این موارد را می توانید در وب سایت برنامه بازسازی و پیشرفت انجمن نیویورک در
آدرس  http://stormrecovery.ny.gov/nyrcr/final-plans#1مشاهده کنید.
 .cمبلغ تقریبی کمک مالی  CDBG-DRکه مطابق با اهداف ملی برای این فعالیت ها پیشنهاد شده است و برای کمک به
افراد کم درآمد یا دارای درآمد متوسط است؛ و
مسکن و توسعه شهری ( )HUDهدفی را در نظر گرفته است تا  50درصد از منابع مالی  CDBG-DRبرای اهداف
ملی کم درآمد و با درآمد متوسط ( )LMIمورد استفاده قرار بگیرد .طرح درمانی ( Bay Park Sewage )STPشعبه
ایستگاه اصلی و توزیع برق فاز  E3از تقریبا ً  32درصد جمعیت  LMI (176739نفر) در منطقه خدماتی STP
 (550810نفر) برخوردار است.
 .dهدف از اجرای این طرح(ها) ،کاهش میزان جابجایی افراد در نتیجه انجام فعالیت هایی با چنین منابع مالی است ،و
همچنین کمک از طرف ایالت ناسائو به افرادی که در نتیجه چنین فعالیت هایی مکان زندگیشان تغییر کرده است.
پیش نویس طرح مقابله با جابجایی مکانی ایالت ناسائو برای بررسی در این آدرس موجود استNassau County :
 ،Executive Building, 1 West Street, 4th Floor, Mineola, NY 11501در طول ساعت های کاری
اداری.

