
 

 

 
 גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו   13/05/2021 אויף באלדיגע פארעפנטליכונג:

 
 

מילאן דאלארדיגע שטיצנדע   6.4גאווערנאר קָאומאו האט געמאלדן איבער די פארענדיגונג פון די 
  און צייטווייליגע הַאוזינג דעוועלאפמענט פאר היימלאזע ניו יארקער

  
  נייע דירות אין גלענס פָאלס  34קּוּפער סטריט אּפארטמענטס עפנט  

  שטיצנדע סערוויסעס צו העלפן איינוואוינער צו אוועקשטעלן זייערע לעבנס
  

גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן איבער די פארענדיגונג פון די קּוּפער סטריט  
דירות פאר צייטווייליגע און קביעות'דיגע שטיצנדע הַאוזינג    34מיליאן דאלארדיגע  6.4אּפארטמענטס, א 

די   לאּפמענט וואס וועט העלפן מענטשן און משפחות אין גלענס פָאלס וואס זענען געווען היימלאז.דעווע
מיליאן דאלאר פון די   5.8שטאקיגע געביידע איז געצאלט געווארן מיט  -קאנסטרוקציע פון די צוויי

 Office ofהילף )היימלאזע הַאוזינג און הילף פראגראם פון די אפיס פון צייטווייליגע און דיסעביליטי 
Temporary and Disability Assistance)וואשינגטאן  -, און עס ווערט אנגעפירט דורך די ווָארען

  (.Warren-Washington Association for Mental Healthאסָאוסיעשען פאר גייסטישע געזונט )
  

רהייט אין אונזערע קָאמיּוניטיס", "מיר קענען זיך נישט פארהוילן פון היימלאזיגקייט און הַאוזינג אומזיכע
"אבער א דאנק צו די אינוועסטירונגען פון די פראגראמען ווי די   .האט גָאווערנאר קָאומאו געזאגט

היימלאזע הַאוזינג און הילף פראגראם, טוהען מיר העלפן אונזערע קָאמיוניטיס צו פארעפענטליכן א  
ברייטע און פולשטענדיגע צוגאנג צו די פראבלעמען און צו זיכער מאכן אז אלע ניו יארקער קענען צוקומען  

סערוויסעס און הַאוזינג וואס וועט זיי צושטעלן א זיכערע און סטאבילע פלאץ וואו צו   צו די שטיצע
  וואוינען." 

  
קביעות'דיגע שטיצנדע הַאוזינג דירות וועלן זיין אוועילעבעל פאר א רייע פון באפעלקערונגען,   28די 

 יאר אלט. 25ביז  18ע פון אריינרעכענענדיג מענטשן וואס לעבן מיט גייסטישע קראנקייטן און יוגענטליכ
  די אנדערע זעקס דירות וועלן סערווירן אלץ צייטווייליגע הַאוזינג פאר מענטשן וואס זענען היימלאז.

  
 New York State Department of Mentalדי ניו יארק סטעיט דעּפארטמענט פון גייסטישע געזונט )

Healthענטס דורך די עמּפייער סטעיט שטיצנגע  ( שטעלט צו געלטער פאר קּוּפער סטריט אפארטמ
וואשינגטאן -שטיצע סערוויסעס וועלן צוגעשטעלט ווערן דורך די ווָארען  הַאוזינג אונטערנעמונג.

אסָאוסיעישען פאר גייסטישע הילף און וועט אריינרעכענען קעיס מענעדזשמענט, לעגאלע הילף און  
  זיס אינטערווענץ, צווישן אנדערע.אדוואקאציע, בענעפיט הילף, קַאונסעלינג און קרי

  
צו   1948וואשינגטאן אסָאוסיעישען פאר גייסטישע הילף איז געגרונדעט געווארן אין -די ווָארען

די   פארבעסערן די קוואליטעט פון די לעבן פאר מענטשן וואס ווערן באטראפן דורך גייסטישע קרענק.
דירות וואס איז   18יצנדע הַאוזינג פראיעקט מיט  ארגאניזאציע פירט אויך אן הַאוזינג פירסט, א שט

  געלטער אין הָאדסאן פָאלס. HHAPגעבויט געווארן מיט 
  

די פראיעקט שפיגלט אפ די אנגייענדע מיהען פון גאווערנאר קָאומאו צו ערמעגליכן אלע ניו יארקער צו  
ביליאן   20אין די סטעיט'ס  באקומען זיכערע הַאוזינג פאר צוגענגליכע פרייזן, וואס שפיגלט זיך אפ



 

 

ביז יעצט האט שוין די   דאלארדיגע הַאוזינג פלאן, אזאנס וואס איז נאכנישט געזעהן געווארן בעפאר.
דירות פון שטיצנדע הַאוזינג איבער די גאנצע סטעיט,    7,000פלאן געהאלפן בויען אדער אויפהאלטן 

איבער א צייט אפשניט    15,000דער אויפהאלטן ברענגענדיג די סטעיט נאענטער צו די ציהל פון בויען א
  יאר.  15פון  

  
סטעיט בודזשעט פארגרעסערט די צאל פון   2021בויענדיג אויף די פארפליכטונג, האט לעצטע יאר די 

מיליאן   128מיליאן דאלאר צו  64געלטער וואס גייען פאר די היימלאזע הַאוזינג און הילף פראגראם פון 
  ער האלטן ווייטער אן אויף די שטאפל אין די יעצטיגע סטעיט בודזשעט.דאלאר, און די געלט

  
, "צייטווייליגע און  אפיס פון צייטווייליגע און דיסעביליטי הילף קאמישאנער מייק היין האט געזאגט

שטיצנדע הַאוזינג שפילט אזא קריטישע ראלע העלפנדיג מענטשן און משפחות וואס ראנגלען זיך מיט  
די קּוּפער סטריט אפארטמענטס וועלן אדרעסירן די וואקסנדע נויט וואס איז אנגעמערקט  היימלאזיגקייט.

הַאוזינג פאר די וועלכע ווערן באטראפן דורך  געווארן דורך די קאמיוניטי און עס וועט צושטעלן סטאבילע 
גאווערנאר קָאומאו'ס פארפליכטונג צו ברענגען היימלאזיגקיט צו אן ענדע גיבט פאר   היימלאזיגקייט.

  לאקאלע קָאמיוניטיס די מיטלען וואס זיי קענען נוצן זיך צו פארמעסטן מיט די פראבלעם מיט מיטגעפיל." 
  

, "שטיצנדע הַאוזינג גיבט פאר  אפיס פון גייסטישע געזונט קָאמישאנער דר. ענ סָאליווען האט געזאגט
מענטשן וואס לעבן מיט גייסטישע קרענק די געלעגנהייט צו וואוינען אליין און זעלבסטשטעניג און מצליח 

לענס פָאלס איז א הערליכע  די קּוּפער סטריט אפארטמענטס אין ג זיין אין זייערע אייגענע קאמיוניטיס.
דאס איז נאך א  צוגאב צו די געגנט וואס וועט צושטעלן פאר די איינוואוינער א ווארעמע היים.

סוקסעספולע אונטערנעמונג פון די גאווערנאר'ס עמּפייער סטעיט שטיצנדע הַאוזינג אונטערנעמונג 
(Empire State Supportive Housing Initiative, ESSHI וואס )  האט געגעבן פאר טויזנטע מענטשן

  און משפחות אין נויט א זיכערע אין סטאבילע היים מיט די סערוויסעס וואס זיי דארפן." 
   

, "היימלאזיגקייט איז גאר אן ערנסטע פראבלעם אין קאמיוניטיס  סענאטאר דען סטעק האט געזאגט
גוט   די ריכטיגע ענטפער איז דא צו אדרעסירן, נישט צו איגנארירן. איבער די גאנצע סטעיט.

אריינרעכענענדיג פילע וועטעראנען וואס וואוינען   -אויספלאנירטע זארג מיט מיטגעפיל איז וואס מענטשן 
גייסטישע געזונט און אנדערע שטיצע סערוויסעס זענען קריטיש און וועלן   דארפן באמת. -אויף די גאסן 

  באקומען פאר די איינוואוינער, זיי העלפנדיג צו בויען בעסערע לעבנס." זיי צו 
  

, "איך בין פרייליך צו זעהן ווי די פראיעקט ווערט  אסעמבלימאן מעט סימּפסאן האט געזאגט
מיין מאמע האט געארבעט אין די גייסטישע געזונט   פארווירקליכט מיט די קּוּפער סטריט אפארטמענטס.

האנטיג ווי וויכטיג עס איז באמת צו צושטעלן גייסטישע  -; איך האט געקענט זעהן ערשטפעלד פאר יארן 
די עפענונג פון די אּפארטמענטס צוזאמען מיט שטיצנדע סערוויסעס פון די אפיס פון   געזונט הילף.

ווארעם   מיטל פאר אונזער געגנט און ווערט -צייטווייליגע און דיסעביליטי הילף וועט זיין א גרויסע הילפס
  איך וויל באדאנקן די שטאט און אירע איינוואוינער פארן דאס פארווירקליכן."  באגריסט צו גלענס פָאלס.

  
, "צום  אנדרעיא דיּפ האט געזאגט CEOווואשינגטאן אסָאוסיעישען פאר גייסטישע געזונט -ווָארען

פילע פון די קאמיוניטיס אין די ארומיגע   באדויער עקזיסטירט הימלאזיגקייט דא אין גלענס פָאלס און אין
די קּוּפער סטריט אפארטמענטס וועלן שטיין ווי א שטראל פון האפענונג און א נייע אנהויב פאר   קַאונטיס.

מיר זענען שטאלץ פון די שטיצע וואס   י געגנט.די וועלכע זענען באטראפן געווארן פון היימלאזיגקייט אין ד
מיר האבן באקומען פון די קאמיוניטי פאר די פראיעקט, און מיר אפלאדירן גאווערנאר קָאומאו פארן  

  פארזיכערן אז אזעלכע פראיעקטן ווערן פארווירקליכט איבער די גאנצע סטעיט." 
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