
 

 

 
 גאווערנער ענדרו מ. קאומאו   5/27/2021 אויף באלדיגע פארעפנטליכונג:

 
 

שטעט איניציאטיוו צו עלימינירן אלטע שטעט -מיליאן אלטע $25גאווערנער קאומאו אנאנסירט נייע 
  אונטערגאנג אין אפסטעיט ניו יארק

  
נייע איניציאטיוו וועט טראנספארמירן ליידיגע און אונטערבאניצטע פראפערטיס פאר געלעגנהייטן 

  מאליגע היים קויפער-פאר ערשט
  

פארמאגן צווישן -פראגראם וועט אונטערהייבן סטעיט באמיאונגען אויף צו פארמערן אייגענע היים
  מינאריטעטן

  
שטעט איניציאטיוו, א  -מיליאן אלטע $25גאווערנער ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן דער נייע 

רירטע געגנטער איבער  געצילטע אוננטערנעמונג אויף אויסצוראטן ליידיגע פראפערטיס אין קאנצענט
אפסטעיט ניו יארק און טראנספארמירן אונטערגעגאנגענע בנינים אויף ניי רענאווירטע היימען גרייט אויף  

פארמאגן  -די רענאווירטע היימען וועלן העלפן פארברייטערן צוטריטליכע היים זיך אריינצוציען.
ארדינסטן, ספעציעל מינאריטעט געלעגנהייטן פאר איינוואוינער מיט ווייניגע אדער מעסיגע פ

  קויפער. -מאליגע היים-הויזגעזינדער וואס זענען ערשט
  

"דורך ארבעטן צו עלימינירן ליידיגע פראפערטיס אין שטעט איבער דעם סטעיט, קענען מיר צוברענגן און  
געגנטער,  אויפלעבונגס באמיאונגען אונטערוועגנס אין פילע אונטערסערווירטע -פארברייטערן די ווידער

האט גאווערנער  ספעציעל די וועלכע זענען פריער געטראפן געווארן דורך דעם פארקלאוזשור קריזיס," 
"דער נייער פראגראם וועט העלפן פארמערן פראפערטי ווערט פאר עקזיסטירנדע   קאומאו געזאגט.

קוואליטעט אין די געגנטער, און רעדוצירן די  -פארמאגער, פארבעסערן דער לעבנס-היים
אנגעשטרענגטקייט אויף מוניציפאלע רעסורסן, אריינגערעכנט פאליציי און פייער דעפארטמענטס, דורך  

אזוי ווי   הייט און זיכערהייט ריזיקירונגען פארבינדן מיט אונטערגעגאנגענע בנינים.אראפברענגן די געזונט
מיר קומען ארויס פון דעם פאנדעמיע, איז עס קריטיש וויכטיג מיר זאלן אנגיין ווייטער מאכן די סארטן  

וואוינונגען   געצילטע אינוועסטירונגען כדי צו סטאביליזירן אונזערע קאמיוניטיס און פארמערן צוטריטליכע
  פאר ניו יארקער." 

  
אונטער דעם נייעם איניציאטיוו וועט ניו יארק סטעיט "האומס ענד קאמיוניטי ריניועל" וועט אלאקירן ביז  

מיליאן אין סטעיט סובווענצן דורך אן אפליקאציע פראצעס אפן צו לאנד באנקס וואס זענען אקטיוו   $25
דער פראגראם וועט   עם מיט קליינע לאקאלע דעוועלאפערס.אין אפסטעיט שטעט און ארבעטן אינאיינ

אויף אנצהייבן וועט דער   אויך אויסניצן מיליאנע דאלארען אין פריוואטע קאנסטרוקציע פינאנסירונג.
פראגראם צילן פראיעקטן וועלכע געפונען זיך אין אן אפסטעיט געגנט סערווירט דורך א ניו יארק סטעיט  

ראיאנען, אריינגערעכנט דעם קאפיטאל ראיאן, צענטראל ניו יארק, פינגער  לאנד באנק אין עטליכע 
  הודסאן, מאוהאק וועלי, נארט קאונטרי, סאוטהערן טיער, און מערב ניו יארק.-לעיקס, מיטל

  
און דער "קאמיוניטי פרעזעוועישען קארפארעישען"  HCRדער פראגראם איז א שותפות צווישן 

(Community Preservation Corporation) א וואוילטעטיגע קאמיוניטי דעוועלאפמענט פינאנציעלע ,
פאמיליע  -אינסטאנץ, וועלכע קאנצענטרירט זיך אויף דאס פרעזערווירן און שאפן צוטריטליכע און מולטי



 

 

וועט באזארגן פינאנסירונג פאר דעם פראגראם דורך   CPC ארבעטסקראפט וואוינונגען איבער ניו יארק. 
צו באזארגן קאפיטאל און שטיצע   2020איניציאטיוו, וועלכע איז געגרינדעט געווארן אין  ACCESSאיר 

קאלאר, און וועלכע צילט צו ברענגען הויכע  -פערזאנען אוו-פאר דעוועלאפערס און ריעל עסטעיט ביזנעס
  קוואליטעט פראיעקטן צו אונטערסערווירטע געגנטער. 

  
פאמיליע  -איינציג  10רירן פארזאמלטע גרופעס אויף ביז געקליבענע לאנד באנקס וועלן טראנספע

פראפערטיס צו לאקאלע דעוועלאפער,מיט א פרעפערענץ פאר ביזנעסער וואס געהערן צו פרויען אדער  
וועט באזארגן קאנסטרוקציע פינאנסירונג און יעדע פראיעקט וועט זיין בארעכטיגט צו   CPC מינאריטעטן.
פער הויז אויב   $95,000סובווענץ, מיט׳ן פאטענציעל פאר   HCRיז אין אן פער הו  $75,000באקומען ביז 

 עפעקטיווע פארבעסערונגען ווערן אריינגערעכנט אין דעם פולן פראיעקט פארנעם.-ספעציפישע ענערגיע
קויפער, מיט  -מאליגע היים-פארקויפט צו ערשט-נאכ׳ן פארענדיגן וועט יעדע פראיעקט ווערן איבער

  80קאלאר און צו פאמיליעס וועלכע פארדינען ווייניגער ווי -עבן פאר הויזגעזינדער אוופריאריטעט געג 
  (/Area Media Incomeפראצענט פון דעם מעדיאן פון פארדינסטען אין דעם געגנט )

  
באזירטע וואוינונג קאונסלינג אגענטורן צו פארבנידן  -אפליקאנטן וועלן מוזן ארבעטן מיט קאמיוניטי

אן איניציאטיוו איבער דעם סטעיט וועלכע --"געב אונז קרעדיט" פראגראם HCRאיינוואוינער צו דעם 
וואס זענען   פארמאגן פאר אפליקאנטן-ניצט אן אלטערנאטיווע קרעדיט אנאליז כדי צו פארמערן היים

 קאלאר.-פארמאג מארקעט, ספעציעל אפליקאנטן אוו-פריער געווען אונטערסערווירט אין דעם היים
HCR פעימענט הילף צו דעקן דאס קויפן און די קלאוזינג  -קויפער דאון -וועט אנבאטן די פאטענציעלע היים

  קאסטן.
  

גן אופן, און די אפליקאציע פעריאד וועט  פראגראם אפליקאציעס וועלן אנגענומען ווערן אויף א כסדר׳די
פאר מער אינפארמאציע וועגן דער "לעגאסי  בלייבן אפן ביז די פראגראם געלט זענען צוגעשטעלט.

סיטיס" איניציאטיוו, אריינגערעכנט אפליקאציעס און טערמין בלעטער, באזוכט דעם 
HCR וועבזייטל: . program-access-city-https://hcr.ny.gov/legacy 

  
HCR גאווערנער קאומאו פארשטייט אז  ענע וויסנאוסקאס האט געזאגט,- קאמישענער רוט"

איינגעפאלענע פראפערטיס און שטאיטישע אונטערגאנג אין אונזערע קאמיוניטיס שטעלן איין די אלע 
אינוועסטירונגען געמאכט דורך סיי פובליק אגענטורן און סיי פריוואטע אינוועסטער, אראפברענגנדיג  

דורך די    דעוועלאפמענט אין שטעט איבער ניו יארק.פראפערטי ווערט און שטייער באסיס פאר אנגייענדע 
אויפלעבונגס -סארט געצילטע אינטערווענץ קענען מיר פארשטערקערן אונזערע אנגייענדע ווידער

פארמאג ראטעס צווישן  -באמיאונגען און גלייכצייטיג נאכגיין אונזער ציל אויף צו פארמערן היים
רויס צו ארבעטן מיט אונזערע שותפים אין לאקאלע מיר קוקן א מינאריטעטן איבער דעם סטעיט.

רעגירונגען און דער דעוועלאפמענט קאמיוניטי צו פראדוצירן נייע וואוינונג געלעגנהייטן און גלייכצייטיג  
  אויך פארבעסערן געגנטער פאר יעצטיגע איינוואוינער." 

  
" האט  פון "קאמיוניטי פרעזערוועישען קארפארעישען  CEOראפאעל ע. סעסטערא, פרעזידענט און 

"דער ׳קאמיוניטי פרעזערוועישען קארפארעישען׳ איז שטאלץ צו ארבעטן צוזאמען מיט דעם   געזאגט,
יזנעסער ביזנעס אייגנטימער צו וואקסן זייערע ב  M/WBEסטעיט אויף צו באזארגן נייע געלעגנהייטן פאר 

 און גלייכצייטיג ברענגען נייע וואוינונגען, דזאבס, און אינוועסטירונגען צו אונטערסערווירטע קאמיוניטיס.
מאליגע מינאריטעט  -וויכטיג צו באטאנען, "ֹלעגאסי סיטיס" באזארגט אויך א פרעפערענץ פאר ערשט

פארמאגן און די  -באזירטע היים-קויפער, העלפנדיג דערביי דאס איבערקומען דעם איבעררייס אין ראסע
מיר דאנקען גאווערנער קאומאו   פארמאגן.-אנהאלטנדע נכסים און עשירות דורך היים-ענין פון בויען דורות

קאמישענער וויסנאוסקוס פאר זייער צוזאמענארבעט און געטריישאפט צו גרינדן דעם וויכטיגן   HCRאון 
  פראגראם." 

  

https://hcr.ny.gov/legacy-city-access-program
https://hcr.ny.gov/legacy-city-access-program


 

 

אויפלעבונג פון אפסטעיט שטעט  -"אינוועסטירן אין די ווידער זאגט,סענאטאר דזשערעמי קוני האט גע
די דאזיגע לעגיסלאציע וועט   . 19-איז א קריטיש וויכטיגער נעקסטע שטאפל אין דעם ערהוילונג פון קאוויד

שטיצן די איינוואוינער וועלכע זענען אומזיכער אין זייערע וואוינונגען, שאפן נייע דזשאבס, און 
טערמיניגע  -שטעט ווי ראטשעסטער וועלן געניסן פון דעם לאנג ן דער לאקאלער עקאנאמיע.אונטערהייב

השפעה פון דעם פראגראם, וועלכע וועט העלפן אונזערע אונטערסערווירטע קאמיוניטיס צו קענען  
  בליען." 

  
"דאס איז א פערפעקטן   סטאוקס האט געזאגט,-אסעמבלי מאיאריטעט פירער קריסטאל פעאפלעס

-לעגנהייטן צו עלימינירן שטעט אונטערגאנג, סטאביליזירן געגנטער, און פארמערן מינאריטעט הייםגע
סייד קארידאר -באפעלאו׳ס איסט "געב אונז קרעדיט" פראגראם. SONYMAאייגנשאפט דורך דער  

איניציאטיוו האט געשאפן אן ערפאלגרייך מינאריטעט דעוועלאפער און ריעל עסטעיט פראגראם, וועלכע  
קען צוגעבן ממשות׳דיגע ערפארונג פאר נייע דעוועלאפערס צו קענען באזארגן רענאווירטע היימען פאר  

פאר נייע היים אייגנטימער, קאמיוניטיס, און    --ן דאס איז א געווינס פאר יעד נייע היים אייגנטימער. 
איך אפלאדיר גאווערנער קאומאו, "ניו יארק האומס ענד קאמיוניטי   פרישע מינאריטעט דעוועלאפערס.

   , און "קאמיוניטי פרעזערוועישען קארפארעישען" פאר׳ן שאפן די "לעגאסי סיטיס איניציאטיוו".ריניועל" 
  

ען סימבראוויץ, טשעירמאן פון דעם אסעמבלי האוזינג קאמיטע, האט מיטגליד סטיוו-אסעמבלי
אויפלעבן אונטערגעגאנגענע פראפערטיס, סטאביליזירן  -"׳לעגאסי סיטיס׳ וועט העלפן ווידער געזאגט,

אייגנשאפט, ספעציעל פאר מינאריטעט -קאמיוניטיס, און פארווירקליכן דעם לאנגן טרוים פון היים
אבן קיינמאל נישט געטראכט אז זיי וועלן קענען קויפן א היים און בויען נכסים אויף  הויזגעזינדער וואס ה

בשעת מיר האלטן אן ווייטער צו זוכן אינאווירנדע וועגן צו שאפן מער צוטריטליכע היימען איבער   דורות.
פריוואטע  -אונזער סטעיט, טו איך אויך האפען אז דער פראגראם וועט דינען אלס א דוגמא פון א פובליק

שותפות וואס וועט באזארגן נייע געלעגנהייטן פאר לאקאלע דעוועלאפערס פון פרויען און מינאריטעטן,  
טערמין בענעפיטן וואס קומט זיי פאר די פאמיליעס און  -און מען וועט קענען געניסן פון די לאנגע

  קאמיוניטיס." 
  

###  
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