
 

 

  

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

 
 

גאווערנער קאומאו אנאנסירט אנגעהויבענע קאנסטרוקציע אויף צוויי האוזינג דעוועלאפמענטס וואס  
  צוטריטליכע היימען אין מאנראו קאונטי 159וועלן אנבאטן 

  
עפעקטיווע היימען פאר עלטערע;  -נייע צוטריטליכע און ענערגיע  50וועלינגטאן נארט וועט שאפן 

אפארטמענט  -109באדייטנדע רענאווירונג פון וועלינגטאן וואודס וועט געבן נייע לעבן פאר אלטע 
  קאמפלעקס אין טאון אוו קלארקסטאון

 
טעגיע אויף  די קאמפרעהענסיווע סטרא -אינוועסטירונג דערגאנצעט "פינגער לעיקס פארווערטס"  

  אויפלעבן געגנטער און וואקסט דער עקאנאמיע אין דעם ראיאן-ווידער 
  

גאווערנער ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן אז קאנסטרוקציע איז אונטערוועגנס אויף צוויי  
צוטריטליכע וואוינונג דעוועלאפמענטס אין דעם טאון אוו קלארקסאן אין מאנראו קאונטי וואס וועט  

וועלינגטאן נארט   צוטריטליכע היימען פאר פאמיליעס און עלטערע מענטשן. 159יינעם באזארגן אינא
מיליאן צוטריטליכע און אונטערשטיצנדע וואוינונג דעוועלאפמענט פאר עלטערע מענטשן   $16וועט זיין א 

ן באדייטנדע  מיליא $19זייענדיג גלייך דערנעבן וועט דער  געבויטן בנין. -דירות אין א ניי  50מיט 
דירה צוטריטליכע וואוינונגס -109רענאווירונג פון וועלינגטאן וואודס וועט אויסציען דער לעבן פון דעם  

  צענדליגע יארן אין דעם צוקונפט. קאמפלעקס פאר
  

"פאר יעדן ניו יארקער קומט זיך א היים וואו אהין צו גיין ביים ענדע פון דעם טאג זיך אראפלייגן דעם  
האט  ווען עס וועט פארענדיגט ווערן,"   און דאסי איז גענוי וואס די צוטריטליכע היימען וועלן אויפטוןקאפ, 

וועלינגטאן נארט און וועלינגטאן וואודס זענען נויטיגע קאמפאנענטן פון  "  גאווערנער קאומאו געזאגט.
פאמיליעס און עלטערע  אונזער צוטריטליכע וואוינונגען אינפראסטרוקטור און א זיכערהייט נעץ פאר  

מענטשן און וועט שפילן א הויפט ראלע בשעת מיר ארבעטן ווייטער אויף אויפצובויען אונזערע  
  קאמיוניטיס און רוקן די פינגער לעיקס אויף פאראויס." 

  
"ניו יארק סטעיט איז אנטשלאסן צו באזארגן   ליוטענאנט גאווערנער קעטהי האכהול האט געזאגט,

זיכערע, צוטריטליכע וואוינונגען פון א הויך קוואליטעט פאר עלטערע מענטשן און פאמיליעס אין מאנראו 
פאנדעמיע עקאנאמישע ערהוילונג,  -אזוי ווי דער פינגער לעיקס ראיאן גרייט זיך אויף א נאך קאונטי.

קוואליטעט אין דעם  - אויפלעבן וואוינונג און לעבנס-וואודס וועלן ווידערוועלינגטאן נארט און וועלינגטאן 
  קלארקסאן געגנט." 

  
דער גאווערנאר׳ס איבערגעגעבנקייט צו ערמעגליכן פאר אלע ניו יארקער צו באקומען זיכערע און  

יעריגער  -ביליאן פינף $20אומדערהערטער -צוגענגליכע הַאוזינג שפיגלט זיך אפ אין די סטעיט'ס פריער
דער פלאן מאכט האוזינג צוטריטליך, און באקעמפפט היימלאזיגקייט דורך בויען אדער   האוזינג פלאן.

  מיט אויפהאלט סערוויסעס. 6,000געפרייזטע היימען און -צוגענגליך 100,000פרעזערווירן מער ווי 
  

  מענטשןצוגענגליכע היימען פאר עלטערע  50נייע וועלינגטאן נארט וועט אנבאטן  
  



 

 

וועלינגטאן וואודס דרייוו איסט אין דעם טאון   1100וועלינגטאן נארט, וועלכע קריסטאליזירט זיך יעצט ביי  
עיקער שטח אויף וועלכע עס וועט פיגורירן א נייע  -אוו קלארקסאן, וועט אויפגעבויט ווערן אויף א פינף

פוט וועט דער בנין  -סקווער 52,000איבער   מיט צוטריטליכע בנין.-פארם, עלעוועיטער-Lשטאקיגע, -צוויי
זעכצן פון די היימען זענען   און העכער. 62צוגענגליכע דירות פאר עלטערע מענטשן פון    50צושטעלן 

סערוויסעס אויף צו קענען וואוינען פאר  -רעזערווירט פאר עלטערע מענטשן וואס נויטיגן זיך אין אויסהאלט
  ף אנדערע.זיך און נישט זיין אנגעוויזן אוי

  
פראצענט מעדיאן פארדינסטען אין דעם געגנט    30אכצן פון די דירות וועלן סערווירן הויזגעזינדער ביי  

(Area Median Income און )פראצענט אדער ווייניגער   50דירות וועלן זיין פאר די וואס פארדינען  32
זעקס פון די דירות וועלן זיין צוטריטליך פאר מענטשן מיט באוועגונג אומפעאיגקייטן און   .AMIפון דעם 

   צוויי דירות וועלן זיין צו באקומען פאר איינוואוינער מיט שוועריגקייטן זעהן אדער הערן.
  

ע  דער ראטשעסטער האוזינג אויטאריטעט וועט דינען אלס רעפערעל אגענטור פאר הויזגעזינדער וועלכ
  8באזירטע סעקשען -פראדזשעקט  50נויטיגן זיך אין צוטריטליכע צושטעלונגען, און וועט באזארגן 

לייפספען, א לאקאלע באזארגער פון סערוויסעס פאר   וואוטשערס אויף צו העלפן מיט רענט צאלונגען.
ר, און פינאנס היים געזונטהייט און פערזענליכע באהעלפע-עלטערע, וועט מאכן קעיס פארוואלטונג, אין

  ראטונג צו באקומען לויט דעם פארלאנג.
  

יעדע דירה וואט האבן א טעראסע אדער באלקאן, און עס וועט זיין אן אלגעמיינער פארטש ביי דעם  
בנין   אריינגאנג פון פארנט ווי אויך א הינטערשטער טעראסע נעבן דעם געמיינשאפט צימער.

י אויסריכטונגען אויף יעדן שטאק, א געמיינשאפט צימער,  באקוועמליכקייטן רעכענען אריין לאנדר
דער פראפערטי איז אין א וואלדיגע געגנט מיט צוטריט   פארוויילונגס ערטער, און א סטארעדזש צימער.

  צו פוסגייער טרעילס.
  

"נידעריגע הייעך נייע קאנסטרוקציע  NYSERDAוועלינגטאן נארט וועט זיין איינשטימיג מיט די 
-א פון גרין בויעריי סטאנדארטן.  LEEDראם" פארלאנגען פאר ענערגיע עפעקטיווקייט און דעם  פראג

ופט הייצונג פאמפ סיסטעם איבער דאקטס וועט אינסאטלירט ווערן אויף צו צושטעלן א צוגענגליכע און  ל
   אויסהאלטעוודיגע הייצונג און קילונג פאר דעם גאנצן בנין.

  
HCR פארדינסט  -נידעריגע מיליאן אין פעדעראלע $8.2עלינגטאן נארט רעכנט אריין פינאנסירונג פאר וו

דער קאמיוניטי פרעזערווירונג   מיליאן אין סובווענצן. $5.4האוזינג שטייער קרעדיט און נאך 
  CPC מיליאן קאנסטרוקציע הלוואה פאר דעם פראיעקט.  $11.7קארפארעישען און טשעיס געבן צו אן  

מיליאן אין פערמאנענטע פינאנסירונג דורך פרעדי מעק אפטיגא געצילטע   $1.7לן וועט אויך צושטע
  HOMEאין  $250,000מאנראו קאונטי באזארגט אויך א צוגעגעבענע סכום פון   צוגענגליכע הלוואה.

דורך דעם "נידעריגע הייעך נייע    $50,000ביישטייערט  NYSERDA פינאנסירונג פאר דעם פראיעקט.
  פראגראם".קאנסטרוקציע 

  
  צוגענגליכע היימען פאר פאמיליעס 109וועלינגטאן וואודס ריהעב וועט באזארגן 

  
דירה׳דיגע בנין  -109וועלינגטאן נארט׳ס שוועסטער פראיעקט, וועלינגטאן וואודס, איז דאס איבערבויען א 

דירות זענען באשטימט פאר הויזגעזינדער   106פון   א סך הכל . 1979וועלכע איז געבויט געווארן אין 
  פראצענט אדער ווייניגער פון די מעדיאן פארדינסטן אין דעם געגנט. 60וואס פארדינען  

  
יע וואשצימערן, פלאמבינג, פארענדיגט, אנטהאלן נייע קיך, ני 40%דער פראיעקט, וועלכע איז באלד 

 סיסטעמען, און דאך פארבייטונגען. HVACלייכטער, נייע עפלייענסעס, פלארינג, דוקטלאז צוטיילטע 
אינדרויסנדיגע פארבעסערונגען אנטהאלטן איבער געפלאסטערטע פארקינג לאטס, ניי סיידינג מיט  

אנדערע   טעראסעס, באלקאנען, און צוימען.צוגעגעבענע אינסולעישען, און פול איבערבוין די דרויסענדיגע 



 

 

באקוועמליכקייטן רעכענען אריין לאנדרי אויסריכטונגען, א געמיינשאפט צימער, פארבעסערט 
  אינדרויסנדיגע שטחים, און א נייע קינדער שפיל פלאץ.

  
HCR  פארדינסט  -מיליאן אין "נידעריגע $5.7פינאנסירונג פאר וועלינגטאן וואודס רענאווירן אנטהאלט

  $3.7פאמיליע פרעזערוועישען פראגראם" געלט, -מיליאן אין "מולטי $4.1האוזינג שטייער קרעדיט",  
-אין פינאנסירונג פון דעם "מיטל $186,000מיליאן אין "היימען פאר ארבעטער פאמיליעס" געלט, און 

  .NYSERDAון פ  $109,000אנדערע פינאנסירונג רעכנט אריין  ארדינסט האוזינג פראגראם".פ
  

  מענעדזשמענט. ODSביידע דעוועלאפמענט געהערן און ווערן אפערירט דורך 
  

HCR ווען מיר פינאנסירן צוגענגליכע וואוינונג   ענע וויסנאוסקאס האט געזאגט,- קאמישענער רוט"
די צוויי   דעוועלאפמענטס איז אונזער ציל אייביג צו אינוועסטירן אין קאמיוניטיס און זיי פארבעסערן.

היימען זענען דער שפיץ פון וואס מיר האבן זיך   159דעוועלאפמענטס אין דעם טאון אוו קלארקסאן מיט 
ספעציעל   -געמאלן פאר זיך א בילד פון א אויסהאלטעוודיגע געגנט פארגעשטעלט ווען מיט האבן אויס

מיט די נייע קאנסטרוקציע פון וועלינגטאן   יעריגע איינוואוינער.-פאר די עלטערע מענטשן וואס זענען לאנג
-קוואליטעט ענערגיע-נארט און דאס פרעזערווירן פון וועלינגטאן וואודס פארברייטערן מיר הויך

אויפלעבונגס -אוינונג געלעגנהייטן, וועלכע וועלן אוואנסירן דעם גאווערנערס ווידער עפעקטיווע וו
  באמיאונגען אין מאנראו קאונטי און איבער די פינגער לעיקס." 

  
דערפרייט זיך   NYSERDA"  , האט געזאגט,NYSERDAפון  CEOדארין מ. האריס, פרעזידענט און 

כע וואוינונג דעוועלאפמענטס, וועלכען וועלן באזארגן באקוועמע עפעקטיווע צוגענגלי-צו צושטעלן ענערגיע
און געזונטע וואוינונגס ערטער פאר אונזערע שוואכסטע ניו יארקער און גלייכצייטיג רעדוצירן דעם  

די סארט פראיעקט פארלאנגען א דורכגעטראכטע מהלך צו סערווירן די   קארבאן אויסגעב פון די בנינים.
פון קאמיוניטי איינוואוינער און גלייכצייטיג העלפן דעם סטעיט קעמפפן די עפעקטן פון  נויטבאדערפענישן 

קלימאט בייטונג דורך אריינברענגען פראיעקטן וועלכע טוען בעסער אינסולירן און הייצן און קילן די בנינים  
  צו ליפערן ענערגיע און שפארן קאסטן." 

  

  וואוינונגען, צוגענגליכע מער דארף ראטשעסטער  "גרעיטער געזאגט, האט קוני  דזשערעמי סענאטאר
  פארעלטערטע די פאר ערטער וואוינונגס  נייע די באפעלקערונג. פארעלטערטע אונזער פאר ספעציעל

 דאס אויך  ווי דעוועלאפמענטס, נייע די .19-קאוויד פון זיך  ערהוילן מיר בעת  צייט  קריטישע א אין קומט
  ערלויבן וועלן  וועלכע וואוינונגען צוגענגליכע וויכטיגע קריטיש די אן באטן וואודס,  אןוועלינגט  פון  רענאווירן

  קלארקסאן."  אין עלטערן זיך און בלייבן צו  איינוואוינער די

  
"איך קוק ארויס אויף צו זען פארשריטן אין דעם   אסעמבלי מיטגליד סטעפען האולי האט געזאגט,

 זיין אן ארט וואס צענדליגער עלטערע מענטשן וועלן רופן זייער היים. פראיעקט, און איין טאג וועט דאס
  איך האף אז דער דעוועלאפמענט גייט פאראויס גיך און גלאטיג." 

  
"אין נאמען פון דעם טאון אוו   טאון אוו קלארקסאן סופערווייזער קריסטא פיליפאוויטש האט געזאגט,

קלארקסאן טוען מיר באגריסן וועלינגטאן נארט און די פילע באקוועמליכקייטן די הערליכע נייע דירות  
גלייך אויף מערב פון וועלינגטאן נארט איז דער ארגינעלער   וועלן ברענגן פאר אונזערע איינוואוינער.

רטפולע, שטילע, בא׳חנ׳טע אייגנשאפט אין אינזער טאון פאר  וועלינגטאן וואודס, וועלכע איז געווען א ווע
מיר באגריסן ווארעם די פילע נייע שכנים, און דאס עררייכערן וואס דער נייער קאמיוניטי   צענדליגע יארן.

  וועט ברענגן פאר קלארקסאן." 
  

ינוועסטמענטס, קאמיוניטי א RBCסטעפען לי, וויצע פרעזידענט און אינוועסטירונג פארוואלטער ביי 
  ODSקאמיוניטי אינוועסטמענטס איז שטאלץ צו ארבעטן צוזאמען מיט  RBC"  האט געזאגט,

פארמעגנס  LIHTCמיליאן אין פעדעראלע   $14מענעדזשמענט גרופע דורך באזארגן אלעס צוזאמען 



 

 

- צושטעלן א הויך די צוויי דעוועלאפמענט וועלן פאר די וועלינגטאן וואודס און וועלינגטאן נארט פראיעקטן.
וואליטעט וואוינונגס אפציע פאר עלטערע און פאמיליעס אין קלארקסאן, און מיר קוקן ארויס צו זען די  ק

  פאזיטיווע השפעה וואס די היימען וועלן האבן אויף אונזער קאמיוניטי." 
  

לעצטן   "די געשעענישן אין דעם מענעדזשמענט, האט געזאגט, ODSמארק אגיאני, פרעזידענט פון 
יאר האבן שטארק צוגעגעבן צו די נויט פאר שטיצן אונזערע סעניארס און פאמיליעס איבער דער פינגער  

מענעדזשמענט טוט איר חלק מיט דעם דעוועלאפמענט פון   ODS לעיקס ראיאן און איבער דעם לאנד.
די פראיעקטן טוען אונטערהייבן די שטיצע פאר   וועלינגטאן נארט און דאס איבערמאכן וועלינגטאן וואודס.

מענעדזשמענט איז   ODSעלטערע מענטשן און פאמיליעס אין בראקפארט און אומגעגנט און ווייזט אז 
ט צו צושטעלן הויך קוואליטעט, צוגענגליכע וואוינונגען פאר די וואס נויטיגן זיך  אנגייענדע איבערגעגעבנקיי 

מיר פרייען זיך צו קענען ווידעראמאל ארויסווייזן אונזער שטיצע פאר עלטערע מענטשן און   דערין.
  פאמיליעס אין מאנראו קאונטי און צו האלטן די פינגער לעיקס אויף א פאראויס ריכטונג." 

  
זינטער, מארטגעדזש אפיציר ביי דער קאמיוניטי פרעזערוועישען קארפארעישען, האט  מיריאם 
"די שוועריגקייטן פון וואוינען אויף א באשטימטע הכנסה בשעת די קאסטן פון וואוינונג, געזונט,   געזאגט,

און אנדערע נויטבאדערפענישן הייבן זיך כסדר קען שטעלן אונזערע עלטערע איינוואוינער אין  
אינוועסטירונגען אין פראיעקטן ווי וועלינגטאן נארט וועלן באזארגן צוגענגליכע   ומבאשיצטע אומשטענדן.א

היימען ספעציעל צוגעפאסט צו די באדערפענישן פון דעם עלטערן באפעלקערונג, ווי אויך געבן מנוחת  
  ODSאדאנק איך ב הנפש און די מעגליכקייט זיך צו עלטערן אין פריידן אזוי ווי עס פאסט.

  פאר זייער איבערגעגעבנקייט און שותפות."  HCRמענעדזשמענט, טשעיס, און 
  

מארק מיגליאטצי, וויצע פרעזידענט פון קאמיוניטי דעוועלאפמענט בענקינג ביי טשעיס, האט  
"מיר זענען שטאלץ צו שפילן א ראלע אין דאס פינאנסירן וועלינגטאן נארט, וועלכע וועט  געזאגט, 

מיר זענען אנטשלאסן אויף  ן נייע צוגענגליכע וואוינונגען פאר עלטערע אין מאנראו קאונטי.צושטעל
ווייטער צו זיין איבערגעגעבן צו די סארטן קאמיוניטי דעוועלאפמענט פראיעקטן, וועלכע וועלן האבן א  

  געוואלדיג גרויסע השפעה אויף די לעבנס פון צוקונפטדיגע איינוואוינער." 
  

   רן די פינגער לעיקס אויף פאראויספארשנעלע
  

דער היינטיגער אנאנס דערגאנצעט "פינגער לעיקס פאראויס", דעם ראיאן׳ס איבערגעטראכטע 
דער סטעיט האט   וועגווייזער אויף צו שאפן שטארקע עקאנאמיע געוואוקס און קאמיוניטי דעוועלאפמענט.

וערק פאר דעם  כדי צו לייגן די גרונדו 2012ביליאן אין דעם ראיאן זינט  $8.07שוין אינוועסטירט מער ווי 
אינוועסטירן אין הויפט אינדוסטריעס, אריינגערעכנט פאטאניקס, אגריקולטור, און אוואנסירן  -פלאן 

די ראיאן טוט יעצט פארשנעלערן די פינגער לעיקס פאראויס מיט אן אינוועסטירונג פון   פאבריקאציע.
ינציאטיוו, אנאנסירט דורך גאווערנאר  מיליאן פון די סטעיט דורך די ָאּפסטעיט ווידער־אויפלעבונג א $500

מיליאן אינוועסטירונג ווען אינצענטיוויזירן פריוואטע   $500דער סטעיט׳ס  .2015קָאומאו אין דעצעמבער  
און דער ראיאן׳ס פלאן, ווי איינגעגעבן,   -ביליאן  $2.5ביזנעסער אויף צו אינוועסטירן פיל מער פון 

   דא.מער אינפארמאציע איז דא צו באקומען  דזשאבס. נייע צוגעקומענע 8,200פארזעהט ביז 
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