
 

 

 
 גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו   27/05/2021 אויף באלדיגע פארעפנטליכונג:

 
 

מיליאן דאלארדיגע הייזער דעוועלאפמענט   10.4גאווערנאר קאומאו מעלדט איבער עפענונג פון 
   פאר צוגענגליכע פרייזן אין רַאטשעסטער

   
דירות פון שטיצנדע הַאוזינג פאר  33וועטעראן ַאוטריטש צענטער'ס ליבערטי לענדינג שטעלט צו 

  וועטעראנען און פאמיליעס
   

די ברייטע סטראטעגיע פאר די  -אינוועסטירונג קומט צוזאמען מיט "פינגער לעיקס פאראויס" 
   ראיאן צו ווידער־אויפלעבן קאמיוניטס און וואקסין די עקאנאמיע

   
גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו האט איינט געמאלדן איבער די פארענדיגונג פון וועטעראן ַאוטריטש  

דירות פון שטיצנדע   33מיליאן דאלארדיגע דעוועלאפמענט מיט   10.4צענטער ליבערטי לענדינג, א 
י זייט פון די  די פראיעקט שטייט צו ד  הַאוזינג פאר וועטעראנען און פאמיליעס אין די רַאטשעסטער געגנט.

גאווערנאר'ס פינגער לעיקס פאראויס אינציאטיוו דורכן פארמערן הייזער פון גוטע קוואליטעט פאר  
  צוגענגליכע פרייזן וואס ערלויבט איינוואוינער צו וואוינען זעלבסטשטענדיג.

   
מיט געטריישאפט,  "מיר זענען שולדיג א גרויסן דאנק פאר ניו יארקער וועלכע האבן געדינט אונזער פאלק 

מיליאן דאלארדיגע   10.4און מיר האבן א חוב זיי צו העלפן ווען זיי זענען אין צייט פון נויט, און די 
"שטיצנדע הַאוזינג דעוועלאפמענטס אזוי   האט גאווערנאר קאומאו געזאגט.פראיעקט טוט גענוי דאס",  

ווי ליבערטי לענדינג שטעלן צו פאר אונזערע וועטעראנען און זייערע משפחות זיכערע און סטאבילע 
היימער און צוטריט צו די שטיצנדע סערוויסעס אויף וועלכע זיי קענען זיך פארלאזן, נישט נאר צו הצלחה  

  האבן, נאר אפילו צו בליהען." 
  

באדאנקן זיך פאר די דינסט פון אונזערע וועטעראנען דורכן פארזיכערן אז זיי און זייערע משפחות   "מיר
האבן די שטיצע און סטאבילקייט וואס עס קומט זיך זיי, און וואס רעכנט אריין צוגענגליכע און שטיצנדע  

ליבערטי לענדינג   VOCן  "די עפענונג פו  האט ליּוטענאנט גאווערנאר קעטי הָאוקאל געזאגט.הַאוזינג", 
אין רַאטשעסטער איז נאך א ביישפיל פון וויאזוי ניו יארק סטעיט איז איבערגעגעבן צו דינען די וועלכע  

  האבן געדינט אונזער לאנד." 
   

VOC  ליבערטי לענדינג באשטייט פון אן איינצלנע פיר־שטאקיגע געביידע אויף די ליידיגע פלאץ פון א
אלע  אין דַאונטאון רַאטשעסעטער'ס צענטער סיטי גרָאוו ּפלעיס געגנט.געוועזענע מאגאזין 

אדער ווייניגער   –אפארטמענטס זענען פאר א צוגענגליכע פרייז פאר משפחות וואס פארדינען אזויפיל ווי 
  פראצענט פון די ארטיגע דורכשניטליכע איינקונפט. 60 –פון  

  
ן גענצליך צוגענגליך פאר מענטשן וואס זענען באגרעניצט פיר אפארטמענטס זענען אויסגעשטעלט צו זיי

מיטן זיך באוועגן און צוויי וואס זענען אויסגעשטעלט צו נאכקומען די באדערפענישן פון אזעלכע וואס 
צען אפארטמענטס זענען אוועקגעלייגט פאר וועטעראנען   זענען באגרעניצט מיטן הערן אדער מיטן זעהן.

   מיט דיסעביליטיס.
   



 

 

געביידע איינשטעלונגען רעכענען אריין קאמיוניטי און איבונגען צימערן, וואש מאשינען, קאמפיוטער  
וועטרעאן ַאוטריטש צענטער וועט צושטעלן   צימער און פלאץ פאר סטארעדזש פאר די איינוואוינער.

אשעפטיגונג און  שטיצנדע סערוויסעס פאר וועטעראנען, אריינרעכענענדיג פינאנציעלע קַאונסעלינג; ב
שטיצנדע סערוויסעס און רענט הילף ווערן   דזשַאב טרענירונג; געזונטהייט סערוויסעס; און באגלייטונג.

געצאלט דורך די גאווערנאר'ס עמּפייער סטעיט סּוּפארטיוו הַאוזינג אינציאטיוו און געגעבן דורך די ניו  
   לף.יארק סטעיט אפיס פון צייטווייליגע און דיסעביליטי הי

  
ליבערטי לענדינג פלאצירט גראד אין פארנט פון אן   VOC, איז LLCדעוועלאּפט דורך קָאניפער ריעלטי, 

ארטיגע טראנספארטאציע סערוויס באס סטאּפ, און דאס וועט פארגרינגערן די צוטריט צו דזשַאב 
  געלעגנהייטן, פארמאסיס, טשיילדקעיר צענטערן און געזונט, באנקירונג און וועטעראנען סערוויסעס.

  
ליבערטי לענדינג האט  VOCוניטי רינּועל'ס פינאנצירונג פון די ניו יארק סטעיט הָאומס ענד קאמי

  5.3אריינגערעכנט פעדעראלע נידעריגע־איינקונפט הַאוזינג טעקס קרעדיטס וואס האבן אויפגעטריבן 
נאך פינאנצירונג איז געגעבן   מיליאן דאלאר אין סָאבסידיס. 3.3מילאן דאלאר אין פארמעגן און נאך 

  ַאטשעסטער סיטי און די פעדעראלע הָאום לָאון באנק.געווארן דורך די ר
   

HCR ,33"מיר זענען גאר פרייליך צו אויפנעמען  קאמישאנער רוט ען וויסנאוסקאס האט געזאגט  
די סערוויסעס  ליבערטי לענדינג. VOCמשפחות און וועטעראנען צו זייער נייע היים ביי ראטשסטער'ס 

ואס ווערן צוגעשטעלט דורך די וועטעראנען ַאוטריטש צענטער וועט פארזיכערן אז איינוואוינער האבן  
באלדיגע צוטריט צו די קעיר וואס זיי דארפן צו האבן א זיכערע היים און אוועקשטעלן פאר זיך  

ין די פארברייטערונג פון  גאווערנאר קאומאו'ס אינוועסטירונג א סוקסעספולע און בארייכנדע לעבנס.
שטיצנדע הַאוזינג ברענגט א באדייטנדע טויש פאר ניו יארקער וועלכע ראנגלען זיך מיטן נישט האבן א  

  קביעות'דיגע דאך איבערן קאפ און עס בויט שטערקערע קאמיוניטיס פאר אונז אלע." 
  

OTDA ,ארקער די ווירדע וואס קומט  "עס קומט זיך פאר אלע ניו י קאמישאנער מייק היין האט געזאגט
ליבערטי   בפרט אזעלכע מענטשן וועלכע האבן געדינט אונזער פאלק. —דורכן האבן א קביעות'דיגע היים 

לענדינג וועט ברענגן א שטראל פון האפענונג פאר וועטעראנען אין די רַאטשעסטער געגנט דורכן זיי  
פון שטיצנדע סערוויסעס וואס זיי קענען אויסנוצן זיך   צושטעלן הַאוזינג פאר צוגענגליכע פרייזן און א רייע

צו אפגעבן מיט די פראבלעמען וואס האבן גורם געווען אז זיי זאלן נישט קענען האבן א קביעות'דיגע  
אזעלכע פראיעקטן הילכען נאכאמאל אפ גאווערנאר קאומאו'ס אומדערמידליכע איבערגעגעבנקייט   היים.

  לעם פון היימלאזיגקייט אין אונזערע קאמיוניטיס." צו זיך אפגעבן מיט די פראב
  

וועטעראען ַאוטריטש צענטער עקזעקיוטיוו דירעקטאר און פאראייניגטע שטאטן ארמיי וועטעראן  
"מיר זענען גאר אויפגעהייטערט צו קענען צושטעלן די גאר נויטיגע   לאורא סטרעדלי האט געזאגט,

וריקשטעלן  הַאוזינג איז די יסוד פאר יעדן זיך צו קענען צ הייזער פאר לאקאלע וועטעראנען און משפחות.
מיר באדאנקן זיך צו קָאניפער   אן א קביעות'דיגע פלאץ צו וואוינען, טוט יעדער איינער ליידן.  אויף די פיס.

  פארן מיטארבעטן מיט אונז אויף די אינציאטיוו צו העלפן אונזער פאלק'ס העלדן." 
   

גן צו ארבעטן צוזאמען  "עס איז געווען א פארגעניקָאניפער טשעירמאן טים פָארניער האט געזאגט, 
מיט די וועטעראנען ַאוטריטש צענטער פאר די לעצטע פינף יאר צו נאכקומען די נויט צו צושטעלן זיכערע,  

מיר גלויבן אז אונזערע ווירדן זענען   לייטישע הייזער פאר צוגענגליכע פרייזן פאר אונזערע וועטעראנען.
צו צושטעלן 'א היים פאר מעגליכקייטן' דא אין ליבערטי  די זעלבע, און צוזאמען זענען מיר איבערגעגעבן 

  לענדינג, האבנדיג א פאזיטיווע השפעה אויף מענטשן'ס לעבנס יעדן טאג." 
  

"די נייע דעוועלאפמענט קומט אן אין א קריטישע צייט פאר   סענאטאר דזשערמי קּוני האט געזאגט,
נאכן דינען אונזער פאלק,  הוילן זיך פון די מגיפה.אונזערע וועטעראנען אין רַאטשעסטער אזוי ווי מיר ער



 

 

קומט זיך פאר וועטעראנען צו לעבן פולע און זעלבסטשטענדיגע לעבנס אין זיכערע און צוגענגליכע  
מיר זענען איבערגעגעבן צו זיכער מאכן אז ניו יארק שטעלט צו די בעסטע קוואליטעט פון לעבן   פלעצער.

  ט אונזער פרייהייט אינדערהיים." פאר די וועלכע האבן פארזיכער
  

"צאללאזע משפחות און נידעריגע־איינקונפט   אסעמבלי מעמבער דעימָאנד מיקס האט געזאגט,
צוגענגליכע הַאוזינג   ארבייטער האבן זיך געראנגלט אזוי ווי קיינמאל בעפאר אין די פארגאנגענע צוויי יאר.

שטיצע וואס אסאך באזייטיגטע משפחות און מענטשן   דעוועלאפמענטס אזוי ווי דאס וועלן צושטעלן די 
איך ווייס אויך אז ליבערטי לענדינג איז נאר איין טריט אין א לאנגע   האבן נישט באקומען פאר אזוי לאנג.

די מגיפה האט נאר  רייזע פאר די פילע אוממזל'דיגע מענטשן אין אונזערע קאמיוניטיס.
פראבלעמען   מיט רַאטשעסטער'ס וואוינונג'ס אומשטענדן. אונטערגעשטראכן די יעצטיגע פראבלעמען

וואס וועלן ווייטער ווירקן אויף איינוואוינער וועלכע ראנגלען זיך לאנגע יארן נאכן מגיפה ביז מען וועט זיך  
א זיכערע און קביעות'דיגע היים איז איינס פון די ערשטע באדערפענישן וואס דארף   אפגעבן מיט זיי.

איך וועל ווייטער שטיין צוזאמען מיט אונזער ארעמע און צאללאזע היימלאזע   גאראנטירט ווערן פאר יעדן.
  אין ראטשעסטער ביז זיי דארפן שוין נישט מורא האבן פון זיין אן א דאך איבערן קאפ." 

  
"זיכערע, קוואליטעט און צוגענגליכע הַאוזינג איז   טשעסטער מעיאר לָאוולי א. ווארען האט געזאגט,ראַ 

ליבערטי   VOC א פונדאמענטאלע מענטשליכע רעכט, און דערפאר מוזן מיר זיך ערשט אפגעבן דערמיט.
ינוואוינער בשעת'ן לענדינג גיבט אונזער קאמיוניטי א געלעגנהייט צו גאראנטירן די רעכט פאר אונזערע אי

אויך שטיצן אונזערע וועטעראנען, די מענער און פרויען וועלכע האבן געשוואוירן א שבועה צו באשיצן אלע 
איך וויל זיך באדאנקן פאר קָאניפער ריעלטי און די וועטעראנען ַאוטריטש צענטער   פון אונזערע רעכטן.

זער שטאט און פארן אונז העלפן עפענען מער  פארן ברענגען די וואונדערליכע דעוועלאפמענט צו אונ
  דזשַאבס, זיכערע און מער בליהענדע געגנטער און בעסערע חינוך געלעגנהייטן." 

   
  פאראויס רוקן פינגער לעיקס

די היינטיגע מעלדונג קומט צוזאמען מיט "פינגער לעיקס פאראויס", די ברייטע בלּוּפרינט פאר די ראיאן  
די סטעיט האט שוין אינוועסטירט איבער   צו מאכן די עקאנאמיע וואקסן און די קאמיוניטי זיך אנטוויקלען. 

צו אינוועסטירן אין וויכטיגע   -אן צו גיסן די יסודות פאר די פל 2012ביליאן דאלאר אין די ראיאן זינט  8
אינדוסטריעס, אריינרעכענענדיג באלייכטונג, אגריקולטור און עסן פראדוקציע און פארגעשריטענע  

מיליאן   500די ראיאן טוט יעצט פאראויס שטופן פינגער לעיקס מיט אן אינוועסטירונג פון  פאבריצירונג.
ר־אויפלעבונג אינציאטיוו, אנאנסירט דורך גאווערנאר  דאלאר פון די סטעיט דורך די ָאּפסטעיט ווידע

מיליאן דאלארדיגע אינוועסטירונג וועט צוציהען   500די סטעיט'ס  .2015קָאומאו אין דעצעמבער  
און די ארטיגע פלאן לויט ווי עס איז  -ביליאן דאלאר  2.5פריוואטע ביזנעסער צו אינוועסטירן פיל מער פון 

מער אינפארמאציע איז דא צו   נייע דזשַאבס. 8,200אראויס זאגן אזוי פיל ווי  אנגעגעבן געווארן טוט פ
   דא.באקומען 
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