
 

 

 

 
 
 

 גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו  6/2/2021 פאר באלדיגע פארעפענטליכונג:

 
 

מיליאן דאלארדיגע הַאוזינג  21גאווערנאר קאומאו מעלדט איבער קאנסטרוקציע פון 
 דעוועלאּפמענט פאר צוגענגליכע פרייזן אין מָאנרָאו קַאונטי

 
ענערדזשי־שפארעוודיגע הייזער פאר  72הָאבערד סּפרינגס אּפארטמענטס וועלן ברענגן 

   צוגענגליכע פרייזן אין די טַאון ָאוו טשילי
  

פראיעקט רוקט פאראויס די "פינגער לעיקס פאראויס" און איז טייל פון דעם גאווערנאר'ס  
 ביליאן דאלארדיגע, פינף־יאריגע צוגענגליכע הַאוזינג פלאן 20פרעצעדענטלאזע 

  
  $21גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן איבער די אנהויב פון קאנסטרוקציע אויף א 

 ג דעוועלאפמענט פאר צוגענגליכע פרייזן אין די שטאט טשילי אין מָאנראו קַאונטי.מיליאן הַאוזינ
ענערדזשי־שפארעוודיגע היימער פאר משפחות,   72הָאבערד סּפרינגס אּפארטמענטס וועט ברענגן 

אּפארטמענטס אוועקגעלייגט פאר מענטשן מיט פיזישע דיסעביליטיס אדער פאר   11אריינרעכענענדיג 
  ואס ערהוילן זיך פון א מוח קלאפ.אזעלכע וו

  
"עס קומט זיך פאר אלע ניו יארקער צו האבן א זיכערע און סטאבילע היים, און ניו יארק'ס 

ביליאן צוגענגליכע הַאוזינג פלאן איז געווען א וויכטיגע חלק אינעם זיכער מאכן   $20פרעצעדענטלאזע 
ענטשן אדער מענטשן וואס ערהוילן זיך פון א מוח  אז ניו יארקער וואס דארפן הילף, ווי דיסעיבעלד מ

"שטיצנדע הַאוזינג  האט גָאווערנאר קָאומאו געזאגט.קלאפ, זאלן האבן וואו צו וואוינען", 
דעוועלאפמענטס אזוי ווי די הָאבערד סּפרינגס אפארטמענטס שפילן א קריטישע ראלע אין די  

מאכן אז מענטשן האבן א דאך איבערן קאפ, נאר אויך  באמיאונגען, וויבאלד זיי טוהען נישט נאר זיכער 
אז זיי זענען ארומגענומען מיט די רעסארסן וואס זיי דארפן האבן צו קענען מצליח זיין אין זייערע  

אזוי ווי מיר מארשירן פאראויס צו א וועלט נאכן מגיפה, וועט די סטעיט ווייטער מאכן די   קאמיוניטיס.
 טייל פון אונזער ארבעט צוריקצובויען און צוריק אויפלעבן ניו יארק."  סארט אינוועסטירונגען אלץ

  
"עס קומט זיך פאר יעדן איינעם צו האבן א דאך איבערן קאפ און צו קענען באקומען די שטיצע  

האט ליּוטענאנט גאווערנאר סערוויסעס וואס זיי דארפן צו העלפן פארבעסערן די קוואליטעט פון לעבן", 
"אזוי ווי די פינגער לעיקס ראיאן גרייט זיך פאר די עקאנאמישע ערהוילונג פון   ל געזאגט.קעטי הָאוקא

די מגיפה, וועט הָאבערד סּפרינגס אּפארטמענטס העלפן צושטעלן זיכערע הַאוזינג פאר צוגענגליכע  
 פרייזן און פון א הויכע קוואליטעט פאר יעדן אין די טשילי קאמיוניטי." 

  

ינגס אּפארטמענטס פראיעקט איז טייל פון גאווערנאר קָאומאו'ס פרעצעדענטלאזע די הָאבערד סּפר
די גאווערנאר'ס פלאן וועט גיבן פאר ניו יארקער   ביליאן, פינף־יאריגע צוגענגליכע הַאוזינג פלאן. $20

פאר  דירות  100,000צוטריט צו זיכערע און צוגענגליכע הַאוזינג דורכן בויען און אויפהאלטן מער פון 
 דירות פאר שטיצנדע הַאוזינג.  6,000צוגענגליכע פרייזן און 

  



 

 

די פראיעקט בויט אויך אויף די גאווערנאר'ס סטראטעגיע צו צוריק אויפלעבן קאמיוניטיס און ברענגן  
וואוקס צו די עקאנאמיע איבער די סטעיט, אריינרעכענענדיג "פינגער לעיקס פאראויס", די ראיאנ'ס 

  2011זינט   ינט צו אויפטרייבן שטארקע עקאנאמישע וואוקס און קאמיוניטי אנטוויקלונג.ברייטע בלּוּפר
מיליאן אין די פינגער לעיקס   $688האט ניו יארק סטעיט הָאומס און קאמיוניטי רינּועל אינוועסטירט 

  הייזער פאר צוגענגליכע פרייזן.  8,000ראיאן צו בויען אדער אויפהאלטן כמעט 

  
די הָאבערד סּפרינגס אּפארטמענטס דעוועלאּפמענט וועט באשטיין פון זיבן געביידעס סך הכל ביי צוויי  

זעקס געביידעס, יעדע פון זיי האבנדיג אכט אּפארטמענטס, וועלן זיין פלאצירט   באזונדערע פלעצער.
אּפארטמענטס וועט זיין   24א צוויי־שטאקיגע געביידע, מיט  יּוניאן סקוועיר בולעווַארד.  165אויף 

  יּוניאן סקוועיר בולעווַארד. 154פלאצירט אויף  
  

פראצענט פון די   80און  30אלע אּפארטמענטס וועלן זיין צוגענגליך פאר משפחות וואס פארדינען צווישן  
ס וועלן האבן אויפן פלאץ שטיצנדע עלף אּפארטמענט ארטיגע דורכשניטליכע איינקונפט אדער ווייניגער.

סערוויסעס און וועלן אוועקגעלייגט ווערן פאר מענטשן מיט פיזשע דיסעביליטיס אדער וואס ערהוילן זיך  
.  Ltdדי פראיעקט ווערט דעוועלאּפט דורך רַאטשעסטער'ס קארנערסטָאון גרּופע,  פון א קלאפ אין קאפ.

  .Incפַאונדעישען, און בישָאּפ שין עקיּומעניקעל הַאוזינג 
  

אפענע פלאץ צו וואשן וועש און א דזשים, א קאמיוניטי צימער   24/7די געביידעס וועלן אריינרעכענען א 
מיט א קליינע קיך פאר טענאנט באנוץ, א קאמפיוטער צימער און אפיס פלאץ פאר די שטיצנדע סערוויס  

עדע טענאנט וועט אויך ווערן געגעבן ברייטע  . יIncּפראוויידער, די צענטער פאר דיסעביליטי רעכטן, 
  פלאץ פאר סטָארעדזש.

  
אינדרויסן וועט   די צוויי דעוועלאּפמענט פלעצער וועלן זיין פארבינדן מיט קרָאסוואלקס און סיידוואלקס.

ּפַארקינג   145עס וועלן זיין   אויפגעשטעלט ווערן אן ארומגעצוימטע פארוויילונג פלאץ פאר קינדער.
  ער פאר די טענאנטס, ארבייטער און באזיכער.פלעצ

  
די טַאון ָאוו טשילי און די שטעטל אין צפון טשילי ווערן פאררעכנט אלץ געגנטער מיט מער מעגליכקייטן  

צוליב זייער צוטריט צו א הצלחה'דיגע סקּול דיסטריקט און א נידערידע ארימקייט ראטע, צווישן אנדערע  
איז בערך א האלבע מייל פון די צענטער פון די שטעטל אין צפון טשילי מיט    די דעוועלאּפמענט סיבות.

פארמאסיס, א ּפאסט אפיס, גראסערי, גאז סטאנציע און נאך געשעפטן, און די הָאבערד ּפַארק איז 
  פלאצירט בלויז א פערטל מייל אוועק.

  
טיילונג פון פעדעראלע סטעיט שטיצע פאר הָאבערד סּפרינגס אּפארטמענטס רעכנט אריין די צו

מיליאן דאלאר אין עקוויטי   10.9נידעריגע־איינקונפט הַאוזינג טעקס קרעדיטס וואס וועלן ברענגן בערך 
די ניו יארק סטעיט ענערדזשי פארשונג און אנטוויקלונג   .HCRמיליאן דאלאר אין סָאבסידי פון  6.4און 

אין צוגאב טוט די קאמיוניטי   פראיעקט. אין געלטער פאר די  $60,000אויטאריטעט גיבט בערך  
מיליאן פערמאנענטע הלוואה דורך איר שותפות מיט די ניו   $2.8ּפרעזערוועישען קארּפארעישען גיבן א 

  יארק סטעיט קַאמאן ריטייערמענט פָאנד.
  

HCR ,מיר זענען שטאלץ צו זיין א שותף מיט   קאמישאנער רּוט ען וויסנאוסקעס האט געזאגט"
  $21סטער'ס קארנערסטָאון גרופע און מיט בישָאּפ עקיּומעניקעל הַאוזינג פַאונדעישען אויף די  רַאטשע

משפחות, אריינרעכענענדיג אזעלכע מיט דיסעביליטיס,   72מיליאן דעוועלאפמענט וואס וועט געבן פאר 
בערד סּפרינגס פלאצירט אין א געגנט מיט מער מעגליכקייטן, טוט האָ  די נויטיגע צוגענגליכע היימער.

דורכן בויען   אּפארטמענטס אפפערן פאר משפחות צוטריט צו גוטע סקּולס, ארבעט און אויסשטעלונגען.
א ליכטיגערע צוקונפט פאר משפחות אין די טַאון ָאוו טשילי וועלן מיר העלפן אז פינגער לעיקס זאל זיך 

  ווייטער פאראויס רוקן." 
  



 

 

דָארין מ.  CEOאון אנטוויקלונג אויטאריטעט פרעזידענט און  ניו יארק סטעיט ענערדזשי פארשונג
ענערדזשי פארשונג און אנטוויקלונג אויטאריטעט איז פרייליך צו גיבן   NYS"  העריס האט געזאגט,

שטיצע פאר די הָאבערד סּפרינגס אּפארטמענט פראיעקט וואס נוצט ענערדזשי שפארזאמקייט, און  
בויען קאנסטרוקציע טעכניקן צו צושטעלן גוט אינסולירטע, שטאנדהאפטיגע וואוינונגען פאר איינוואוינער  

 ן געניסן פון נידעריגערע ענערדזשי קאסטן און פארמערטע באקוועמליכקייטן און זיכערהייט.וועלכע וועל
דאס צושטעלן געזונטע און צוגענגליכע פלעצער צו וואוינען פאר נידעריגע־איינקונפט ניו יארקער שטיצט  

זער די סטעיט'ס מטרה צו פארזיכערן אז קיינער ווערט נישט איבערגעלאזט פון הינטן אין אונ
אריבערגאנג צו ריינע ענערדזשי, ווי דירעקטירט אונטער די קלימאט פירערשאפט און קאמיוניטי שוץ  

  געזעץ." 
  

"די הָאבערד סּפרינגס דעוועלאפמענט  סטעיט קָאמּפטרָאולער טאמאס ּפ. דינַאּפאלי האט געזאגט, 
נגליכע הַאוזינג איז א וויכטיגע  איז א גוטע צוגאב צו די רַאטשעסטער קאמיוניטי אין א צייט ווען צוגע

אינוועסטירן אין הָאבערד סּפרינגס טוט נישט נאר פארזיכערן די   באדערפעניש איבער אונזער סטעיט.
סטעיט ּפענשען פאנד'ס איבערגעגעבנקייט צו מאכן קלוגע אינוועסטמענטס פאר אירע מיטגלידער, נאר 

לע און צוגענגליכע הַאוזינג פאר די רַאטשעסטער עס איז אויך א קריטיש־וויכטיגע רעסארס פון סטאבי
די היינטיגע הנחת אבן הפינה איז א פאזיטיווע טריט אזוי ווי די דעוועלאּפמענט רוקט זיך   קאמיוניטי.
איך בין פרייליך צו זיין א שותף מיט די קאמיוניטי ּפרעזערוועישען קארּפארעישען און אנדערע   פאראויס.

 ." אויף די אינוועסטירונג
  

"איך בין שטענדיג פרייליך צו זעהן אינוועסטירונגען וואס   האט געזאגט, IIIסענאטאר עדווארד א. ראט 
דאס אז די פראיעקט איז צענטרירט אין די טַאון איז   ווערן געמאכט אין אונזערע ָאּפסטעיט קאמיוניטיס.

 זייער גוטע נייעס, איך קוק ארויס צו זעהן איר פארענדיגונג." 
  

"איך טוה אפלאדירן רַאטשעסטער קארנערסטָאון גרופע   מבלימאן הערי בראנסאן האט געזאגט,אסע
און בישָאּפ שין עקיומעניקעל הַאוזינג פַאונדעישען פאר זייער חזון און פארן דעוועלאּפען די אייגנארטיגע  

ר צוטריט צו וויכטיגע  הָאבערד סּפרינגס אּפארטמענטס וועט גיבן אירע איינוואוינע הַאוזינג קאמיוניטי.
רעסארסן ווי א גראסערי, פארמאסי, רעסטוראנטן און אנדערע סערוויסעס וואס וועלן ערלויבן די  

איך וויל באדאנקן ניו יארק סטעיט הָאומס ענד קאמיוניטי   איינוואוינער צו מצליח זיין אין די קאמיוניטי.
און פאר זייער אנגייענדע שטיצע פאר די   רינּועל פאר זייער אינוועסטמענט אין הָאבערד סּפרינגס

אונזערע משפחות ראנגלען זיך מיט פראבלעמען, מיט איר קאנצעטראציע צו   משפחות אין טשילי.
צושטעלן היימער פאר מענטשן מיט ווייניג איינקונפט און פאר מענטשן מיט פיזישע דיסעביליטיס אדער  

 ן א זיכערע פלאץ צו רופן זייער היים." מוח קלאפ, וועט הָאבערד סּפרינגס זיי יעצט גיב
  

"עס איז העכסט צייט אז מיר זאלן זיך עכט   טשילי סּוּפערווייזער דעיוויד דָאנינג האט געזאגט,
בויען צוגענגליכע הַאוזינג איז איין אזא   אנשטרענגען פאר אונזערע סָאבאּורבען קאמיוניטיס.

אנשטרענגונג וואס מיר מוזן מאכן כדי צו צושטעלן א מעגליכקייט פאר יעדן צו זיך קענען ערלויבן צו  
איך באגרוס די הָאבערד סּפרינגס הַאוזינג דעוועלאפמענט   טשילי.וואוינען אין גוטע קאמיוניטיס אזוי ווי 

און די וועלכע וועלן עווענטועל וואוינען דא, צוזאמען וועלן מיר דינען צו פארשטערקערן אונזער  
  קאמיוניטי." 

  
  רַאטשעסטער'ס קארנערסטָאון גרופע פרעזידענט רַאדזשער בראנדט האט געזאגט,

ָאון גרופע איז פרייליך אז מיר זענען געגעבן געווארן די געלעגנהייט צו  "רַאטשעסטער'ס קארנערסט
דעוועלאּפען הָאבערד סּפרינגס אּפארטמענטס צוזאמען מיט בישאּפ שין עקיּומעניקעל הַאוזינג 

. דאס צושטעלן ביליגע הייזער פון הויכע קוואליטעט פאר די ארבייטער פון די  Incפַאונדעישען, 
 קאמיוניטי צוזאמען מיט די הויכע קוואליטעט סקּול דיסטריקט וועלן ברענגן בענעפיטן פאר פילע יארן.

אונזערע פינאנציעלע שותפים, אריינרעכענענדיג ניו יארק סטעיט הָאומס ענד קָאמיוניטי רינּועל און  



 

 

רעימאנד דזשעימס טעקס קרעדיט פָאנדס, האבן נאכאמאל צוגעשטעלט די געברויכטע געלטער פאר די  
  ריזיגע אינוועסטירונג אין די טַאון ָאוו טשילי." 

  
 בישָאּפ שין עקיּומעניקעל הַאוזינג פַאונדעישען בָאורד מעמבער ּפעטריק ל. קּוסַאטָאו האט געזאגט,

צו ווערן א שותף מיט רַאטשעסטער'ס קארנערסטָאון גרופע אין די  "שין הַאוזינג איז פרייליך  
ביי שין הַאוזינג זוכן מיר צו פארמערן די זעלבסט־ווירדע און כבוד   דעוועלאּפמענט פון הָאבערד סּפרינגס.

הָאבערד סּפרינגס וועט פארפילן די מטרה דורכן   פון די וועמען מיר דינען אין אונזער קאמיוניטי.
  וויכטיגע, זיכערע און צוגענגליכע הַאוזינג פאר משפחות אין טשילי." צושטעלן 

  
 קאמיוניטי ּפרעזערוועישען קארּפארעישען מארטגעדזש אפיציר מרים זינטער האט געזאגט,

עס   "צוגענגליכע הַאוזינג פון א הויכע קוואליטעט איז די יסוד פון שטארקע און בליהענדע קאמיוניטיס.
וואוינער שטילקייט און רואיגקייט און די מעגליכקייט צו שלאגן ווארצלען און לעבן מיט  גיבט פאר די איינ

עס איז אן עהרע צו האבן די געלעגנהייט צו ארבעטן נאכאמאל מיט  די כבוד וואס עס קומט זיך זיי.
זינג  אונזערע שותפים ביי רַאטשעסטער'ס קארנערסטָאון גרופע און ביי בישאְפ שין עקיומעניקעל הַאו

נייע צוגענגליכע אּפארטמענטס פאר שווער־  72פַאונדעישען אויף א פראיעקט וואס וועט צושטעלן 
ביי די קארּפארעישען, ווען מיר אינוועסטירן אין הַאוזינג איז עס אן   ארבעטנדע רַאטשעסטער משפחות.

עלכע וועלן עס אנרופן זייער  אינוועסטירונג אין אונזערע שותפים, אין די קאמיוניטי און אין די מענטשן וו
איך באדאנק זיך פאר רַאטשעסטער'ס קארנערסטָאון גרופע, די צענטער פאר דיסעביליטי   היים בקרוב.

  רעכטן און פאר דעם קאמּפטרָאולער דינאפאלי און פאר אונזערע שותפים ביי די סטעיט ּפענסיע פָאנד." 
  

 ּוטיוו דירעקטאר שארמי סָאבהַאן האט געזאגט,טשעיס קאמיוניטי דעוועלאּפמענט בענקינג עקזעקי 
"הָאבערד סּפרינגס אּפארטמענטס איז קריטיש צו קענען צושטעלן פאר טשילי איינוואוינער זיכערע און  

עס איז ווייטער דא א נויט פאר צוגענגליכע הַאוזינג אין אונזערע לאקאלע  צוגענגליכע הַאוזינג אפציעס.
שטאלץ צו ארבעטן צוזאמען מיט לאקאלע פירער ווי רַאטשעסטער'ס  קאמיוניטיס און מיר זענען  

, וועלכע זענען Incקארנערסטָאון גרופע און בישאּפ שין עקיומעניקעל הַאוזינג פַאונדעישען, 
  איבערגעגעבן צו קאמיוניטי אנטוויקלונג." 

  
  שטופן פינגער לעיקס אויף פאראויס

 
ינגער לעיקס פאראויס", די ברייטע בלּוּפרינט פונעם ראיאן צו  "פ די היינטיגע מעלדונג איז טייל פון 

די סטעיט האט שוין אינוועסטירט מער   ברענגן שטארקע עקאנאמישע וואוקס און קאמיוניטי אנטוויקלונג.
צו אינוועסטירן אין וויכטיגע   -צו אראפלייגן די יסוד פאר די פלאן  2012ביליאן אין די ראיאן זינט  $8פון  

טריעס, אריינרעכענענדיג באלייכטונגען, אגריקולטור, עסן פראדוקציע און פארגעשריטענע אינדוס
  $500די ראיאן טוט יעצט שטופן פינגער לעיקס אויף פאראויס מיט אן אינוועסטירונג פון  פאבריקאציע.

מיליאן דורך די ָאּפסטעיט ווידער־אויפלעבונג אינציאטיוו, אנאנסירט דורך גאווערנאר קָאומאו אין  
די געלטער האבן געגעבן א שטופ פאר פריוואטע ביזנעסער צו אינוועסטירן פיל מער   .2015דעצעמבער 

נייע דזשאבס אין  8,000ביליאן אין די אונטערנעמונג, דאס איז ערווארטעט צו שאפן מער פון  $2.5פון  
   דא.מער אינפארמאציע איז דא צו באקומען  די ראיאן.
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