
 

 

 
 גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו   6/3/2021 אויף באלדיגע פובליקירונג :

 

 

היסטארישע   70מיליאן רעהאביליטאציע פון  $56גאווערנער קאומאו מעלדט די פארענדיקונג פון 
  הייזער אין אלבעני -ריי 

  
קלינטאן עוועניו היסטארישע דירות זענען דורכגעגאנגען עקסטענסיווע רעמאנט בשעת אויפהיטן  

  דעם געגנטס כאראקטער
  

עפעקטיווע, צוטריטלעכע און שטיציגע היימען  -ענערגיע  210הייזער טוען יעצט אנבאטן -ריי 70
  פאר פאמיליעס

  
אפארטמענטס אוועקגעשטעלט פאר איינוואוינער וואס זענען אמאל געווען היימלאז אדער  40

איינגעשטעלט פון ווערן היימלאז און איינוואוינער מיט גייסטישע קראנקהייט וואס וועלן באקומען  
  סעססייט סערווי -אויפן

  
מיליאן רעהאביליטאציע   $56גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן די פארענדיקונג פון א 

אויס די היסטארישע קלינטאן עוועניו און צען בראעק סטריט אין  -ריי הייזער אין נויט לענג 70פון  
זיכערע און צוטריטלעכע הייזער   210די קלינטאן עוועניו היסטארישע דירות טוען יעצט אנבאטן  אלבעני.

ען היימלאז אדער דירות געשטעלט אין א זייט פאר איינוואוינער וואס זענען געוו 40פאר פאמיליעס און 
סייט  -איינגעשטעלט צו ווערן היימלאז, און יענע מיט גייסטישע קראנקייט וואס וועלן באקומען אויפן

  סערוויסעס.-שטיצ
  

"בויען אטראקטיווע און דינאמישע דאונטאונען וואו מענטשן ווילן וואוינען איז נייטיג פארן עקאנאמישן  
און ניו יארק נעמט אן שריט צו דערפילן די וויזיע אין דער  געזונט פון יעדע גרויסשטאטישע יסוד, 

"מיטן רעמאנט פון די צעשעדיגטע   האט גאווערנער קאומאו געזאגט.סטעיטס הויפט שטאט,'' 
  אויס קלינטאן עוועניו, שטעלן מיר צו צוטריטלעכע הייזער פאר פאמיליעס און-היסטארישע הייזער לענג

דער צייט וואס מיר גייען אריין אין א נייע תקופה פון צוריק אויפלעבן   אומבאשיצטע איינוואוינער, אין
עס גיט אריין חיזוק צו זען אז דער פראיעקט וועט העלפן די קאמיוניטי   אלבעניס ארבער היל געגנט.

דורך צושטעלן דירות פאר געוועזענע היימלאזע ניו יארקער און יענע מיט גייסטישע קרענק וואס דארפן  
   סערוויסעס." -יצהאבן שט

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

- ביליאן פינף $20אומדערהערטער  -צוטריטלעכע הייזער שפיגלט זיך אפ אין דער סטעיט'ס פריער
און באקעמפט היימלאזיגקייט  דער פלאן מאכט הייזער צוטריטליך,  עריגער הייזער און היימלאזן פלאן.י

-מיט שטיצ  6,000צוטריטלעכע הייזער און   100,000דורך בויען אדער פרעזערווירן מער ווי  
  $490האט ניו יארק סטעיט הייזער און קאמיוניטי באנייאונג אינוועסטירט  2011זינט  ערוויסעס.ס

   צוטריטלעכע הייזער. 5,600מיליאן אין דער הויפט שטאט געגנט צו בויען אדער אויפהיטן בערך  
  

צען בראעק סטריט זענען  85און   20קלינטאן עוועניו און  321און   64הייזער צווישן -זיבעציג ריי
אויספלאנירט אויפצוהיטן דעם היסטארישן כאראקטער פון די בנינים   דורכגעגאנגן לענגלעכע רעמאנט



 

 

דער  און געגנט אין דער צייט וואס דער קוואליטעט פון לעבן פון די איינוואוינער ווערן פארבעסערט.
זוי ווי נייע דעכער און פענסטער; נייע  פארנעם פון דער ארבעט רעכענט אריין פארבעסערונגען א

קעסלען; נייע גאז, וואסער און אפגאנג קאנאל ליניעס; קיך און באדעצימער פארבעסערונגען; נייע ווענט  
עפעקטיווקייט;  -און פלארס; מאדערנע עלעקטרישע און ליכט סיסטעמס צו פארמערן ענערגיע

גערטנעריי און נייע  - נגאנג רעמאנט; לאנדשאפטמויערונג און פאדערשטע אריי-אידערויסנדיגע שטיין
און ענערזשי סטאר לייטינג, ענערדזשי סטאר   LEDדער רעמאנט האט אינקארפארירט  טרעטואר.

עפעקטיווע הייסע וואסער  -שטראם אינסטאלאציע אפאראטן און שטארק-אפלייענסעס, נידעריגע
   הייצערס.

   
פראצענט פון דעם   60צו הויזגעזינדער וואס פארדינען ביז די מערסטע פון די דירות זענען צוטריטלעך  

פראצענט   90דירות צוטריטלעך צו הויזגעזינדער וואס פארדינען ביז  32געגנטס מיטעלע הכנסה מיט 
פערציג הויזגעזינדער וועלן באקומען פינאנציעלע ארויסהילף פאר דירה געלט און שטיצע    .AMIפון דער 

ערנערס עמפייער סטעיט שטיצע פאר הייזער איניציאטיוו אדמיניסטרירט פון  סערוויסעס פון דער גאוו
אויפן סייט שטיצע ווערט צוגעשטעלט פון דעפאול   דער ניו יארק סטעיט אפיס פון גייסטישע געזונט.

-קאמיוניטי סערוויסעס, אינק. וואס וועט קאארדינירן העלט קעיר, ארבעט, בילדונג, פאך
דער פראיעקט איז אנטוויקלט געוועארן ביי האום ליסינג,   לינישע סערוויסעס.רעהאביליטאציע, און ק

LLC.   
  

מיליאן אין שטייערפרייע   $3.6פינאנצירונג פאר קלינטאן עוועניו היסטארישע דירות איז כולל 
קרעדיט וואס האט פראדוצירט  -הכנסה הייזער שטייער-אבליגאציעס, פעדעראלע און סטעיט נידעריגע

דער פראיעקט האט באקומען   .HCRמיליאן אין סובסידיע פון  $19מיליאן אין קאפיטאל, און  $20.2
קרעדיט דורך ניו יארק סטעיט אפיס פון ּפַארקס, פארוויילונגס און  -פעדעראלע און סטעיט שטייער

ן  וועט צושטעל OMH מיליאן און קאפיטאל. $12.4היסטארישע ערטער אפהיטונג וואס האט פראדוצירט 
פראגראם אנטוויקלונג סובווענץ פאר פאסיגע    $340,000מיליאן יערלעך פאר לויפיגע הוצאות און א  $1

  אנהייב קאסטן ווי אויך מעבל און פערסאנאל דינגען און טרענירן.
  

דער קלינטאן עוועניו היסטארישע דירות טוט אויך קאמפלימענטירן דעם גאווערנערס דאונטאון ווידער  
מיליאן אין אלבעניס קלינטאן סקווער געגנט, וואס   $10אינוועסטירט  DRIדער  אויפלעבונג איניציאטיוו.

די דיסטריקטס   נעמט ארום טייל פון דער קלינטאן עוועניו און צען בראעק היסטארישע דיסטריקטס.
זענען איינגעשריבן אין דער סטעיט און נאציאנאלע רייסטער פון היסטארישע ערטער מיטן ציל צו  

דער פראיעקט   אויפהיטן די קאמיוניטיס היסטארישע פארמאג. ברענגען עקאנאמישע געלעגנהייטן און
  2012איז אויך אויסגעהאלטן מיט די צילן פון דער שטאט פון אלבעניס ארומנעמיגע פלאן, לאנצירט אין 

וואס אידנטיפיצירט סטראטעגיעס צו צושטעלן א גרייך פון לייטישע, צוטריטלעכע הייזער אויסקלויב און  
ארמאגן א הויז, און אנהאלטן א רעזערוו פון א גוטער קוואליטעט פון צוטריטלעכע  געלעגנהייטן צו פ

  הייזער.
  

  $56"די אן וויסנאוסקאס האט געזאגט, -ניו יארק סטעיט און קאמיוניטי באנייאוג קאמישאנערין רות 
איז געווען אן  אויס קלינטאן עוועניו און צען בראעק סטריט -הייזער לענג-מיליאן אויפלעבונג פון די ריי

אמביצישע אונטערנעמונג און דער רעזולטאט איז אן אמתע טראנספארמירטע און וואוינעוודיגע געגנט  
א דאנק האום ליסינג און אונדזער סטעיט אגענטור שותפים, טוט דער קלינטאן   אין דאונטאון אולבעני.

עפעקטיווע הייזער  -ון ענערגיעצוטריטלעכע, מאדערנע א 210עוועניו היסטארישע דירות, יעצט אנבאטן 
גאווערנער קאומאוס  סערוויסעס פאר יענע וואס דארפן הילף צו וואוינען אומאפהענגיק.-מיט שטיצע

אנגייענדיגע אינוועסטירונגען אין נייע הייזער געלעגנהייטן און עקאנאמישע אנטוויקלונגען אטעמט אריין  
  א נייע לעבן צו דעם ארבער ניל געגנט." 

  



 

 

"די  יארק סטעיט אפיס פון גייסטישע העלט קאמישאנער דר. אן סוליווען האט געזאגט, ניו 
געשטיצטע הייזער אפטייל אין דער קלינטאן עוועניו היסטארישע דירות וועט ערלויבן מענטשן וואס  
יגענע  וואוינען מיט גייסטישע קרענק די געלעגנהייט צו וואוינען אומאפהענגיק און הצלחה'דיג אין זייער אי

ווידער אמאל, גאווערנער קאומאוס איבערגעגעבנקייט צו צוטרילעכע און   הייזער און קאמיוניטי.
געשטיצטע הייזער שטעלט צו פאר אומבאשיצטע ניו יארקער מיט זיכערע און סטאבילע הייזער, און  
  לייגט נאך צו די סערוויסעס וואס זיי דארפן צו ווערן ווערטפולע ביישטייערער צו זייערע קאמיוניטיס." 

  
סטעיט אפיס פון ּפַארקס, פארוויילונגס און היסטארישע ערטער אפהיטונג קאמישאנער  יו יארקנ

בנינים אין איין היסטארישע קאמיוניטי איז   70"די רעהאביליטאציע פון   עריק קולעסעיד האט געזאגט,
 קרעדיטס אימפאקט אין אזא-מיר זענען מלא שמחה צו זען די היסטארישע שטייער אויסערגעוויינטלעך.

די אויפהיטונג איז   היסטארישע בנינים באשאפן געלעגנהייטן פאר קאמיוניטי געוואוקס. גרויסן פארנעם.
די רעהאביליטאציע פון די הייזער האט צו טון מיטן   גרעסער ווי דער פיזישע באנייאונג פון בינינים. 

  אויפהיטונג פון קאמיוניטי און אנהאלטן א געפיל פון דעם געגנטס כאראקטער.
  

אנטוויקלונג פון די קלינטאן עוועניו  -"דער ווידערברעט גארוואד האט געזאגט,  CEOהאום ליסינג 
אפארטמענטס אטעמט אריין א נייע נשמה אין די היסטארישע בנינים, וואס וועט צושטעלן צוטריטלעכע  
הייזער פאר די איינוואוינער אין אלבעני און העלפן פארבעסערן די קוואליטעט פון לעבן אין דעם ארבער  

יארק סטעיט הייזער און קאמיוניטי באנייאונג, דער סיטי פון אלבאני,  א דאנק פאר ניו היל געגענט.
קאפיטאליזיר אלבעני און אלע אונדזערע שותפים וואס האבן געזען דעם פאטענציאל אין ראטעווען די  

  בנינים." 
  

HCO אנטוויקלונג פון דער אידא יארבראו הייזער אויף צפון פערל-פאזע ווידער-שטיצט אויך די מולטי  
עס איז א טירחה איינצושאפן א הויפט לאקאציע אין אלבעניס  סטריט און לארק דרייוו אין ארבער היל.

אנטוויקלט   הכנסה פאמיליעס.-דאונטאון קאמיוניטי און אנטוויקלען נייע הייזער פאר נידעריגע און מיטלע
ן דעם ארבער היל געגנט  ביי דער אלבעני הייזער אויטאריטעט, איז דער אידא יארבראו הייזער טייל פו

פלאן צו פארבעסערן די הייזער, עקאנאמיש, קולטורעל און קוואליטעט פון לעבן ענינים אינעם ארבער  
   היל געגנט.

  
"די פארענדיקונג פון קלינטאן עוועניו היסטארישע דירות וועלן   סענאטאר ניל ברעסלין האט געזאגט,

  70די  ין אירע איינוואוינער פאר יארן וואס קומען.בענעפיטן אלבעניס קלינטאן סקווער געגנט א
הייזער צייכנט אפ די הצלחה פון געצילטע אינוועסטירונגען פון שטאטישע און -רענאווירטע ריי

איך לויב ניו יארק סטעיט   פעדעראלע אגענטורן צו פראדוצירן צוגאנג צו צוטריטלעכע קוואליטעט הייזער.
פאר זייער רושמדיגע   LLCהייזער און קאמיוניטי באנייאונג, קאפיטאליזיר אלבעני, און הייזער ליסינג, 

  ארבעט." 
  

"די קלינטאן עוועניו היסטארישע דירות וועט   האט געזאגט, IIIאסעמבלימאן דזשאן ט. מעקדאנעלד 
צושטעלן צוטריטלעכע הייזער צו דינגען וועלכע איז דער שליסל צו אויסהאלטעוודיגע ארבעטסלייט פאר  

פראיעקטן אזוי ווי די, ארבעט צו אדרעסירן   מיוניטי.א ראיאן און שפילט א גרויסע ראלע און אונדזער קא
אונדזער קאמיוניטיס אויספעל פון צוטריטלעכע הייזער אין דער צייט וואס זיי שטעלן צו דירעקטע צוגאנג  

צו רעסורסן צו העלפן מענטשן וואס שטעלן זיך פנים אל פנים מיטן וויכטיגן און געדויעריגע ליידן פון  
, די קאמיוניטי באשיצונג קארפאראציע  NYSHCRא דאנק פאר  און היימלאזיקייט.גייסטישע קראנקייט 

  מאכן אז דער פראיעקט זאל מקוים ווערן."  אנוויקלונג פאר-און אלבעני קלינטאן ווידער
  

"מיר קענען איבערקומען אזוי פיל   אלבעני קאונטי עקזעקוטיוו דעניעל פ. מעקוי האט געזאגט,
טערמיניגע אינוועסטירונגען וואס מאכט אונדזער געגנט א בעסערע ארט צו -לאנגשוועריגקייטן דורך 

מיר דארפן בויען צוטריטלעכע הייזער וואס איינוואוינער קענען   וואוינען און אויפהאדעווען א פאמיליע.



 

 

ייזער  איך לויב די סטעיט ה שטאלצירן דערמיט, און די נייע דירות זענען א טריט אין דעם ריכטיגן וועג.
און קאמיוניטי באנייאונג פארן פריאריטירן יושר פאר יענע וואס האנדלען מיט ארעמקייט און גייסטישע  

עפעקטיווקייט דורך אינוועסטירן אין העכסט מאדערנע אפאראטן אין  -געזונט ענינים, ווי אויך ענערגיע
  עלעקטרישע אינפראסטרוקטור." 

  
"עס איז שפאנענדיג צו זען אז אזא סארט ארענטלעכע   אלבעני מאיאר קאטי שיהאן האט געזאגט,

וואוין געגנט איז געווארן אויסגעפירט אין דער צייט אנהאלטנדיג דעם היסטארישן כאראקטער פון די  
א דאנק פאר דער רעהאביליטאציע פון דער קלינטאן עוועניו היסטארישע דירות,   בנינים און דעם געגנט.

פון צוטריטלעכע הייזער מיט פארבעסערטע קוואליטעט פון לעבן וואס איז  קענען פאמיליעס הנאה האבן 
דער   כולל נייע דעכער, פענסטער, עלעקטרישע ליניעס, און פארבעסערטע קיכן און באדעצימערן. 

קלינטאן עוועניו היסטארישע דירות שטעלט צו קוואליטעט, צוטריטלעכע הייזער און די געלעגנהייט צו  
און קאמפלימענטירן ניו יארק סטעיטס איבערגעגעבנקייט צו לאקאלע אינוועסטירונגען  פארמאגן א הויז, 

דער   ווידער אויפלעבונג איניציאטיוו אין אלבאניס קלינטאן סקווער געגנט. דורך דער דאונטאון
ען  נאוואטארישער וועג וועט אויך צוושטעלן הייזער געלעגנהייטן פאר איינוואוינער וואס זענען אמאל געוו

היימלאז אדער אין סכנה פון ווערן היימלאז, און יענע מיט גייסטישע קרענק וואס וועלן באקומען דארט  
  סערוויסעס." -אויפן ארט שטיצ

  
  CEOקאפיטאליזיר אלבעני פרעזידענט און סיטי אוו אלבעני אינדוסטריע אנטוויקלונג אגענטור 

"אזוי ווי האום ליסינגס ארבעט אין דער ארבער היל געגנט גייט   שרה רעדזשינעלי האט געזאגט,
ס'איז א שמחה צו זען די אנהייב אינוועסטירונג פארענדיגט און העלפן בויען סטראטעגישע   -ווייטער אן 

ן זייער נידעריגע  צו פארזיכערן אז אונדערע קאמיוניטיס האלטן א געגנט פארבינדונגען ארום דאונטאון.
קאסט, צוטריטלעכע הייזער פראיעקטן אזוי ווי די, וועלן ווייטער זיין א פריאריטעט פאר דער שטאט פון  

צוטריטלעכע דירות שוין ארויסגעהאלפן   1,600די רעהאביליטאציע לייגט צו, צו די מער ווי   .IDAאלבאני 
  אין די לעצטע פינף יאר. אליין." 

  
  וועגן הויז ליסינג

- באזירטע האום ליסינג ספעציעליזירט אין אנטוויקלען, קאנסטרוקציע, און אנפירן הויך-ראטשעסטער
דורך לאנגיאריגע ריל עסטעיט אנטוויקלער און   1967געגרונדט אין   קוואליטעט דירה קאמיוניטיס.

פארזיצער פון האום פראפעריס, נעלסון לינהאוטס, דער קאמפאני געהר  -און מיט CEO-געוועזענער מיט
לעת עתה, דער קאמפאני באשעפטיגט  צו און ווערט געפירט פון דריי דורות פון דער ליהאוט פאמיליע.

מענטשן וואס זענען שטארק איבערגעגעבן צו דער מיסיע פון "פארבעסערן דאס לעבן פון   200איבער 
  דירות איבער ניו יארק, פענסילוועניע און מערילאנד. 2,500איינוואוינערס" און פירן אן איבער  אונזערע
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