
 

 

 
 גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו   6/9/2021 פאר באלדיגע פארעפענטליכונג:

 

 

מיליאן דאלארדיגע   53גאווערנאר קאומאו מעדלט איבער אנהויב פון קאנסטרוקציע אויף נייע 
  הַאוזינג דעוועלאפמענט פאר צוגענגליכע פרייזן אין וועסטשעסטער קַאונטי

  
 109געביידע אין די טעריטַאון ווילעדזש צו  YMCAמעין וועט טראנספארמירן די היסטארישע  62

 און עלטער  55היימער פאר צוגענגליכע פרייזן איבערהויפט פאר ניו יארקער פון 
  

ועלאפמענט וואס איז געבויט צו שפארן ענערגיע שטייט אין די הארץ פון די ווילעדזש, נעבן די דעו
  געשעפטן, רעסטוראנטן און פובליק טראנספארטאציע

  
  53מעין, א  62גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן איבער די אנהויב פון קאנסטרוקציע ביי 

מיליאן דאלארדיגע הַאוזינג דעוועלאפמענט פאר צוגענגליכע פרייזן אין די ווילעדזש ָאוו טעריטַאון אין  
 YMCAדי היסטארישע די דעוועלאפמענט נעמט אריין דאס איבערמאכן פון  וועסטשעסטער קַאונטי.

היימער פאר צוגענגליכע פרייזן און וואס   109געביידע און די קאנסטרוקציע פון א נייע געביידע צו בויען 
   יאר אלט. 55שפארן ענערגיע פאר משפחות מיט מענטשן העכער  

  
אין די   "עס קומט זיך פאר אלע ניו יארקער צו קענען האבן זיכערע הַאוזינג פאר צוגענגליכע פרייזן

מעין דעוועלאפמענט ווייזט   62"די  האט גאווערנאר קאומאו געזאגט.קאמיוניטיס וואס זיי האבן ליב", 
ארויס אונזער שטאנדהאפטיגע איבערגעגעבנקייט צו פארברייטערן צוגענגליכע הַאוזינג אפציעס איבערן  

נישט קיין סאך איינקונפט  סטעיט, אריינרעכענענדיג פלעצער וואו עלטערע ניו יארקער וועלכע מאכן 
  מוטשענען זיך צו טרעפן נארמאלע הייזער וואס זיי קענען זיך ערלויבן." 

  
  ביליאן א פון מער אינוועסטירט (HCR) רינּועל קאמיוניטי ענד הָאומס סטעיט יארק ניו האט 2011 זינט

 וועסטשעסטער אין  פרייזן  צוגענגליכע פאר היימער 6,600 איבער אויפהאלטן אדער  בויען צו דאלאר
   קַאונטי.

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

- ביליאן דאלארדיגע פינף 20י סטעיט'ס פרעצעדענטלאזע צוגענגליכע הַאוזינג שפיגלט זיך אפ אין ד
דער פלאן מאכט האוזינג צוגענגליך, און באקעמפפט היימלאזיגקייט דורך בויען   עריגער האוזינג פלאן.י

מיט שטיצנדע    6,000היימער פאר צוגענגליכע פרייזן און   100,000אדער אויפהאלטן מער פון  
  סערוויסעס.

 
ווערן אויף א שטח פון איין אקער לאנד אין די ווילעדזש, און עס וועט האבן אן   מעין וועט געבויט  62

די פיר־שטאקיגע געביידע אויף מעין סטריט וואס  אריינגאנג סיי פון מעין סטריט און סיי פון ווינדל פארק.
ליכע  וועט טראנספארמירט ווערן צו מאדערנע דירות מיט עט 1911איז צום ערשט געבויט געווארן אין 

געביידעס הונטער די שטח וועלן צו־ווארפן   YMCAנאך צוויי  פלעצער פאר אלע איינוואוינער צוזאמען.
די היסטארישע דרויסנדיגע ווענט און   ווערן און ערזעצט ווערן מיט א ניי־געבויטע פיר־שטאקיגע געביידע. 

יז ווילדער בַאלער ּפארטנערס, די דעוועלאפער א די פארנט פון די געביידע וועלן געלאזט ווערן גאנץ.
  אינק.



 

 

  
פראצענט פון די ארטיגע    70ביז   30אלע דירות וועלן זיין מיט א פרייז וואס משפחות מיט איינקונפט פון  

   דורכשניטליכע איינקונפט אדער ווייניגער זאלן זיך עס קענען ערלויבן. 
  

די איינריכטונגען אין די געביידע וועלן אריינרעכענען א קאמיוניטי צימער מיט א קיך, דזשים, צענטראלע  
די   צימער צו וואשן וועש, א גארטן אויפן דאך, א פארוואלטונגס אפיס און איין יּוניט פאר אויפהאלטער.

ד פאר איינוואוינער און אזוי אויך  דעוועלאפמענט וועט אריינרעכענען צוויי שטאק פון ּפארקינג אונטערן ער
  א ּפארקינג גאראדזש אויף די אונטערשטע שטאק.

  
די דעוועלאפמענט איז פלאצירט אויף א פלאץ וואס עס איז נאענט צו אנקומען מיט די פיס צו די  

נט די געביידע איז נאע ווילעדזש'ס פילע געשעפטן, רעסטוראנטן, קירכעס, סקּוס און אנדערע סערוויסעס.
צו די מעטרָא נָארט באן סטאנציע און בָאס סטאנציעס פאר עטליכע וועסטשעסטער קַאונטי בי־ליין  

   באסעס.
  

 היימער פאר גאלד סערטיפיקאציע. LEEDמעין איז אויספלאנירט צו נאכקומען די פאדערונגען פון  62
טעמען וואס נעמען ענערגיע פון די  מיטלען צו שפארן ענערגיע וועלן אריינרעכענען הייצונג און קילונג סיס

ערד, וואסער־שפארעוודיגע ּפלָאמבינג איינריכטונגען, ענערדזשי סטַאר באלייכטונג און אּפלייענסעס, און  
   אזוי אויך סָאולער פאנעלן אויפן דאך צו פראדוצירן ענערגיע פאר די געביידע'ס עלעקטריציטעט.

  
אר איינצלנע מענטשן אונטער אן עקזיסטירנדע הסכם מיט צימערן פ  48געביידע האט יעצט  YMCAדי 

HCR.  טענאנטס וואס וואוינען יעצט דארטן האבן די רעכט צו בלייבן אין די נייע דעוועלאפמענט,   29אלע
די הַאוזינג עקשען קַאונסעל, אן  און זיי וועלן נישט ארויסגעשיקט ווערן דורכאויס קאנסטרוקציע.

  ון, וועט אנפירן די פלאן פון אריבערציהען די מענטשן.ארגאניזאציע אין טעריטאַ 
  

HCR מיליאן דאלאר אין   8.5מיליאן דאלארדיגע דעוועלאפמענט רעכנט אריין  53'ס אינוועסטמענט אין די
מיליאן דאלאר אין פעדעראלע נידעריגע־איינקונפט הַאוזינג   16.5פערמאנענטע באנדס פטור פון טעקס, 

אנדערע געלטער פון די סטעיט רעכענען   מיליאן דאלאר אין סָאבסידי. 11.4י און  טעקס קרעדיט עקוויט
דאלאר דורך די ניו יארק סטעיט ענערגיע פארשונג און אנטוויקלונג אויטאריטעט'ס  85,400אריין 

(NYSERDA.מולטי־פאמיליע נייע קאנסטרוקציע פראגראם )  מיליאן   5וועסטשעסטער קַאונטי גיבט צו
מיליאן דאלארדיגע הלוואה פון א לאקאלע הַאוזינג  9ך געלטער רעכענען אריין א  נא דאלאר.

  דעוועלאפמענט פָאנד פירמע און פון סָאולער און ערד־ענערגיע טעקס קרעדיטס.
  

HCR מעין וועט ברענגן די סארט צוגענגליכע   62, " קאמישאנער רּוט ען וויסנאוסקאס האט געזאגט
די דעוועלאפמענט איז פארזיכטיג פלאנירט געווארן צו   הייזער וואס עלטערע ניו יארקער דארפן האבן.

געביידע, און אין די זעלבע   YMCAהיטן אויף די היסטארישע ארכיטעקטור פון די הונדערט־יאר־אלט 
איינריכטונגען וואס רוקן פאראויס אונזערע באמיאונגען צו   צייט מאכן מאדערנע און ענערגיע־שפארזאמע

פלאצירט אין די הארץ פון טעריטַאון,   נאענטער ברענגן ניו יארק צו איר ציהל נישט צו אויסנוצן קַארבאן.
משפחות וועלכע וועלן טרעפן א היים אין די דעוועלאפמענט האבן גרינגע צוטריט צו   109וועלן די 

א דאנק צו גאווערנאר קאומאו'ס  יסעס, רעסטוראנטן און פובליק טראנספארטאציע.איינקויפן, סערוו 
  הַאוזינג פלאן קענען אזעלכע פראיעקטן אויפבויען א בעסערע און צוגענגליכע ניו יארק פאר יעדן." 

  
מעין   62, "קאנסטרוקציע פון די  האט געזאגט NYSDERAפון  CEOדָארין מ. העריס, ּפרעזידענט און 

יט פראיעקט וועט בויען ענערגיע־שפארזאמע הייזער פאר צוגענגליכע פרייזן פאר אירע איינוואוינער,  סטר
און עס וועט ארויסווייזן נייע קאנסטרוקציע מיטלען אריינרעכענענדיג די לעצטע און נייעסטע בויען  

ון מער  טעכנאלאגיע און ריינע ענערגיע דורך סָאולער פאנעלן, דאס אלעס פאר א ריינערע א
אזעלכע פראיעקטן העלפן אראפנידערן די איינוואוינער'ס ענערגיע קאסטן און   שטאנדהאפטיגע געביידע.



 

 

אין די זעלבע צייט פאראויס רוקן אונזערע ציהלן זיך צו אפגעבן מיט אויסשפייעונגען פון שטייענדע  
  ." 2050פראצענט ביז   85צו שטיצן די סטעיט'ס ציהל צו רעדוצירן די אויסשפייעונגען מיט  —געביידעס 

, "מיר זענען גאר פרייליך אז  סטשעסטער קַאונטי עקזעקיּוטיוו דזשארדזש לאטימער האט געזאגטווע
מעין אין טעריטַאון, א געביידע   62ווילדער בַאלטער ּפארטנערס גראבט אריין מיט שאוולען אין די ערד ביי  

איבערבויען פון די פיר־ דאס  וואס איז רייך מיט היסטאריע צוריק צו די פריע צוואנציגסטע יאר־הונדערט.
וועט זיין נאך א פלאץ וואו די   – צוגענגליכע דירות  109וואס וועט צום סוף וערן  – שטאקיגע געביידע 

צו   עלטערע מענטשן אין אונזער קַאונטי וועלן וואוינען באקוועם, אין א פלאץ וואס פילט זיך היימיש צו זיי. 
אונזערע עלטערע מענטשן וועט אייביג זיין איינס פון די  געבן יושר'דיגע און צוגענגליכע הייזער פאר 

וויכטיגסטע זאכן ביי מיר, די היינטיגע הנחת אבן הפינה צערעמאניע איז איין טריט נאענטער צו עררייכן  
  די ציהל." 

  
, "פָארבס מאגאזין האט אריינגעלייגט טעריטַאון אין  טעריטַאון מעיאר טאמאס בָאטלער האט געזאגט

זייענדיג רייך מיט היסטאריע טוט די ווילעדזש ָאוו   ע פון די צען שענסטע שטעט אין אמעריקע.די ליסט
די פלאץ  מעין סטריט. 62געביידע ביי  YMCAטעריטַאון באגריסן דאס איבערבויען פון איר היסטארישע 

  LEEDען פון  וואס ווערט דעוועלאפט דורך ווילדער בַאלטער ּפַארטנערס וועט נאכקומען די באדינגונג
די וויכטיגסטע חלקים פון די פראיעקט   גאלד געביידעס און אפהיטן טעריטַאון'ס היסטארישע אייגנשאפט.

דירות פאר צוגענגליכע פרייזן   109וואס ברענגן בענעפיט צו די טעריטַאון ווילעדזש זענען אז עס ברענגט 
געביידע    YMCAטארישע פארנט פון די פאר עלטערע מענטשן, אז עס היט אפ און גלאנצט איבער די היס

גאר נויטיגע שטאטישע פארקינג פלעצער פאר   65צו די זייט פון מעין סטריט, און אז עס לייגט צו 
  אונזערע איינוואוינער און דַאונטַאון ביזנעס דיסטריקט." 

  
, "דאס איבערבויען די  ביל בַאלטער, פרעזידענט פון ווילדער בַאלטער ּפַארטנערס, האט געזאגט

YMCA   געביידע אין די הארץ פון די היסטארישע טעריטַאון ווילעדזש איז אויסגעפארעמט געווארן דורך
וואוינער,  די עצות און הילף פון פילע פארמישטע, אריינרעכענענדיג: לאקאלע סוחרים, לאקאלע איינ

מיר קענען נישט זיין   שטאטישע איינגעשטעלטע, ערוועלטע בעאמטע און לאקאלע ארגאניזאציעס.
פרייליכער איבער דאס איבערבויען פלאן און די געלעגנהייטן וואס די דירות וועלן ברענגן פאר די יעצטיגע  

וועלן זיך דארט   טענאנטס פון די צימערן אין די געביידע און פאר די עלטערע מענטשן וואס
  אריבערציהען." 
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