
 
 גאווערנער ענדרו מ. קאומאו    6/29/2021 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מיליאן צוגענגליכע און אונטערהאלטנדע    $18גאווערנער קאומאו אנאנסירט קאנסטרוקציע פון 
    האוזינג דעוועלאפמענט אין טראוי

    
ליידיגע, אונטערבאניצטע,  17אויפלעבונגס פראיעקט וועט אנטוויקלען -הילסייד וויוס געגנט ווידער

   צענטראל געגנט-טיילן איבעראויס טראוי׳ס נארט-אדער פארלאזטע לאנד
    

עפעקטיווע, צוגענגליכע, און אונטערהאלטנדע היימען פאר  -ענערגיע 51דעוועלאפמענט וועט שאפן 
    געוועזענע היימלאזע 

    
מיליאן  $18גאווערנער ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן דאס אנהייב פון קאנסטרוקציע אויף אן 

דעוועלאפמענט אין דער שטאט טראוי. דער הילסייד וויוס   צוגענגליכע און אונטערהאלטנדע האוזינג
אנטוויקלען אכט ליידיגע אדער אונטערבאניצטע  -אויפלעבונגס פראיעקט וועט ווידער-געגנט ווידער

עפעקטיווע צוגענגליכע היימען  -ענערגיע 51צענטראל געגנט צו שאפן -שטחים אין דער שטאט׳ס נארט
      דיגע היימלאזע וואס נייטיגן זיך אין אונטערהאלט סערוויסעס.דירות באשטימט פאר פריער  26מיט 

      
״האוזינג איז א פונדאמענטאלע רעכט, און פאר יעדע איינציגע ניו יארקער קומט זיך דער מעגליכקייט צו  

״פראיעקטן ווי הילסייד   האט גאווערנער קאומאו געזאגט.   ארט,״-האבן א זיכערע און צוגענגליכע וואוין
אומבאשיצטע  -נייטיגע פארלייכטערונג און פארזיכערונג צו אונזער מערסט-וויוס באזארגן העכסט

איינוואוינער, איבערהויפט נאך די שוועריגקייטן וואס דער פאנדעמיע האט אנגעברענגט, און אין דער  
ע פון דעם גאנצן ראיאן געניסן פון דעם וואס מיר ארבעטן צו בויען א  זעלבער צייט וועט דער עקאנאמי

 שטערקערער ניו יארק פאר יעדן.״  
    

האט געזאגט, ״א יעדע מענטש קומט זיך דאס ארנטליכקייט צו   ליוטענאנט גאווערנער קעטהי האכהול
זיי נייטיגן זיך אויף צו  האבן א דאך איבער׳ן קאפ, און צוטריט צו די אונטערהאלט סערוויסעס אין וואס 

האבן בעסערע לעבנס. אין דער צייט וואס דער קאפיטאל ראיאן גרייט זיך פאר אן עקאנאמישע ערהוילונג  
אויפלעבונגס פראיעקט העלפן צושטעלן זיכערע,  -נאך דער פאנדעמיע וועט דער הילסייד וויוס ווידער

ן אין דער טראוי קאמיוניטי, און אין דער זעלבער  קוואליטעט און צוגענגליכע וואוינונגען פאר א יעד-הויך
 נייטיגער הייבונג צו לאקאלע ביזנעסער.  -צייט אריינגעבן א העכסט

  
-אויפלעבונגס פראיעקט איז א טייל פון גאווערנער קאומאו׳ס פריער-דער הילסייד וויוס געגנט ווידער

ווערנער׳ס פלאן וועט צושטעלן פאר  יעריגע האוזינג פלאן. דער גא-ביליאן פינף $20אומדערהערטער 
 10,000אלע ניו יארקער צוטריט צו זיכערע און צוגענגליכע וואוינונגען דורך בויען און פרעזערווירן מער ווי 

האט ניו יארק   2011דירות פון אונטערהאלטנדע וואוינונג. זינט  6,000דירות פון צוגענגליכע וואוינונג, און 
מיליאן אין דעם קאפיטאל ראיאן צו שאפן   $490טי ריניועל אינוועסטירט סטעיט האומס ענד קאמיוני
      צוגענגליכע היימען. 5,600אדער פרעזערווירן קרוב צו 

      
סטייל בנין -דירות און זיבן טאונהאוס 28שטאקיגע געביידע מיט -הילסייד וויוס וועט אנטהאלטן איין פיר

באזונדערע שטחים פארשאפט   17ווערט אנטוויקלט אויף אויף צושפרייטע לאקאציעס. דער פראיעקט 



איבער א תקופה דורך דער שטאט טראוי, דער טראוי קאמיוניטי לאנד באנק, און פארשידענע פריוואטע  
אייגנטימער. אלס טייל פון דער פראיעקט וועלן פיר צופאלענע בנינים ווערן אראפגעווארפן און די שטחים 

יף אכט טיילן פלאצירט צווישן אינגאלס עוועניו )צפון(, עלעפטע סטריט )מזרח(,  וועלן קאמבינירט ווערן או
    ׳טע עוועניו )מערב(, און הוסיק ראוד )דרום(.5
    

פראצענט פון דעם   60אלע דירות וועלן זיין צוגענגליך פאר הויזגעזינדער וועלכע פארדינען אממערסטנס 
און צוואנציג דירות זענען רעזערווירט פאר געוועזענע  פונקט פארדינסטן אין דעם געגנט. זעקס -מיטל

היימלאזע מענטשן וועלכע וועלן האבן צוטריט צו אונטערהאלט סערוויסעס אויפ׳ן ארט, צוגעשטעלט דורך  
יוניטי האוס. די דאזיגע סערוויסעס וועלן פינאנסירט ווערן דורך דעם גאווערנער׳ס עמפייער סטעיט  

ן איניציאטיוו און אדמיניסטרירט דורך דער ניו יארק סטעיט אפיס פאר  אונטערהאלטנדע וואוינונגע
    מענטאל־העלט. 

    
זעקס דירות זענען גענצליך צוגעפאסט און גרייט אויף אריינציען פאר מענטשן מיט באוועגונג  

     אומפעאיגקייטן, און דריי זענען גענצליך צוגעפאסט פאר מענטשן מיט שוועריגקייטן הערן אדער זען. 
    

    דער פראיעקט׳ס דעוועלאפער איז דער טראוי רעהאביליטירונג און פארבעסערונג פראגראם.
    

-שפארעדיגע איינצלהייטן אריינגערעכנט א הויך-פאמיליע געביידע וועט האבן ענערגיע-דער מולטי
ר. הייסע וואסער  עפעקטיווע אפאראט פאר הייצונג און קילונג אין יעדע דירה און אין די אלגעמיינע ערטע 

עפעקטיווע וואסער אנהייצער און  -אויף יעדע פלאץ וועט באהאנדלט ווערן דורך א צענטראלע הויך
    ארומגעפירט דעם גאנצן בנין צו די אלגעמיינע ערטער און די דירות.   

    
  די לאקאציעס פון אלע פראיעקט ערטער זענען נעבן דעם פארנט אריינגאנג ביי יוניטי האוס.

איינוואוינער וועלן האבן צוטריט צו יוניטי האוס׳ס קאמיוניטי סערוויסעס, אריינגערעכנט א קאמיוניטי 
סטייל בוטיק געשעפט, א פענטרי מיט הויכע  -מאלצייט אנגעבאטן א יעדער וואכנטאג, דער רע

ן פאר  קוואליטעט עסנווארג, און קעיס מענעדזשמענט סערוויסעס. פובליק טראנספארטאציע איז פארא
די טענאנטן דורך דעם קאפיטאל דיסטריקט טראנזיט אויטאריטעט. א צאל וועגן זענען פאראן א  

ווייטקייט צו אלע פראפערטיס אין דעם דעוועלאפמענט. סט. מערי׳ס שפיטאל איז דערנעבן,  -פוסגייער
    אויף מעסעטשוסיטס עוועניו.

    
פארדינסט  -אס אויסטיילן פון פעדעראלע נידעריגסטעיט שטיצע פאר הילסייד וויוס רעכנט אריין דאס ד

מיליאן אין   $6.3מיליאן ווערט פון עקוויטי און  $9.1האוזינג טעקס קרעדיט וואס וועלן שאפן איבער 
יערליך אין אפעראציע   $650,000אין קאפיטאל און  $221,000שטעלט צו  HCR. OMHסובווענץ פון 

סטעיט ענערגיע פארשונג און אנטוויקלונג אויטאריטעט שטעלט   . דער ניו יארק ESSHIפינאנסירונג דורך 
רייז נייע קאנסטרוקציע׳  -אין גרענט געלטער צו דעם פראיעקט דורך איר ׳לאו $57,000צו מער ווי 

      מיליאן.   $1.5פראגראם. אין צוגאב וועט דער לעוויטיקוס פאנד צושטעלן 
      

HCR ״מיר זענען דאנקבאר צו  ט געזאגט, ענע וויסנאוסקאס הא-קאמישענער רוטTRIP   און יוניטי
-מיליאן וואוינונג קאמיוניטי לענגאויס טראוי׳ס נארט $18האוס פאר זייער בליק אין אנטוויקלען דעם 

אויפלעבונגס פראיעקט וועט טראנספארמירן  -ענטראל געגנט. דער הילסייד וויוס געגנט ווידערצ
-נייטיגע מאדערנע וואוינונגען און הייבן טראוי׳ס ווידער-סטאונטערבאניצטע פראפערטיס אויף העכ

שפארעדיגע  -צוגענגליכע און ענערגיע 51אויפלעבן אלס א בליענדע שטאט מיט א רייכע היסטאריע. מיט 
מיט אונטערהאלט סערוויסעס, האפן מיר צו בויען א געזונטערער און מער   26וואוינונגען, אריינגערעכנט 

    פאר׳ן בענעפיט פון אלע איינוואוינער פון טראוי.״  צוציענדער געגנט 
    



״די הילסייד וויוס  די, האט געזאגט, -אפיס פון מענטאל־העלט קאמישענער אן מארי ט. סוליוואן, עם
דירות וועלן פארהערליכן די אומגעגנט, און, נאך וויכטיגער, צושטעלן זיכערע און סטאבילע וואוינונגען  

אזע מענטשן וועלכע ליידן פון מענטאלישע קרענק. זיי וועלן יעצט קענען באקומען  פאר געוועזענע היימל
די שטיצע סערוויסעס וואס זיי דארפן ממש ביי זיך אינדערהיים, וואס וועט זיי ערמעגליכן צו ווערן  

ו  זעלבסטשטענדיג, פראדוקטיוו, און ערפאלגרייכע מיטגלידער פון זייערע קאמיוניטיס. איך בין שטאלץ צ
זיין א טייל פון דעם טיעם וואס טוט איינפירן גאווערנער קאומאו׳ס עמפייער סטעיט אונטערהאלטנדע  

    וואוינונגען איניציאטיוו, וועלכע האט צוגעשטעלט נייע געלעגנהייטן פאר טויזנטע יחידים און פאמיליעס.״
    

שטאלצירט זיך צו   NYSERDA״האט געזאגט,  NYSERDAפון  CEOדארין האריס, פרעזידענט און 
אויפלעבונגס פראיעקט, וועלכע וועט צושטעלן זיכערע און  -שטיצן דעם הילסייד וויוס געגנט ווידער

שפארעדיגע איינצלהייטן וואס מען האט איינגעראכטן וועלן  -אונטערהאלטנדע וואוינונגען. די ענערגיע
וינער, און אין דער זעלבער צייט ווייזן אז נייע  ביישטייערן צו דער באקוועמליכקייט און געזונט פון די איינווא

קאנסטרוקציע קען מען אויסשטעלן אויף ווייניגער קארבאן אויסלאז און נאך אלץ זיין א צוגענגליכע,  
    הערליכע פלאץ צו וואוינען.״

  

-״דער הילסייד וויוס געגנט ווידער מיטגליד דזשאן ט. מעקדאנעלד האט געזאגט,-אסעמבלי
צענטראל געגנט פון טראוי, אזוי ווי דער  -אויפלעבונגס פראיעקט וועט טראנספארמירן דעם נארט

אנטוויקלען אונטערבאניצטע אדער ליידיגע בנינים, און נעמט אויך אראפ צופאלענע  -פראיעקט טוט ווידער
ט זענען פלאצירט נעבן דעם יוניטי האוס פארנט  בנינים. די אונטערהאלטנדע דירות אין דעם פראיעק

אריינגאנג, און וועלן צושטעלן רעסורסן וואס די פאמיליעס קענען ניצן צו אדרעסירן די אונטערליגנדע  
מיט אונטערהאלטנדע וואוינונגען   פראבלעמען וועלכע האבן געפירט צו זייער וואוינונג אומסטאביליטעט.

מענטשן באקומען דער געלעגנהייט צו צוברעכן דעם סייקל פון וואוינונג  ווי הילסייד וויוס וועלן מער
 אומסטאביליטעט און בליען אין זייערע אייגענע קאמיוניטיס.״   

    
וויכטיג  -״צוטריט צו צוגענגליכע וואוינונג געלעגנהייטן איז קריטישמעיאר פעטריק מעדען האט געזאגט, 

-נטער און קאמיוניטיס. דער הילסייד וויוס געגנט ווידעראויף צו בויען שטערקערע, פעסטערע געג
צענטראל טראוי  -אויפלעבונג פון נארט-אויפלעבונגס פראיעקט וועט העלפן שטיצן די אנגייענדע ווידער

קוואליטעט וואוינונג אפציעס פאר  -דורך אוועקנעמען פארלאזטע בנינים און זיי איבערטוישן מיט הויך
ענען דערהייטערט צו שטיצן דעם וויכטיגן וואוינונג קאנסטרוקציע פראיעקט,  לאקאלע פאמיליעס. מיר ז

און מיר דאנקען גאווערנער קאומאו, ניו יארק סטעיט האומס ענד קאמיוניטי ריניועל, אפיס פון מענטאל־ 
(, און יוניטי האוס פאר  TRIP, טראוי רעהאביליטירונג און פארבעסערונג פראגראם )NYSERDAהעלט, 
 שטימע פון קאנפידענץ אין טראוי׳ס צוקונפט.״  זייער  

  
פון טראוי רעהאביליטירונג און פארבעסערונג פראגראם, קריסטין ניעלאן,    CEOפרעזידענט און 

און   TRIP״ווען די שכנים פון טראוי׳ס הילסייד נארט געגנט האבן זיך געלאזט הערן, האט   האט געזאגט,
ועסטירונגען פון ניו יארק סטעיט האומס ענד קאמיוניטי ריניועל, דער  יוניטי האוס זיך אפגערופן! מיט אינו

, און רעדסטאון עקוויטי פארטנערס, וועלן אכט נייע היימען נעמען  NYSERDAאפיס פון מענטאל־העלט, 
א שטארקע   דאס פלאץ פון אויסגעליידיגטע און פארלאזטע בנינים אין א פריער אומאינוועסטירטע געגנט. 

בויט מען דורך צוזאמענארבעטן מיט שכנים און מיט גלייכבארעכטיגטע אינוועסטירונג אין  קאמיוניטי 
אנטוויקלען דעם פראיעקט, און מיר קוקן ארויס  -אונזער אינפראסטרוקטור. מיר שטאלצירן זיך צו מיט

ר בליק  אויף נאך גרעסערע אינוועסטירונגען בשעת מיר ברענגען צו דער ווירקליכקייט אונזער אלגעמיינע 
 צענטראל קאמיוניטי.״  -פאר א שטארקער הילסייד נארט און נארט

    
  50״פאר מער ווי  טשיעף עקזעקיוטיוו אפיציר פון יוניטי האוס פון טראוי, קריס בורקע, האט געזאגט,

עסנווארג,   --יאר האט יוניטי האוס פרובירט צו פארבעסערן די לעבנס פון מענטשן וואס מאכן מיט 
און מיר זעען איין אז זיכערע און סטאבילע וואוינונגס אומשטענדן איז דער   --אפהיט -זיכערהייט, קינד



טריט פאראויס אויף צו רעאליזירן   דער פראיעקט איז א גרויסער  שליסל צו שאפן לעבנס סטאביליטעט.
, און מיט אלע וואס  TRIPדעם ציל און דעם מיסיאן. מיר זענען דאנקבאר פאר דאס צוזאמענארבעטן מיט 

 האבן געהאלפן שאפן די ווירקליכקייט.״  
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