
 
 גאווערנער ענדרו מ. קאומאו    7/1/2021 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער קאומאו אנאנסירט אפמאך צו פארלענגערן צוגענגליכקייט אויף ברוקלין׳ס ׳סטארעט  
    2069סיטי׳ ביז נאך 

     
 $140דירות אין דעם דעוועלאפמענט און שטעלט צו  5,881ריפיינענסינג פלאן האלט צוגענגליך די 

    מיליאן אין קאפיטאל פארבעסערונגען און פארריכטונגען  
  

    קלאס-לאמא האוזינג פאר דער מיטל-אויף גאווערנער׳ס באמיאונגען צו פרעזערווירן מיטשעלבויט 
    

גאווערנער ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן אן אפמאך מיט די אייגנטימער פון סטארעט סיטי, אויך  
 46וניטי פון לאמא האוזינג קאמי-באקאנט אלס ספרינג קריעק טאויערס, צו פארזיכערן אז דער מיטשעל

-.  דער פלאן רעכנט אריין לאנג2069דירות אין ברוקלין בלייבט צוגענגליך ביז נאך  5,881בנינים און 
 $140חשבונות פאר טענאנטס און פארלאנגט פון אייגנטימער צו מאכן אומגעפער -ערמין פאראויסט

געמאכט געווארן אונטער דער  מיליאן אין פארבעסערונגען און פארריכטונגען. דער אפמאך, וועלכע איז 
קוואליטעט  -פירערשאפט פון ניו יארק סטעיט האומס ענד קאמיוניטי ריניועל, וועט פארבעסערן לעבנס

-וויכטיגע קוואל פון האוזינג אויף וועלכע טויזנטער מיטל-פאר איינוואוינער און פרעזערווירן א קריטיש
    יאר.   50 אינקאם ניו יארקער האבן זיך פארלאזט פאר מער ווי

  
״דער אפמאך וועט העלפן פארזיכערן אז די איינוואוינער פון איינע פון די גרעסטע צוגענגליכע האוזינג  

טערמיניגע,  -טערמין בענעפיטן, און סיי פון די לאנג-קאמיוניטיס אין דעם לאנד וועלן געניסן סיי פון די קורץ
  ״דער קאוויד  ומאו געזאגט.האט גאווערנער קאצו האבן זיכערע, מאדערנע, צוגענגליכע היימען,״  

(COVID )  פאנדעמיע האט געברענגט דער בולט׳ער איינזעעניש אויף ווי ווייט עס איז קריטיש וויכטיג צו
פאר אלע ניו יארקער קומט זיך זיכערע פלעצער פאר זייערע פאמיליעס.     --האבן צוגענגליכע האוזינג 

ער תפקיד צו שאפן  קוואליטעט צוגענגליכע היימען איז א הויפט וויכטיג שטאנדטייל פון אונז-צושטעלן הויך
    מער געלעגנהייטן פאר פאמיליעס און צו סטאביליזירן אונזערע קאמיוניטיס.״

  
״די פאנדעמיע האט נאר פארשטערקערט דאס איינזעעניש אז  יעדע ניו יארק קומט זיך דער  

״דער   האט געזאגט ליוטענאנט גאווערנער קעטהי האכהול.ארנטליכקייט פון א דאך איבער׳ן קאפ,״ 
-יעריגע מיטל-יינטיגער אפמאך וועט נישט נאר פרעזערווירן צוגענגליכע האוזינג פאר טויזנטער לאנגה

פארדינסטן ניו יארקער ביי סטארעט סיטי אין ברוקלין, נאר עס וועט אויך צוזאמענהאלטן א שטארקע און  
 באליבטע קאמיוניטי פאר פילע צענדליגע יארן אין דעם צוקונפט.״  -העכסט

  
פארלאנגט אז סיי וואספארא   HCRאן אפמאך מיט ברוקסוויל קאמפאני און ראקפוינט גרופע, האט דורך 

ריפיינענסינג אפמאך וועט דארפן אויפטון דריי צילן: פארלענגערן צוגענגליכקייט פאר איינוואוינער,  
עכערונגען. אלע  אינוועסטירן אין דאס געבוי אינפראסטרוקטור, און אנהאלטן דער איינצוימונג פון רענט ה

    דריי פון די צילן זענען אויפגעטון געווארן דורך דעם אפמאך.
  
 
 



    פארזיכערט די פאלגענדע טערמינען:  HCRאונטער דער נייער פינאנסירונג אפמאך האט 

    .8אנהאלטן דער איינצוימונג פון רענט העכערונגען פאר טענאנטס וואס האבן נישט קיין סעקשען  •
קאנטראקט   8יאר אויף סטארעט סיטי׳ס סעקשען  15פארלאנגט פון אייגנטימער זיך אנצוווענדן פאר נאך  •

עס ׳דעפארטמענט אוו האוזינג ענד אורבען דעוועלאפמענט׳, אנהאלטנדיג דעם קאמפלעקס׳ס  -מיט דער יו
    . 2069ך פארדינסטן איינוואוינער ביז נא-דירות זאלן בלייבן צוגענגליך פאר נידעריג  3,569

  15פאר א צוגעגעבענע   8דירות אן סעקשען    2,312פארלענגערט צוגענגליכקייט פון דעם קאמפלעקס׳ס  •
טענאנטס און דער ניו יארק סיטי טעקס   8קאנטראקט פאר די סעקשען   HUDיאר )אננעמענדיג אז דער 

    עקזעמפשען פאר דעם דעוועלאפמענט וועלן פארלענגערט ווערן(. 

מיליאן אין קאפיטאל פארבעסערונגען און  $140ן אייגנטימער צו מאכן א צוגעגעבענע פארלאנגט פו •
, ברענגנדיג צו סטארעט סיטי׳ס סך הכל קאפיטאל פארפליכטונגען צו דער  2030פארריכטונגען ביז 

    מיליאן. פארריכטונגען וועלן ארייננעמען: $280צו   2018פראפערטי זינט 

    עדע איינוואוינער. נייע קיך עפלייענסעס פאר י-
    רענאווירן אלע לאביעס און קארידארן.  -
    איבערטוישן דאס ארויסבליק אויפ׳ן גאס און איבערמאכן די לענדסקעיפינג. -
    הויפן און אינדרויסנדיגע ספארט ערטער. -איבערמאכן שפיל-

נטערהאלט סערוויסעס  מיליאן סאושעל סערוויסעס קאסע פאר איינוואוינער, צו צושטעלן או  $10שאפט א  •
    וואס קענען ארייננעמען: בילדונג, געזונט און וואוילזיין, און דזשאב טרענירונג פראגראמען. 

מיליאן רענט פארלייכטערונג קאסע פאר איינוואוינער באטראפן מיט פינאנציעלע   $10שאפט א  •
    שוועריגקייטן. 

    
טעיט האומס ענד קאמיוניטי ריניועל, האט  ענע וויסנאוסקאס, קאמישענער פון ניו יארק ס-רוט

כסדר ארבעטן צו טרעפן אינאווירנדע   HCR״אונטער גאווערנער קאומאו׳ס פירערשאפט טוט  געזאגט,
וועגן צו שאפן און פרעזערווירן די צוגענגליכע היימען אין וואס מענטשן נייטיגן זיך. דער פלאן וואס מיר  

מיליאן אין פארבעסערונגען, אינאיינעם מיט    $140וועסטירט האבן אנטוויקלט מיט סטארעט סיטי אינ
מיליאן פאר שטיצע סערוויסעס, געזונטהייט, וואוילזיין,   $10מיליאן אין רענט פארלייכטערונגען און  $10

שטאלצירט זיך צו ארבעטן מיט סטארעט סיטי צו פארזיכערן אז דער   HCRאון ארבעט טרענירונג. 
-ליבטער קאמיוניטי בלייבט ווייטער צוגענגליך, פארבעסערן לעבנסבא-איקאנישער און העכסט

 קוואליטעט, און שאפן געלעגנהייטן פאר איינוואוינער אויף פילע יארן אין דער צוקונפט.  
  

״איך אפלאדיר סטארעט סיטי / ספרינג קריעק   סטעיט סענאטאר ראקסענע פערסאוד האט געזאגט,
טאויער איינוואוינער אויף א ריפיינענסינג פלאן וואס וועט זיי געבן הרחבת הדעת און זיכערע צוגענגליכע  

פלאץ צו וואוינען יעצט און אין דעם צוקונפט. מיר דארפן טון אלץ וואס מיר קענען צו באשיצן טענאנטס און  
מעסיגע פארדינסטן קענען  -אמא האוזינג אז פאמיליעס מיט ווייניגע אדער מיטלל-פרעזערווירן מיטשעל

 בליען אין אונזער גרויסער שטאט.״  
     

״מיר שטאלצירן זיך מיט   ענדרו מעקארטור, פרעזידענט פון ברוקסוויל קאמפאני, האט געזאגט,
צו שאפן א שותפות  און אונזערע לאקאלע ערוועלטע באאמטע  HCRאונזער ארבעט אינאיינעם מיט 

 $140, צוימט איין רענט העכערונגען און ערמעגליכט 2069וועלכע פארלענגערט צוגענגליכקייט ביז נאך 
מיליאן נייע קאפיטאל זאל אפירקומען פאר צוגעגעבענע קאמיוניטי פארבעסערונגען, אריינגערעכנט  

איז א באווייז אז דאס פובליק און  דאס  וויכטיגע וואוינונג פארבעסערונגען און סאושעל סערוויסעס. 
פריוואטע צוזאמענארבעטן קען טויגן, און מיר האפן אז דאס סערווירט אלס א מוסטער פאר צוגענגליכע  

     האוזינג ארום דער שטאט.״
  
 



לאמא האוזינג,  -גאווערנער קאומאו האט פריאריזירט פרעזערווירונג און פארבעסערונגען פאר מיטשעל
האט דער גאווערנער געהאלטן   2011לבער צייט אנהאלטן דער צוגענגליכקייט. זינט און אין דער זע 

וויי׳ -ביליאן ׳הַאוס ען $1האט ער אנאנסירט דער  2013וואוינונגען. אין  23,000צוגענגליך מער ווי 
לאמא קאמיוניטיס  -פינאנסירטע מיטשעל-פארעלטערטע סטעיט 8,600איניציאטיוו צו טראנספארמירן 

קוואליטעט,  -וויכטיגע פארריכטונגען און פארבעסערונגען אויף צו ווערן הויך-ע נייטיגן זיך אין קריטישוועלכ
. דער גאווערנער׳ס האוזינג פלאן רעכנט אויך אריין 2018זיכערע, צוגענגליכע וואוינונגען ביז׳ן ענדע פון 

אינטערעסט  -כט נידעריגעלאמא רעהאביליטירונג פראגראם, וועלכע מא-מיליאן צו דער מיטשעל $75
     לאמא דעוועלאפמענטס לענגאויס ניו יארק סטעיט.-הלוואות פאר מיטשעל

  
  ### 
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