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

 

 

  אונטערהאלטנדע און צוגענגליכע מיליאן $32.3 פון  קאנסטרוקציע  אנאנסירט קאומאו גאווערנער
   קאונטי  נעסאוי אין  דעוועלאפמענט האוזינג

    

שפארעדיגע צוגענגליכע וואוינונגען פאר ארבעטער פאמיליעס;  -ענערגיע 55וועט שאפן פראיעקט 
 מעט מיט שוועריגקייטן אין באוועגונג, הערן אדער זען  

  

אנטוויקלונג פון  -גארוויעס פאוינט ציעט ווייטער דער ווידערנייע דעוועלאפמענט ביי 
   קאוו׳ס וואסערפראנט-אונטערבאניצטע ערטער אויף גלען

    

מיליאן  $32.3גאווערנער ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן דעם אנהייב פון קאנסטרוקציע אויף א 
אויפלעבן פון אן  -ר דאס ווידערצוגענגליכע וואוינונג דעוועלאפמענט וואס וועט ציען ווייטע 

אונטערבאניצטע שטרעקע וואסערפראנט שטח אין דעם נעסאוי קאונטי שטאט גלען קאוו. דער  
פראיעקט ביי גארוויעס פאוינט ווערט פינאנסירט דורך דער ניו יארק סטעיט האומס ענד קאמיוניטי  

אר ארבעטער פאמיליעס,  שפארעדיגע וואוינונגען פ-ענערגיע 55ריניועל, און וועט צושטעלן 
 אריינגערעכנט ניין דירות צוגעפאסט פאר מענטשן מיט שוועריגקייטן אין באוועגונג, הערן אדער זען.  

    

״א וויכטיג שטאנדטייל פון צוריק אויפבויען אונזער סטעיט אויף בעסער ווי פריער איז דאס פארזיכערן אז  
נגליכע פלאץ וועלכע זיי קענען אנרופן א היים,״  אלע ארבעטער פאמיליעס האבן א זיכערער און צוגע

וויכטיגע צוגענגליכע  -״דער פראיעקט וועט צושטעלן די קריטיש האט גאווערנער קאומאו געזאגט. 
וואוינונגען אין גלען קאוו, און אין דער זעלבער צייט ווייטער פירן די שטאט׳ס אנגייענדע באמיאונגען צו  

 רבאניצטער שטח פון וואסערפראנט אויף א בליענדער קאמיוניטי.״  אונטע-טראנספארמירן דער פריער

    

דירות וועלכע זענען צוגענגליך   55שטאקיגע געביידעס מיט -דער פראיעקט וועט אויפבויען צוויי פיר
פונקט פון פארדינסטן אין דעם געגנט. דער פראיעקט איז אנטוויקלט געווארן  -באזירט אויף דעם מיטל

סי׳, און רעכנט אריין זעקס דירות וועלכע וועלן צוגעפאסט  -על-יקע גרין ווענטשורס עלדורך ׳דזשארדזש
ווערן אין פולסטן פאר מענטשן מיט שוועריגקייטן זיך צו באוועגן, און דריי דירות צוגעפאסט פאר  



ע  טענאנטס מיט הערן אדער זען אומפעאיגקייטן. דער יונייטעד ספיינעל עסאסיעשען׳ און ׳קליערי שול
    פאר טויבע׳ וועלן צושטעלן טענאנטן פאר די צוגעפאסטע דירות.

    

  גימנאזיום, צימער, -שפיל קינדער  א סטארעדזש, בייק רומס, לאנדרי   ארייננעמען וועלן  באקוועמליכקייטן
  מיט  איינקלאנג אין איז  דעוועלאפמענט דעם פון  פלאן דער  פארקינג.  פלאץ-אויפ׳ן און צימער, קאמיוניטי

  טרעפט צייט זעלבער  דער  אין און שטח  וואסערפראנט געגנט׳ס דעם פון כאראקטער  יסטארישערה דער 
  LEED קאונסיל בילדינג גרין עס-׳יו און קאמיוניטיס׳  גרין ׳ענטערפרייז  פון  באדינגונגען אלע  צו אויך

   סערטיפיקעישען׳. 
  

פארדינסט  -רעכנט אריין דאס אויסטיילן פון פעדעראלע נידעריג פראיעקטסטעיט שטיצע פאר דעם 
מיליאן אין   $7.7מיליאן ווערט פון עקוויטי און  $13.4האוזינג טעקס קרעדיט וואס וועלן שאפן איבער 

מיליאן   $8.4סובווענץ פון האומס ענד קאמיוניטי ריניועל. צוגעגעבענע פינאנסירונג רעכנט אריין אן 
    געלטער.  HOMEאין נעסאוי קאונטי  $900,000ערינגס׳ און סובסידי פון ׳ב

    

אויפלעבונגס באמיאונגען שוין  -דער דעוועלאפמענט ציט ווייטער דער שטאט׳ס ברייטערע ווידער
אונטערוועגנס צו שאפן נייע וואוינונגען, ריטעיל געשעפטן, און פארוויילונגס ערטער אויף דער  

אסערפראנט. ארומנעמענדיג דעם דעוועלאפמענט זענען דא נאך  אונטערבאניצטער גלען קאוו וו
קאנדאמיניומס און רענטעל יוניטס, אן אמפיטעאטער, ריטעיל געשעפטן, רעסטוראנטן, און  

 פארוויילונגס ערטער.  

  

-ביליאן פינף $20אומדערהערטער -דער פראיעקט איז אויך א טייל פון גאווערנער קאומאו׳ס פריער
יכע האוזינג פלאן. דער גאווערנער׳ס פלאן וועט צושטעלן פאר אלע ניו יארקער צוטריט צו  עריגע צוגענגלי

דירות פון צוגענגליכע   10,000זיכערע און צוגענגליכע וואוינונגען דורך בויען און פרעזערווירן מער ווי 
סטעיט האומס ענד   האט ניו יארק  2011דירות פון אונטערהאלטנדע וואוינונג. זינט  6,000וואוינונג, און 

מיליאן אין לאנג איילענד צו שאפן אדער פרעזערווירן קרוב צו   $366קאמיוניטי ריניועל אינוועסטירט 
        צוגענגליכע היימען. 3,000

  

  $32.3״אונזער  ענע וויסנאוסקאס האט געזאגט,-האומס ענד קאמיוניטי ריניועל קאמישענער רוט
  55גארוויעס פאוינט וועט ערמעגליכן פאר דעם נייעם דעוועלאפמענט ביי  מיליאן אינוועסטירונג אין 

אויפגעלעבטע וואסערפראנט געגנט.  -הויזגעזינדער צו לעבן צוגענגליך לענגאויס גלען קאוו׳ס ווידער
שפארעדיגע רענטעל האוזינג פאר ארבעטער פאמיליעס איז דאס שליסל  -צוגענגליכע און ענערגיע

ע לאקאלע עקאנאמיעס און צו דערהייבן אינקלוסיווע און געזונטע  אויסצוהאלטן בליענד
צו דזשארדזשיקע גרין ווענטשורס פאר׳ן ברענגען דעם נייעם   קאנגראטולאציעס  קאמיוניטיס.

    דעוועלאפמענט צו דער ווירקליכקייט.״  

    



״צוגענגליכע און  סי פרעזידענט דייוויד געללאו האט געזאגט, -על-דזשארדזשיקע גרין ווענטשורס על
קוואליטעט וואוינונגען זוכט מען ווי מיט לעכט לענגאויס לאנג איילענד און האט א פלאץ אין אלע  -הויך

ר בליענדער שטאט  קאמיוניטיס. עס דערהייטערט און דערפריידט אונז צו ברענגען דעם פראיעקט צו דע
אויפלעבונג פון דעם וואסערפראנט געגנט.  -גלען קאוו, אלס שטאנדטייל פון אן אמביציעזע ווידער

סי, גלייבט אז צוגענגליכע וואוינונג אפציעס ווי די דאזיגע בויען א  -על-דזשארדזשיקע גרין ווענטשורס, על
אוינט דעוועלאפמענט קען סערווירן  שטארקער קאמיוניטי. מיר האפן אז דזשארדזשיקע׳ס גארוויעס פ

אלס מוסטער פאר אנדערע שטעט, טאונס, און ווילעדזשעס, אויפווייזנדיג אז גוט צו לעבן אויף לאנג  
 איילענד איז א דערגרייכבארע ציל פאר יעדן.״  

  

״איך שטאלציר מיך זייער מיט דעם פראיעקט,   מיטגליד טשארלס ד. לייווין האט געזאגט,-אסעמבלי
שאר עקאנאמיע. ס׳איז נאך א  -לכע וועט צושטעלן צוגענגליכע וואוינונגען און א דערהייבונג צו דעם נארטווע

 אויפגעלעבטע גארוויעס פאוינט וואסערפראנט געגנט.  -טריט אין דער אנגייענדער עוואלוציע פון א ווידער

  

יז א געוואלדיגע ביישפיל  ״דער פראיעקט א נעסאוי קאונטי עקזעקיוטיוו לאורע קוראן האט געזאגט,
וויאזוי דער רעגירונג קען צוזאמענארבעטן מיט דעם פריוואטן סעקטאר צו צושטעלן צוגענגליכע פלעצער  

נייטיגע עקאנאמישע  -פאר מענטשן צו וואוינען און אין דער זעלבער צייט אויך צושטעלן העכסט
-וייטער אנצוהאלטן אונזערע ווידעראנטוויקלונג פאר אונזערע קאמיוניטיס. איך קוק ארויס אויף ו

 אויפלעבונגס באמיאונגען און צוציען מער אינוועסטירונגען אין גלען קאוו.״  

  

״דזשארדזשיקע גרין, אונטער דער פירערשאפט פון דייוו  גלען קאוו מעיאר טים טענקע האט געזאגט, 
-דירות פאר רענטעל האוזינג פאר פאמיליעס מיט ווייניגע אדער מיטל 55געללאו, וועט אנטוויקלען 

עסיגע פארדינסטן דא ביי דעם הערליכן גארוויעס פאוינט. איינוואוינער וועלן קענען הנאה האבן פון די  מ
גיין  -יארד, אין א פוס-און וואסערפראנט צוגענגליכקייט ביי זיך אין בעקפובליק באקוועמליכקייטן 

ווייטקייט פון דער שטאט׳ס דינאמישער דאונטאון געגנט. דירות וועלן בלייבן צוגענגליכע פאר פילע  
צענדליגע יארן אין דער צוקונפט, פארזיכערנדיג וואוינונגען פאר אלע סעקטארן ביי דעם גלען קאוו  

 נט געגנט.״  וואסערפרא
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