
 
 גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו    7/8/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 
מיליאנענדיגע עפארדעבל האוזינג קאמיוניטי -$15.5גאווערנער קאומאו גיבט איבער אז א נײע 

  פאר סיניארס אין אנעידא קאונטי איז נארװאס געפארטיגט געװארן
  

שטיצנדע   50סיניאר קאמפלעקס שליסט אײן מעמאריעל  (Jason Gwilt) דזשעיסאן גװילט
  אפארטמענטס בײ צוגענגליכע פרײזן אױף א לײדיגע שולע פלאץ

  
גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו האט הײנט געמאלדן אז דזשעיסאן גװילט מעמאריעל סיניאר אפארטמענטס, 

דירות אין די שטאט פון װעראנא, איז  50מיליאנענדיגע עפארדעבל דעװעלאפמענט פון -$15.5װאס איז א 
ענע סילװאן און געפארטיגט געװארן. דער נײער קאמפלעקס פון געמישטע באנוץ, װאס שטײט װאו די געװעז

װעראנא ביטש עלעמענטערי שולע פלעגט שטײן, שליסט אײן דער פארקװעי צענטער בײ דעם ביטש סיניאר 
צענטער, װעלכע איז געװען א הױבט פראיעקט פון דעם מאהאוק װעלי ראיאנאלע עקאנאמישע אנטװיקלונג  

  (. Mohawk Valley Regional Economic Development Council)קאונסיל 
  

"ניו יארק'ס סיניארס פארדינען די שטיצע װאס זײ באדארפן כדי צו לעבן זעלבסטשטענדיג, און הײמען  
"דורך   האט גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו געזאגט.װאס זײ קענען זיך ערלױבן צו װאױנען דעראין, " 

װיכטיגע   פאלװאנדלען א לײדיגע שולע אין מאדערנע און ענערגיע־שפארזאמע הײמען מיט צוטריט צו
סערװיסעס, האבן מיר געבױט א װערדפולע זאך פאר די קאמיוניטי װאס װעט בענעפעטירן אײנװאױנער 

   פון אנעידא קאונטי פאר פילע צענדליגער יארן." 
  

דער פראיעקט איז א טײל פון גאװערנאר קאומאו'ס ֿפארֿפליכטונג צו צושטעלן צוטריט פאר אלע ניו  
- $20ינג בײ צוגענגליכע פרײזן אדאנק דעם סטעיט'ס פרעצעדענטלאזע יארקער צו פארזיכערטע האוז

יליאנענדיגע, פינף־יעריגע האוזינג פלאן. דער פלאן מאכט האוזינג צוגענגליך און באקעמפט  מ
דירות   6,000דירות בײ צוגענגליכע פרײזן און   100,000הײמלאזיגקײט דורך בױען און אױפהיטן מער װי  

   פון שטיצנדע האוזינג. 
  

אין די מאהאוק װעלי ראיאן, האט ניו יארק סטעיט הײמען און קאמיוניטי באנײאונג  2011זינט 
(New York State Homes and Community Renewal אפגעגעבן כמעט )מיליאן אין   $232

דעװעלאפמענטס פאר משפחות, װאס האט געברענגט דערצו אז עס    32רעסורסן צו פינאנסירן 
   עפארדעבל הײמען. 2,300ן אױפגעהיט געװארן זענען געשאפן או

  
( װאס איז  Jason Gwiltדער אפארטמענט קאמפלעקס איז גערופן געװארן לכבוד דזשעיסאן גװילט )

געגאנגען אין די סילװאן און װעראנא ביטש עלעמענטערי שולע און איז געשטארבן פון קענסער װען ער  
פארהאן א מעמאריאלע טאװל אין די גראונדס און א בױם װאס זײנע עס איז  יאר אלט.  16איז געװען 

   שולע חברים האבן געפלאנצט אין זײן אנדענק.
  

הײמען מיט אײן שלאפצימער און זעקס הײמען מיט צװײ שלאפצימערן   44די נײע דעװעלאפמענט האט 
פופצן אפארטמענטס יאר און העכער קענען זיך ערלױבן.   55װאס שװאכע פארדינער אינעם עלטער פון 

זענען געבונדן מיט שטיצנדע סערװיסעס באצאלט דורך גאװערנאר קאומאו'ס עמפײער סטעיט שטיצנדע  



( און אדמיניסטרירט דורך דעם  Empire State Supportive Housing Initiativeהאוזינג איניציאטיװ )
פאר אײװאױנער װאס ניו יארק סטעיט דעפארטמענט אװ העלט. די אפארטמענטס זענען געאײגנט 

  דארפן הילף צו לעבן זעלבסטשטענדיג.
  

'ס גרינע בױ־סטאנדארדן און זענען אױסגעשטאטעט מיט ענערגיע  HCRאלע אפארטמענטס שטימען מיט 
   ( געצײגן, װי אױך פיקסטשורס און עקװיפמענט װאס שפארן װאסער און לעקטער.Energy Starשטערן )

  
רומס װאס אלע אײנװאױנער קענען נוצן, א הױף, לאנדרי און  דער קאמפלעקס האט קאמיוניטי 

סטארידזש פאסיליטיס, און אן־סײט פארקינג. אלע אפארטמענטס זענען צוגענגליך ֿפאר באזוכער און א  
טײל האבן א פאטיא אױפן ערשטן שטאק. נישט װײט פונדאנען געפינט זיך די סילװאן ביטש קאמיוניטי 

  אנעידא לעיק און װעראנא ביטש סטעיט פארק.מיט שאפס און אקטיװיטעטן, 
  

אײנװאױנער קענען אױך צוקומען צו דעם שפאגל־נײע פארקװעי צענטער בײם ביטש, דעם קאמפלעקס'ס 
ארומנעמענדע אן־סײט סיניאר צענטער, װאס טוהט אנבאטן געזונטהײט און װאױלזײן פראגראמען, קלובן,  

דער פארקװעי צענטער איז אנגעפירט   לעגנהײטן.לערן קורסן און פארװײלונג און פיטנעס גע
  ElderLife Incדורך

  
  . .Norstar Development USA, L.Pדי דעװעלאפערס זענען די סיטי אװ אנעידא האוזינג אױטאריטעט און 

  
מיליאנענדיגע דעװעלאפמענט רעכנט ארײן כמעט -$15.5דער סטעיט'ס אינװעסטירונג אין די 

 Low-Income)עקװיטי דורך די נידריגע אינקאם האוזינג קרעדיט פראגראם מיליאן אין   $10
Housing Credit Program  מיליאן אין סובסידיעס פון  $2.8( אוןHCR  װאס האט גענוצט ,

 Homeless Housing Assistance)מיליאן פון די הײמאזע האוזינג הילף פראגראם   $2.1
Program אדמיניסטרירט דורך דעם )NYS  יס פון צײטװײליגע און דיסעביליטי הילףאפ  

(Office of Temporary and Disability Assistance .)  די ניו יארק סטעיט ענערגיע פארשונג
 New York State Energy Research and Development)און אנטװיקלונג אױטאריטעט 

Authority ) נײע בױ פראגראםדורך די נידריגשטאקיגע װאױנונג  $50,000האט צוגעשטעלט 
 Low-rise Residential New Construction Program) 
  

 . נאך געלטער $430,000די סיטי אװ אנעידא האוזינג אױטאריטעט האט צוגעשטעלט 
 אנעידא קאונטיס,  זענען געקומען פון אנעידא קאונטי און די קאמיוניטי פונדאציע פון הערקימער & 

 איז דער נידריגע אינקאם האוזינג טעקס קרעדיט אינװעסטירער,   Red Stone Equity Partnersאינק. 
   האט צוגעשטעלט די בױ הלװאה. .KeyBank, N.Aאון 

  
HCR  ( קאמישאנער רוט־ען װיסנאוסקאסRuthAnne Visnauskasהאט געזאגט ) אדאנק" ,

נײע,   50פארװאנדלט געװארן אין ער יארן 1950גאװערנאר קאומאו'ס האוזינג פלאן, איז די שולע פון די 
צוגענגליכע אפארטמענטס און א הױך־ערװארטעטע סיניאר צענטער. די הארץ פרײט זיך אז די נײע 

קאמיוניטי טראגט דעם נאמען פון דזשעיסאן גװילט, א יונגער בחור װאס איז געשטארבן פון די ביטערע  
ע חברים האבן געװידמעט א שײן מעמאריעל מחלה און װאס איז געװען א תלמיד פון די שולע. זײנע שול

מיליאנענדיגע  -$15.5צו זײן אנדענק װאס איז אױפגעהיט דא אין די גראונדס פונעם קאמפלעקס. אונזער 
אינװעסטירונג האט ערלױבט די שטאט און אונזערע שותפים צו שאפן א באדײטפולע צוגאב צו די  

  א שטארקערע און בעסערע צוקונפט פאר אלע."  קאמיוניטי, װאס באערט די פארגאנגענהײט און שאפט
  

  



"די   האט געזאגט, (Howard Zuckerניו יארק סטעיט העלט קאמישאנער דר. האװארד צוקער )
דזשעיסאן גװילט מעמאריעל סיניאר אפארטמענטס איז נאך א בײשפיל פון גאװערנאר קאומאו'ס  

 Empire State Supportiveיציאטיװ )ֿפארֿפליכטונג צו די עמפײער סטעיט שטיצנדע האוזינג אינ
Housing Initiative  בשעת פארבעסערן עקאנאמישע װאױלשטאנד און סאציאלע יושרדיג'קײט. נישט נאר )

װאס צוטריט צו עפארדעבל און פארזיכערטע האוזינג אין די שטאט פון װעראנא פארבעסערט די אלגעמײנע  
  ו בלײבן אין זײער קאמיוניטי און זײן אקטיװ דעראין." געזונט פון די אײנװאױנער, ערלױבט עס זײ אױך צ

  
 , האט געזאגט,NYSERDAפון  CEO(, פרעזידענט און Doreen M. Harrisדארין מ. העריס )

 "NYSERDA  ס שטיצע פון די אנעידא קאונטי עפארדעבל האוזינג פראיעקט װעט צושטעלן פאר'
קװעמע שטיצנדע הײמען װאס זענען נישט נאר  סיניארס מיט שװאכע פארדינסנטן פארזיכערטע און בא 

ענערגיע־שפארזאם און גוט פאר די ענװײראנמענט, נאר אױך גיבן אפ כבוד א קאמיוניטי אײנװאױנער, 
דער פראיעקט שטיצט אונזער ציל צו אראפברענגען ענערגיע באנוץ אין געבײדעס  דזשעיסאן גװילט.

ע ניו יארקער זאלן געניסן פון די בענעפיטן פונעם  איבער די גאנצע סטעיט, בשעת מאכן זיכער אז אל
   איבערגאנג צו א רײנע ענערגיע עקאנאמיע." 

  
OTDA  ( קאמישאנער מײק העיןMike Hein,האט געזאגט )   עלטערע ניו יארקער זאלן קענען װערן"

 די עלטער מיט כבוד און אן די דראענדע סטראשע פון האוזינג אומזיכערקײט און הײמלאזיגקײט.
דזשעיסאן גװילט מעמאריעל סיניאר אפארטמענטס איז א פענאמענאלע בײשפיל פון עדעפטיװ  

איבערנוץ װײל זײ שטעלן צו פארזיכערטע, עפארדעבל שטיצנדע האוזינג פאר אנעידא קאונטי סיניארס,  
ארײנבלאזנדיג א נײע נשמה אין א שולע געבײדע װאס איז לאנג געשטאנען לײדיג, און איבערהױבט 

רנדיג דעם אנדענק פון א געװעזענע תלמיד װאס איז אזױ טראגיש פריצײטיג געשטארבן. מיר זענען  באע
שטאלצע שטיצערס פון דעם פראיעקט און אפלאדירן גאװערנאר קאומאו'ס אנגײענדע פירערשאפט בײם  

   אדרעסירן הײמלאזיגקײט לענגאױס ניו יארק סטעיט." 
  

"די דזשעיסאן גװילט מעמאריעל  ( האט געזאגט,Joseph Griffoסענאטאר דזשאזעף גריפאו )
סילװאן ביטש געגנט. דער   -סיניאר אפארטמענטס איז א הױך־ערװארטעטע צוגאב צו די װעראנא ביטש 

נױטיגער פראיעקט, װאס האט ארײנגערעכנט די רידעװעלאפמענט פון א שולע װעלכע איז א סך יארן 
ינארס די געלעגנהײט צו פירן א געזונטע, אקטיװע און  געשטאנען לײדיג, װעט צושטעלן פאר ארטיגע ס

  זעלבסטשטענדיגע לעבן אין די קאמיוניטי װאס איז זײער הײם." 
  

"די אױפעפענונג פון די   ( האט געזאגט,Ken Blankenbushאסעמבלימאן קען בלאנקענבוש )
פארלײכטערן די  סיניאר אפארטמענטס איז א גוטע בשורה פאר די בארעכטיגטע. די פאסיליטי װעט 

לעבן פון א סך מענטשן אין די אנעידא קאונטי געגנט װאס װילן אנקומען צו א שעלטער אדער הילף אין  
איך בין צופרידן צו שטיצן די דזשעיסאן גװילט מעמאריעל סיניאר  זײער טאג־טעגליכע לעבן.

   אפארטמענטס װאס עפענען יעצט אױף די טירן." 
  

( האט .Anthony J. Picente Jrענטאני דזשעי פיסענטע דזשוניאר )אנעידא קאונטי עקזעקוטיװ 
"איך באגריס די אנעידא האוזינג אױטאריטעט און דעם פארקװעי צענטער פאר'ן שאפן די   געזאגט,

אוניקאלע פארטנערשאפט צו באדינען מיטגלידער פון אונזער קאמיוניטי. מיר זענען צופרידן צו נעמען  
װאס האט געשאפן נאך האוזינג און א צענטער פאר אײנװאױנער זיך צו    אנטײל אין דעם פראיעקט

  באטײליגן אין באדײטפולע סאציאלע אקטיװיטעטן." 
  

  האט געזאגט, (, סופערװײזער פון די שטאט פון װעראנא,Scott Musacchioסקאט מוסאטשיא )
ב צו אונזער קאמיוניטי  "די דזשעיסאן גװילט מעמאריעל סיניאר אפארטמענטס איז א פאנטאסטישע צוגא

און איך װיל באדאנקען יעדן אײנעם װאס האט געשפיטל א ראלע פאר זײער אומערמידליכע ארבעט צו  
 ערלעדיגן די שװערע אױפגאבע."  



  
(, עקזעקוטיװ דירעקטאר פון די סיטי אװ אנעידא האוזינג Robert Waltersראבערט װאלטערס )

טראפן אזױ פילע װאונדעבארע מענטשן, ארגאניזאציעס, "מיר האבן גע האט געזאגט, אױטאריטעט,
אגענטורן און פאליטיקער װאס האבן בײגעשטײערט צו דעם װאס מיר רופן אונזער אוצר אין װעסטערן  

אנעידא קאונטי, יעצט באקאנט אלס די דזשעיסאן גװילט מעמאריעל סיניאר קאמפלעקס. איך װיל 
ך האף אז עס װעט נאכקומען די געברױכן פון אונזערע  באדאנקען יעדן אײנעם אױף דעם װעג און אי

 אײנװאױנער און די קאמיוניטי ארום, און מיר ערװארטן אז עס װעט יא זײן אזױ."  
  

(, עקזעקוטיװ דירעקטאר פון דעם פארקװעי צענטער, האט Kelly Waltersקעלי װאלטערס )
אנגעשלאסן מיט אנעידא האוזינג אױטאריטעט אין דעם  , "מיר פרײען זיך אז מיר האבן זיך געזאגט

פראיעקט צו פארברײטערן די פארקװעי צענטער'ס פראגראמען און סערװיסעס נישט נאר צו 
אײנװאױנער פון דעם נײע אפארטמענט קאמפלעקס, נאר אױך צו אײנװאױנער פון װעסטערן אנעידא 

און העכער זאלן האבן געלעגנהײטן צו   50  קאונטי כדי צו מאכן זיכער אז מענטשן אינעם עלטער פון
   פירן א געזונטע און אינטערעסאנטע לעבן." 

  
,  .Norstar Development USA, L.P(, פרעזידענט פון Richard L. Higginsריטשארד ל. היגינס )

"די דזשעיסאן גװילט מעמאריעל סיניאר אפארטמענטס דעװעלאפמענט שטעלט צו גאר  האט געזאגט,
  נױטיגע נײע עפארדעבל האוזינג, סערװיסעס און פראגראמען פאר סיניארס אין װעסטערן אנעידא קאונטי.

צו ארבעטן בשותפות מיט די סיטי אװ אנעידא האוזינג  Norstar Developmentעס איז געװען א כבוד פאר  
  ױטאריטעט אין די קאמיוניטי אונטערנעמונג און קוקט ארױס צו זײן צוקונפטיגע ערפאלג." א
  

"דער פון די קאמיוניטי פונדאציע, האט געזאגט, CEO (, פרעזידענט/Alicia Dicksאליסיא דיקס )
 פראיעקט איז אין דירעקטע צושטימונג מיט אײנע פון אונזערע הױבט פריאריטעטן, װאס איז צו שאפן

אימפעקט צענטערס צו צושטעלן פילצאליגע סערװיסעס צו געצילטע קאמיוניטיס, װעלכע זענען אין דעם  
דער פראיעקט זאגט עדות פון אונזער ֿפארפליכטונג און די   פאל אונזערע עלטערע באפעלקערונגען.

ר אז פארפליכטונג פון אונזערע לאנגטערמיניגע שותפים װי דער פארקװעי צענטער צו מאכן זיכע
  סיניארס זאלן באקומען די סערװיסעס װאס זײ באדארפן צו אױפהאלטן זײער װאױלזײן." 

  
 Red Stone Equity(, הױפט ביזנעס אנטװיקלונג אפיציר פאר Richard Robertsריטשארד ראבערטס ) 

Partners ,האט געזאגט ,  "Red Stone Equity Partners  איז שטאלץ צו זײן א שותף פוןNorstar 
Development USA  מיליאן פון   $10און די סיטי אװ אנעידא האוזינג אױטאריטעט און צו צושטעלן אן ערך

טעקס קרעדיט עקװיטי צו די דזשעיסאן גװילט מעמאריעל סיניאר אפארטמענטס. דער פראיעקט שטעלט צו אן 
ן לײדיג אין די קאמיוניטי  אױסגעצײכנטע געלעגנהײט צו איבערטױשן און איבערנוצן א געבײדע װאס איז געשטאנע

   פילע צענדליגער יארן אלס עפארדענל האוזינג פאר סיניארס און א סיניאר קאמיוניטי צענטער.
  

,  .KeyBank N.A(, סיניאר באציאונגען מענעדזשער, Kate De La Garzaקעיט דע לא גארזא )
נאנסירונג פאר די דזשעיסאן מיליאן אין בױ פי $10.8איז שטאלץ צוצושטעלן  KeyBank"  האט געזאגט,

עס איז געװען א כבוד צו   גװילט מעמאריעל סיניאר אפארטמענטס אין די שטאט פון װעראנא.
כדי די עפארדעבל   Norstar Development USAמיטארבעטן מיט די אנעידא האוזינג אױטאריטעט און  

דעװעלאפמענט זאל מקוים װערן פאר זײנע סיניאר אײנװאױנער. מיט גרינע בױ־סטאנדארדן און דעם  
װאס עס שטעלט צו סײ סערװיסעס, סײ א קאמיוניטי פלאץ, איז דאס דװקא דער סארט פראיעקט פון  

  האוזינג װאס סיניארס נױטיגן זיך דעראין אין ניו יארק סטעיט." 
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