
 
 גאווערנער ענדרו מ. קאומאו    7/9/2021 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

קינגסבארא  אנטוויקלונגס פלענער פאר דער מערב טייל פון -גאווערנער קאומאו אנאנסירט ווידער
    איניציאטיוו׳  ברוקלין׳ווייטעל ביליאן  $1.4פסיכיאטאר צענטער קַאמּפוס אלס טייל פון 
    

אונטערבאניצטע עיקערס אין צענטראל  7.2מיליאן אנטוויקלונג וועט טראנספארמירן  $400
אויף א בליענדער און ענווייראנמענטאלע אויסהאלטעוודיגע דעוועלאפמענט מיט קאמיוניטי   ברוקלין

    צוגענגליכע דירות 900באקוועמליכקייטן און קרוב צו 
    

    דאפראיעקט אויסשטעל בילדער קען מען באקומען 
    

גאווערנער ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן דאס אויסוועלן פון דעם געווינענדע פארשלאג צו  
פסיכיאטאר צענטער קַאמּפוס אין איסט פלעטבוש,   קינגסבאראעיקערס פון דעם   7.2אנטוויקלען -ווידער

פובליק נאטור   צוגענגליכע וואוינונגען, רחבות׳דיג 900. דער דעוועלאפמענט וועט אנטהאלטן ברוקלין
שטאטישע פארם אקטיוויטעטן, א  -סייז בעסקעטבאל קאורט׳, שטחים פאר אינער-ערטער, א ׳פול

׳ווייטעל  ביליאן  $1.4געביגע פראגראמען. דער -גרינהויז, און באזונדערע ערטער פאר קאמיוניטי קראפט
אריינגערעכנט געזונטהייט   איניציאטיוו׳ צילט און אינוועסטירט אין אכט פארגאנצעטע געביטן,  ברוקלין

קעיר און האוזינג, איינפירן א נייע סטאנדארט אויף צו אדרעסירן כראנישע עקאנאמישע און ראסיאנעלע  
   באדערפענישן קאמיוניטיס.-׳ס הויכעברוקליןאומגלייכבארקייט אין 

    
פאנדעמיע האט ווייטער אנטדעקט די אומגלייכבארקייט צווישן דער   (COVID-19) 19-״דער קאוויד

סטעיט׳ס ריזיקירטע און באדערפטיגע קאמיוניטיס, אריינגערעכנט א פונדאמענטאלע נויט פאר זיכערע  
איניציאטיוו׳   ברוקלין׳ווייטעל ״דורך דער  האט גאווערנער קאומאו געזאגט.און צוגענגליכע וואוינונגען,״ 

  קינגסבארא יר בעסער די נויטן דורך טראנספארמירן אונטערבאניצטע לאנד אויף דעם אדרעסירן מ
אריענטירטע דעוועלאפמענט וועלכע שטעלט צו  -פסיכיאטאר צענטער קאמפוס אויף א קאמיוניטי

וואוינונגען און פראגראמען אויף צו בעסער סערווירן מענטשן אין נויט, איבערבויענדיג ניו יארק אויף  
    שטערקער, און מער יושר׳דיג ווי פריער.״בעסער, 

    
דירות פון צוגענגליכע און   900מיליאן פראיעקט רעכנט אריין אומגעפער  $400דער איבער 

פארמאגן; און צוויי טעכנאלאגיש  -אונטערהאלטנדע האוזינג, און סעניאר האוזינג; געלעגנהייטן פאר היים
ייטנדיג די עקזיסטירנדע, פארעלטערטע שעלטערס  ערטער, איבערב-פארגעשריטענע היימלאזע שוץ

  3,700׳ער יארן. דער דעוועלאפמענט וועט שאפן 1930וועלכע זענען ארגינעל געבויט געווארן אין די 
פערמאנענטע דזשאבס פאר איינוואוינער אין דעם געגנט. דער   200קאנסטרוקציע דזשאבס און מער ווי 

    צילן.  WMBEפירנדע סערטיפייד -יו יארק סטעיט׳ס לאנדצו נ 30%פראיעקט פארשלאג דערגרייכט 
                

פיסיגע  -סקווער-10,000פיי, עקסערסייז צימערן, א -ספיר וויי-באקוועמליכקייטן רעכענען אריון היי
סקווער פיסיגע קאמיוניטי צענטער מיט קאמפיוטער אן קלאסצימער ערטער   7,000גראסערי סטאר, א 

  סקול׳יגע פראגראמען און ארבעטסקראפט אנטוויקלונג טרענירן, פארשטעל ארט, און-פאר נאך
    געביגע פראגראמען.-קאמיוניטי קראפט

    

https://esd.ny.gov/sites/default/files/Vital-Brooklyn-Kingsboro-renderings.pdf


עריק    CEOעמפייער סטעיט דעוועלאפמענט במקום קאמישענער און פרעזידענט און דעזיגנירטע 
, ״גאווערנער קאומאו איבערגעגעבנקייט צו דרייסטע און אויספירליכע  גערטלער האט געזאגט

איניציאטיוו׳ האבן   ברוקלין׳ווייטעל באזירטע עקאנאמישע אנטוויקלונג סטראטעגיעס ווי דער -קאמיוניטי
דער    צוגעשטעלט א שטארקע פונדאמענט פאר ניו יארק׳ס ערהוילונג פון דער גלאבאלער פאנדעמיע.

מיליאן שותפות געשאפן אויף צו אנטוויקלען וואוינונגען, אפענע שטחים, קאמיוניטי איינריכטונגען   $400
ליפערן טויזנטער קאנסטרוקציע    פלאץ וועטקינגסבארא עיקערדיגע -און פראגראמען אויף דעם זיבן

דזשאבס און הונדערטער פערמאנענטע באשעפטיגונג שטעלעס, און אין דער זעלבער צייט פארזיכערן  
טערמיניגע עקאנאמישע פארשריטן פאר איינוואוינער און ביזנעסער אין דעם געגנט  -לאקאלע און לאנג

   .״ברוקליןאין הארץ פון 
    

  ענע וויסנאוסקאס האט געזאגט, -קאמישענער רוט  קאמיוניטי ריניועלניו יארק סטעיט האומס ענד 
׳ס געגנטער ווערן יעצט  ברוקלין״די היסטארישע עקאנאמישע אומגינציגקייטן אין צענטראל 

מיליאן  $400אנגייענדע געזונטהייט אומגלייכבארקייט. דער נייער -צונויפגעפארט דורך גלייכבארע לאנג
פסיכיאטאר צענטער קַאמּפוס, א שטאנדטייל פון    קינגסבאראדירה דעוועלאפמענט אויף דעם  900

אומדערהערטער  -וו׳, גיבט אונז א פריעראיניציאטי ברוקלין׳ווייטעל ביליאן  $1.4גאווערנער קאומאו׳ס 
קוואליטעט צוגענגליכע  -געלעגנהייט אנצוהאלטן ווייטער מיט אונטערברעכן די איינצוימונגען אויף הויך

וואוינונגען, און טוט דירעקט דערמוטיגן דאס שאפן פון א שטערקערער, געזונטערע, מער  
קע אזוי פירט ניו יארק דעם קאמף פאר  אינטעראקטיווע און אויסהאלטעוודיגע קאמיוניטיס. טא 

    גלייכבארשאפט, געזונטהייט, ארנטליכע וואוינונגען, און געלעגנהייטן.״ 
    

אין שותפות מיט ניו יארק סטעיט האומס ענד   -האט עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט   2020אין אוגוסט 
אריענטירטע  -באניץ וואוילזיין-עגעבעטן פארשלאגן צו ברענגען מאדערנע געמישט  -קאמיוניטי ריניועל 

׳ס גרעסטע  ברוקליןפסיכיאטאר צענטער, איינע פון  קינגסבאראדעוועלאפמענט צו דעם קַאמּפוס פון דעם 
אויספירליכן בליק  -געזונטהייט אינסטאנצן. דער געווינענדער פארשלאג האט פרעזענטירט דער מערסט

פאר דעם פרעמיער פראפערטי אין איסט פלעטבוש, מיט צוגענגליכע וואוינונגען און באזונדערע דירות אין  
    בעטן.   ארט-דער זייט פאר פערמאנענטע אונטערהאלטנדע האוזינג יוניטד און שוץ

    
  ברוקליןאנטוויקלען פראיעקט וועט אנגעפירט ווערן דורך אלמאט אורבען, ברעיקינג גראונד, -דאס ווידער

שטאטישע קאמיוניטי סערוויסעס, דאגלעסטאן  -קאמיוניטי סערוויסעס, דער צענטער פאר אינער
דעוועלאפמענט, דזשָאּוב דעוועלאפמענט, און דער וועלעז ארגאניזאציע. דער אויסלייג מאנשאפט  

באזירטע סטודיא  -בארימטער אדזשאיע אסאסיעטעס, און דער הארלעם-רעכנט אריין אינטערנאציאנאל
ביזנעסער   MWBEודע. דזשָאּוב דעוועלאפמענט און דער וועלעז ארגאניזאציע זענען סערטיפייד זעו

    )געפירט דורך פרויען און / אדער מינאריטעטן(. 
    

אסעמבלימאן סטיווען צימבראוויטש, טשערמאן פון דער אסעמבלי האוזינג קאמיטע, האט  
נייטיגע, אונטערהאלטנדע, און סעניאר  -סט״דער געווינענדע פארשלאג אדרעסירט די העכ  געזאגט,

פארמאגן געלעגנהייטן אלץ אויף איין ארט, אבער עס טוט אויף אסאך מער  -האוזינג יוניטס און היים
ארייננעמענדע קאמיוניטי וואו סאציעלע, פארוויילונג,  -עס שאפט אן אלעס — באגייסטערנד 

אזעלכע   באדערפענישן וועלן געטראפן ווערן.טעגליכע -בילדונג, געזונטהייט קעיר, און אנדערע טאג
סארט דעוועלאפמענטס דעמאנסטרירן דער וויכטיגקייט פון טראכטן ברייטער און המצאה׳דיגער  

בשעת מיר ארבעטן אויף אויסצופילן אונזער מיסיע צו שאפן מער צוגענגליכע וואוינונגען לענגאויס  
   דעם סטעיט.״

    

  



אנטוויקלען פון א טייל פון  -״דאס ווידער פרעזידענט עריק אדאמס האט געזאגט,ברוקלין בארא 
קינגסבארא פסיכיאטאר צענטער וועט ברענגען מער צוגענגליכע וואוינונגען צו א קאמיוניטי וועלכע  

נייטיגט זיך שטארק דערויף, און אויף אירע געלעגנהייטן פאר געזונטערע און מער נאטורליכע לעבנס.  
יינער וואס האט לאנג אונטערגעהויבן דער נויט אויף איבערצומאכן אונזער לאקאלע עסנווארג  אלס א

שטאטישע פארם  -סיסטעם בין איך ספעציעל דערפרייט צו זען אז דער פראיעקט וועט ארייננעמען אינער
פאר׳ן   געלעגנהייטן אויף צו פארבינדן מענטשן מיט געזונטער עסן און אקטיוויטעטן. איך באדאנק זיך

סטעיט פאר דעם שותפות, און איך קוק ארויס אויף ווייטער צושטעלן די באדערפענישן פון ברוקלינער  
   איינוואוינער אין די דאזיגע אונטערסערווירטע קאמיוניטיס.״

    
״האוזינג איז א מענטשן רעכט, און איך דאנק  סעמועל האט געזאגט -קאונסיל מיטגליד אליקע אמפרי

גאווערנער קאומאו פאר׳ן אנערקענען דער אומגלייכבארקייט אין דעם סיסטעם. איבערצוגעבן דער  
אונטערבאניצטער שטח פאר האוזינג און קאמיוניטי עררייכערונג וועט ערמעגליכן פאר ניו יארקער צו  

קומען צו דער   געניסן אין אומצאליגע וועגן. מיר זענען דערהייטערט צוצוקוקן ווי די פלענער בליען און
   ווירקליכקייט.״ 

    
״מיט קענען נישט זיין  פון ׳ברעיקינג גראונד׳, האט געזאגט,  CEOברענדא ראזען, פרעזידענט און 

קאמיוניטי,   ברוקליןמער באגייסטערט אויף צו ארבעטן אינאיינעם מיט ניו יארק סטעיט, דער צענטראל 
און אלע ערוועלטע באאמטע וועלכע נעמען אנטייל אין דעם ווירקליך אייגנארטיגע קאמיוניטי  

׳ווייטעל  פירן די צילן פון דעם  דעוועלאפמענט וועט ווייטער קינגסבארא דעוועלאפמענט פראיעקט. דער 
-איניציאטיוו׳ דורך צושטעלן סיי פובליק און סיי פריוואטע קאמיוניטי ערטער, א פארשידנ ברוקלין

סארטיגע רייע וואוינונג לייזונגען, אונטערהאלטנדע סערוויסעס און בליענדע עקאנאמישע אנטוויקלונג  
רומיגן געגנט. אונזער מאנשאפט איז איבערגעגעבן און  באניץ אויף ווייטער אונטערצוהייבן דעם גאנצן א

, און דער קאמיוניטי אויף צו ברענגען דעם  ESD, HCRקוקט ארויס אויף צו ארבעטן אינאיינעם מיט 
 פראיעקט צו דער ווירקליכקייט.״  

    
    ברוקלין אויפלעבן צענטראל-ווידער

    
ליידט שוין פון לאנג פון אומאינוועסטירונג און באזייטיגונגען וועלכע שטערן די   ברוקליןצענטראל 

וואוילזיין פון אירע איינוואוינער. איינוואוינער מאכן מיט באדייטנדע העכערע ראטע פון געזונטהייט  
עטן;  פראבלעמען; איינגעצוימטע צוטריט צו געזונטע עסנווארג אדער געלעגנהייטן פאר פיזישע אקטיוויט

איז אויף אפעקטירט דורך ברייטע    ברוקליןאון הויכע ראטעס פארברעכנס און געוואלדטאטן. צענטראל 
עקאנאמישע אומגלייכבארקייט צוליב הויכע ארבעטסלאזיגקייט, הויכע מאסן ארעמקייט, און אומגינציגע  

    קוואליטעט געזונטהייט קעיר. -צוטריט צו הויך
    

יגט צו צו ניין געווינענדע פארשלאגן וועלכע וועלן ציען אויף פאראויס דעם  דער היינטיגער מעלדונג לי
צוגענגליכע וואוינונגען אין צענטראל   4,000איניציאטיוו׳ס׳ אנטשלאסנקייט צו שאפן   ברוקלין׳ווייטעל 
. געוועזענע געווינער האבן אריינגעשטעלט סאציעלע, מעדיצינישע, און קאמיוניטי סערוויסעס;  ברוקלין

    פארוויילונגס און בילדונג געלעגנהייטן; פאמיליע וואוינונגען; און דירות מיט אונטערהאלט סערוויסעס.
    

    איניציאטיוו׳ ברוקלין׳ווייטעל וועגן דעם 
    

אויף צו   2017אין הערבסט  איניציאטיוו׳ ברוקלין׳ווייטעל האט אייגעפירט דעם גאווערנער קאומאו 
און צו שאפן   ברוקליןאדרעסירן דער גאנצער ריי אומגלייכבארקייטן וועלכע אפעקטירן די איינוואוינער פון 

׳ס מערסט אומבאשיצטע  ברוקליןא נייע מוסטער פאר קאמיוניטי אנטוויקלונג און וואוילזיין אין 
  ברוקליןיעדע אסעמבלי מיטגליד אין צענטראל קאמיוניטיס. דער גאווערנער האט דאן באאויפטראגט א 

מיט צונויפשטעלן א קאמיוניטי ראט קאונסיל וועלכע וועט אנטהאלטן אין זיך קאמיוניטי פירער, לאקאלע  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-14-billion-vital-brooklyn-initiative-transform-central-brooklyn


טוער, און אנדערע וועלכע האבן נגיעות אין די קאמיוניטיס אויף דורכצוקלערן די  -מומחים, כלל
טערמיניגע  -אין זייערע דיסטריקטן, און צו אנטוויקלען לאנג אייגנארטיגע געברויכן און געלעגנהייטן

זענען אויך אקטיוו געווען אין   ברוקליןלייזונגען. סטעיט סענאטארן וועלכע פארטרעטן טיילן פון צענטראל 
הויפט   100קאמיוניטי זיצונגען האבן צוזאמענגעברענגט קרוב צו  25דעם פראצעס. א סך הכל פון 

    .קאמיוניטי אנפירער 
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