
 
 גאווערנער ענדרו מ. קאומאו    7/13/2021 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

  
מיליאן צוגענגליכע און אונטערהאלטנדע   $20גאווערנער קאומאו אנאנסירט דאס פארענדיגן פון 

 האוזינג דעוועלאפמענט אין סאראטאגע ספרינגס  
  

צוגענגליכע וואוינונגען פאר ארבעטער פאמיליעס און היימלאזע   63פראמענאדע דירות באזארגן 
 וועטעראנען 

  
יעריגע  -ביליאן פינף $20ווערנער קאומאו׳ס פרעצעדענטלאזע דער פראיעקט איז א טייל פון גא

 צוגענגליכע האוזינג פלאן 
  

גאווערנער ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן דאס פארענדיגן פון ׳פראמענאדע אפארטמענטס׳, א  
מיליאן צוגענגליכע און אונטערהאלטנדע האוזינג דעוועלאפמענט וואס געפונט זיך אין הארץ פון   $20

מיליאן אין  $16.5דאונטאון סאראטאגע ספרינגס. דער דעוועלאפמענט ווערט טיילווייז פינאנסירט דורך 
פארדינסט טעקס קרעדיטס דורך ניו יארק סטעיט ׳האומס ענד קאמיוניטי ריניועל׳, און באזארגט  -נידעריג

 דירות רעזערווירט פאר היימלאזע וועטעראנען.   10צוגענגליכע וואוינונגען, אריינגערעכנט  63
     
וויכטיגער  -יר אנערקענען דער קריטיש״בשעת מיר בויען צוריק ניו יארק אויף בעסער ווי פריער מוזן מ 

ראלע וואס צוגענגליכע און אונטערהאלטנדע האוזינג שפילט אין העלפן וואקסן אויפגעלעבטע קאמיוניטיס  
״דער דאזיגער דעוועלאפמענט באזארגט   האט גאווערנער קאומאו געזאגט.לענגאויס דעם סטעיט,״  

רן אז סאראטאגע ספרינגס בלייבט א פלאץ וואו יעדער  צוגענגליכע וואוינונגען געצילט אויף צו פארזיכע 
איבערהויפט די מענער און פרויען   -האט דער געלעגנהייט צו וואוינען, ארבעטן, און האדעווען א פאמיליע 

 וועלכע האבן געדינט אונזער לאנד אין מיליטער מיט עהרע.״  
  

-דירות און דריי צוויי  41ע מיט שטאקיגע געבייד -׳פראמענאדע אפארטמענטס׳ באשטייט פון א פיר
דירות. אלעס אינאיינעם וועט דער   22סטייל געביידעס מיט א סך הכל פון  -טאקיגע טאונהאוזש

  -שלאפצימער דירות -דריי 6שלאפצימער, אןו -צוויי 26שלאפצימער, -איינציג 31דעוועלאפמענט פיגורירן 
-פראצענט פון דעם מיטל 80אדער אונטער  אלע צוגענגליך פאר הויזגעזינדער וועלכע פארדינען ביי

 ונקט פון פארדינסטן אין דעם געגנט.  פ
  

עי, און דער סאראטאגע ספרינגס  -עס-דער פראיעקט איז אנטוויקלט דורך נארסטאר דעוועלאפמענט יו
דירות רעזערווירט פאר מענטשן וועלכע נייטיגן זיך אין    10האוזינג אויטאריטעט, און אנטהאלט 

לט סערוויסעס מיט א פרעפערענץ פאר וועטעראנען. אונטערהאלט סערוויסעס וועלט  אונטערהא
 צוגעשטעלט ווערן דורך דער וועטעראנען און קאמיוניטי האוזינג קאאליציע.  

  
צוגעשטעלטע באקוועמליכקייטן רעכענען אריין ענערגדזשי סטאר עפלייענסעס, א קאמיוניטי צימער מיט  

לאנדרי איינריכטונגען, א פיטנעס צימער, סטארעדזש פלאץ פאר טענאנטן און א דרויסנדיגע קינדערשפיל  
ל געשעפטן, סקולס,  ארט. דער דעוועלאפמענט געפונט זיך אויך ווייניגער ווי א האלבע מייל פון ריטעי



באס טראנספארטאציע ליניעס, פארמאסיס, באנקס, לייברעריס, געזונטהייט צענטערס, גראסערי  
 סטארס, און רעסטוראנטן.  

  
-ביליאן פינף $20׳פראמענאדע אפארטמענטס׳ איז א טייל פון גאווערנער קאומאו׳ס פרעצעדענטלאזע 

צוטריט צו זיכערע און צוגענגליכע וואוינונגען דורך בויען  עריגער פלאן צו צושטעלן פאר אלע ניו יארקער י
דירות פון   6,000דירות פון צוגענגליכע וואוינונגען, און  100,000און פרעזערווירן מער ווי 

האט ניו יארק סטעיט האומס ענד קאמיוניטי ריניועל   2011אונטערהאלטנדע וואוינונגען. זינט 
 5,600קאפיטאל ראיאן צו שאפן אדער פרעזערווירן קרוב צו  מיליאן אין דעם $490אינוועסטירט 

     צוגענגליכע היימען. 
  

סטעיט שטיצע פאר פראמענאדע אפארטמענטס רעכנט אריין דאס אויסטיילן פון פעדעראלע און סטעיטישע  
יטי פון  מיליאן ווערט פון עקוו $16.5פארדינסט האוזינג טעקס קרעדיט וועלכע האבן געשאפן איבער -נידעריג

HCR.   דער ניו יארק סטעיט ענערגיע פארשונג און אנטוויקלונג אויטאריטעט האט צוגעשטעלט מער ווי
רייז נייע קאנסטרוקציע׳ פראגראם. אין  -אין גרענט געלטער צו דעם פראיעקט דורך איר ׳לאו $64,800

       אן.מילי $2.9צוגאב האט ׳קי קאמיוניטי דעוועלאפמענט קארפארעישען׳ צוגעשטעלט 
      

HCR ״ פראמענאדע אפארטמענטס אדרעסירט  ענע וויסנאוסקאס האט געזאגט, -קאמישענער רוט
  63קוואליטעט צוגענגליכע רענטעל וואוינונגען אין סאראטאגע ספרינגס מיט -דער נויט פאר הויך

ט אונזער לאנד,  שפארעדיגע דירות. אלע ניו יארקער, און איבערהויפט די וועלכע האבן סערוויר-ענערגיע
בליענדע קאמיוניטיס מיט צוגענגליכקייט צו גוטע  -קומט זיך דער מעגליכקייט צו וואוינען אין עקאנאמיש

מיליאן אינוועסטירונג איז א הויפט טריט   $20דזשאבס, סקולס, סערוויסעס, און פארוויילונג. אונזער 
    שטאט פאר יעדן.״  פאראויס אין בויען א מער אינקלוסיווע און גלייכבארעכטיגטע

  
סאראטאגע ספרינגס האוזינג אויטאריטעט עקזעקיוטיוו דירעקטאר פאול פעלדמאן האט געזאגט,  

״העכערן די צאל צוגענגליכע וואוינונגען אין דער שטאט איז שוין פון יארן געווען א פריאריטעט פאר דער  
זייער דעם פאקט אז מיר קענען יעצט    סאראטאגע ספרינגס האוזינג אויטאריטעט, און עס דערפרייט אונז

פאמיליעס וואס וואונשן זיך צו וואוינען אין   63קוואליטעט צוגענגליכע וואוינונגען צו נאך -אנבאטן הויך
סאראטאגע ספרינגס. דער פראיעקט האט גענומען יארן ארבעט הינטער די סצענעס און איז ווירקליך  

לן מיר זיך באדאנקען צו אונזערע דעוועלאפמענט מיטארבעטער  געווען א טיעם באמיאונג, און דערפאר ווי
ביי נארסטאר דעוועלאפמענט פאר אנפירן דעם אונטערנעמונג. איך וויל דאנקען דער סאראטאגע  

ספרינגס האוזינג אויטאריטעט באורד פון קאמישענערס פאר זייער בליק און הדרכה במשך די לעצטע  
ביז צו דער ענדע. איך וויל זיך אויך באדאנקען פאר דעם מעיאר און   פאר יאר אין דורכזען דעם פראיעקט

פעסטע שטיצע צו דעם פראיעקט. צום לעצט וויל איך  -סיטי קאונסיל פאר זייער אנגייענדע און פעלזן
קאמענדירן דער שטאב פון דער סאראטאגע ספרינגס האוזינג אויטאריטעט, וועלכע האבן געוויזן אן  

נטשלאסנקייט און געטריישאפט צו דעם צוועק פון באזארגן וואוינונג געלעגנהייטן  איבערראשנדע מאס א
פאר פאמיליעס וועלכע וואלטן אנדערש מעגליך נישט געהאט קיין שאנס צו וואוינען אין דער  

 וואונדערליכער שטאט.״  
  

ר שפירן זיך  ״מיעי, האט געזאגט, -עס-ריטשארד היגינס, פרעזידענט פון נארסטאר דעוועלאפמענט יו
שטאלץ און פארעהרט אז מיר זענען געווען א טייל פון דעם סאראטאגע ספרינגס האוזינג אויטאריטעט׳ס  

קוואליטעט  -נייטיגע הויך-דעוועלאפמענט טיעם. די פראמענאדע אפארטמענטס וועלן צוגעבן העכסט
ר דאנקבאר צו ניו יארק  מיר זענען זייע צוגענגליכע וואוינונגען אין דער שטאט סאראטאגע ספרינגס.

סטעיט האומס ענד קאמיוניטי ריניועל, דער שטאט סאראטאגע ספרינגס, קיע בענק, דער דעזיין טיעם ביי  
עי גרופע, און דער קאנסטרוקציע מאנשאפט ביי באנאציאו  -באלזאר און טוק ארכיטעקטן, און דער על

 דעם פראיעקט א גרויסער ערפאלג.״  קאנסטרוקציע וועלכע האבן אלע געארבעט אינאיינעם צו מאכן 
  



״דער באדינג פון אונטערהאלטנדע און צוגענגליכע  סענאטאר דאפנע דזשארדען האט געזאגט, 
וואוינונגען פאר מיליטער וועטעראנען און ארבעטער פאמיליעס וועלכע מאכן מיט היימלאזיגקייט איז א  

ער וועטעראנען, און ארויס העלפן ארבעטער  וויכטיגער ציל. העלפן אמעריקע׳ס העלדן, אונזער מיליט 
פאמיליעס זענען בארימבארע איניציאטיוון פאר וועלכע עס קומט זיך אונזער שטיצע. עס דערפרייט מיר  

אז דער דאזיגער וויכטיגער פראיעקט איז פארענדיגט און די שטיצע וועט יעצט באזארגט ווערן צו די  
 וועלכע זענען אין נויט.״  

  
״עס גיבט מיר גרויס פרייד צו זען דאס עפענען פון די   יטגליד קערי וואערנער האט געזאגט,אסעמבלי מ

פראמענאדע אפארטמענטס צו סערווירן איינוואוינער פון סאראטאגע ספרינגס. די הערליכע דירות וועלן  
-כגעטראכטהעלפן אדרעסירן דעם כראנישן פראבלעם פון צוגענגליכע וואוינונגען אין דער שטאט מיט דור 

אויסגעשטעלטע וואוינונגען אין א גינציגן לאקאציע. איך אפלאדיר דעם ניו יארק סטעיט האומס ענד  
קאמיוניטי ריניועל און דער שטאט סאראטאגע ספרינגס פאר אנערקענען און אדרעסירן די געברויכן פון די  

ן עס קומט זיי זיכערע, באקוועמע,  ארבעטנדע מענטשן אין אונזער קאמיוניטי וועלכע נייטיגן זיך או-שווער
 און גרינג צוגענגליכע וואוינונגען פאר זייערע פאמיליעס.״  

  
קאמיוניטי  2020״לויט ווי עס איז אויסגעלייגט אין אונזער מעיאר מעג קעלי האט געזאגט, 

דעוועלאפמענט קאנסאלידעיטעד פלאן וועט דאס שאפן צוגענגליכע וואוינונגען ווייטער אנהאלטן אלס א  
עס דערפרייט מיר צו קענען זאגן אז מיר האבן געמאכט   וויכטיגע פריאריטעט פאר דער שטאט.-העכסט

זיבן פראיעקטן מיט א מעגליכקייט   עם אונטערנעמונג אין די לעצטע פינף יאר. ריזיגע פארשריטן אויף ד
נייע צוגענגליכע וואוינונג יוניטס זענען שוין פארטיג, אונטער קאנסטרוקציע, אדער אין דעם   510פון 

דער סאראטאגע ספרינגס פובליק האוזינג אויטאריטעט איז דורכאויס געווען א   באשטעטיגונגס פראצעס.
קוואליטעט דירות דורך דעם  -הויך 63צולייגנדיג   -נייטיגע מיטארבעטער אין דעם אונטערנעמונג -סטהעכ

ביי די וואנדערבילט און דזשעפערסאן טעראסעס וועלכע וועלט אין   24פראמענאדע פראיעקט, און נאך 
 קורצן פארענדיגט ווערן.״  

  
  ### 
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