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  ביליגע און שטיצנדע דאלארדיגע מיליאן 28 נײע א פון עפענונג די אנאנסירט האוקאל גאווערנאר
  קאַונטי סופאלק אין דעוועלאפמענט האוזינג

  
  און פאמיליעס מענטשן, איינצלנע פאר  אפארטמענטס נייע 77 ברענגט סטאנציע ליבערטי

   סערוויסעס שטיצנדע ארטיגע- אויפן צו צוטריט מיט וועטעראנען
  

  דאבילדער צו באקומען 
  

מיליאן דאלארדיגע ביליגע און   28גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט די פארענדיגונג פון אן  
שטיצנדע האוזינג דעוועלאפמענט אין פּארט דזשעפערסאן סטאנציע אין ברוּקהעיווען טאון. ליבערטי  

נויט פון שטיצנדע  אפארטמענטס פאר מענטשן וועלכע זענען אין  45היימער מיט  77סטאנציע ברענגט צו 
  סערוויסעס, אריינרעכענענדיג וועטעראנען וועלכע זענען געווען היימלאז אין די פארגאנגענהייט.

  
"מיט אירע ביליגע היימער, געזונט סערוויסעס און הערליכע שטח, איז ליבערטי סטאנציע יעצט א  

די איינוואוינער פון  פערמאנענטע חלק פון די פּארט דזשעפערסאן סטאנציע קאמיוניטי, און  
"ערמעגליכן פאר   גאווערנער האקול האט געזאגט.ברוּקהעיווען וועלן בענעפיטירן אלץ רעזולטאט", 

מענטשן צו צוקומען צו סטאבילע און שטיצנדע היימער וואס זיי קענען זיך ערלויבן איז איינס פון די הויפט  
  יע וואס מיר וועלן ווייטער ערפילן." מיסיעס פון מיין אדמיניסטראציע, און עס איז איין מיס

  
  צימערדיגע שלאף-איין  75  מיט געביידעס וואוינונג שטאקיגע-צוויי זעקס פון באשטייט סטאנציע ליבערטי

  ביליג  גענוג  זיי וועלן אפארטמענטס די אפארטמענטס. צימערדיגע שלאף-צוויי צוויי  און אפארטמענטס
 דורכשניטליכע  ארטיגע די פון פראצענט 50  ביז פון איינקונפט מיט פאמיליעס און מענטשן פאר

  ערלויבן. קענען  צו זיך  (Income Median Area) איינקונפט
  

  די אין היימלאז  געווען  זענען וועלכע  די און  וועטעראנען  העלפן וועלן אפּארטמענטס שטיצנדע די
  עמפייער די – דורך געצאלט ווערט עס און –  פון סערוויסעס באקומט סטאנציע  ליבערטי פארגאנגענהייט.

  (ESSHI Initiative, Housing Supportive State Empire) אונטערנעמונג האוזינג שטיצנדע סטעיט
  דער (.OMH lth,Hea Mental of Office) געזונט גייסטישע פון אפיס סטעיט יארק  ניו די  דורך

   .Inc Housing, Concern  איז פּראָוויידער סערוויס  שטיצנדע און  דעוועלאפער

  
  אפיסעס און דזשים א  צימער,  קאמפיוטער א מיט  צענטער קאמיוניטי א אריין רעכנט דעוועלאפמענט די

  מיט פאצירןש צו וועג  א און פּראפּערטי  די אויף גערטנער  צוויי דא זענען עס איינגעשטעלטע. פאר
  געשעפטן,  ריטעיל פון רייע לאנגע א צו נאענט איז דעוועלאפמענט די איבונגען. מאכן צו פלעצער זעקס

 דזשעפערסאן פּארט ראָוד'ס רעיל איילענד לאנג  די צו ליניע באס פובליק א  דורך פארבינדן איז עס און
  סטאנציע. באן

  

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/Liberty_Station.pdf


  געבויט  איז עס און קאמיוניטי,  גרינע ענטערפּרייז'ס פון סטאנדארטן די נאך קומט סטאנציע ליבערטי
  צו צוגאב אין דעוועלאפמענטס. ביליגע און ריינע  שטיצן  צו פּאליסי סטעיט יארק  ניו  די אונטער געווארן

  די ,Star yEnerg פון סטאנדארט די נאך קומען  וואס מעבל מיט אפארטמענט יעדע אויסשטאטן
  וואסער שטורעם א האט  לענדסקעיפּינג די און  וואסער, שפארן צו אויסגעשטעלט איז דעוועלאפמענט
  אויבערפלאך. די  אויף  סיסטעמען מענעדזשמענט

  

מיליאן דאלאר אין עקוויטי פון נידעריגע   18סטעיט פאנדינג פאר ליבערטי סטאנציע רעכנט אריין מער פון  
מיליאן דאלאר אין סאבסידי פון ניו יארק סטעיט   6.3עקס קרעדיטס און מער פון איינקונפט האוזינג ט

די קאמיוניטי אפהיטונג    (.Homes and Community Renewal, HCRהיימער און קאמיוניטי רינוּעל )
מיליאן   1.45( שטעלט צו א Community Preservation Corporation, CPCקערפערשאפט )

הלוואה געצאלט דורך זייער שותפות מיט די ניו יארק סיטי ארבייטער'ס   דאלארדיגע פערמאנענטע
(, סופאלק New York City Employees' Retirement Systems, NYCERSריטייערמענט סיסטעמען ) 

דאלאר.   300,000דאלאר און די האָום דיפּאו פאונדעישען האט בייגעשטייערט   900,000קאַונטי האט 
אָפּס דורך א פראגראם -דאלאר אין פאנדינג פאר סטאַרט 382,000האט געגעבן  OMHדי 

  .ESSHIמיליאן דאלאר אין יערליכע שטיצע סערוויסעס פאנדינג דורך  1.1דעוועלאפמענט גרענט, און 

  
HCR מיר מוזן ארבעטן צוזאמען צו באקעמפן  ען וויסנאסקעס האט געזאגט, - קאמישאנער רוט"

היימלאזיגקייט און האוזינג אומזיכערהייט, און אזוי אויך אדרעסירן די געברויכן פון וועטעראנען וועמענס  
דינסט פאר אונזער לאנד טאר נישט פארגעסן ווערן. ליבערטי סטאנציע איז איין טייל פון די לייזונג, און  

מיליאן דאלארדיגע דעוועלאפמענט   28פארן בויען די    Concern Housingאיך בין דאנקבאר פאר 
טראץ די שוועריגקייטן פון די קאוויד פאנדעמיע וואס האט קלאר געמאכט פאר יעדן ווי וויכטיג א זיכערע  

  HCRהיים וואס מענטשן קענען זיך ערלויבן איז פאר די געזונט פון יחידים און פון אונזערע קאמיוניטיס. 
קוואליטעט ביליגע האוזינג געלעגנהייטן אויף לאנג -רגעגעבן צו פארברייטערן צוטריט צו הויכעאיז איבע

  איילענד און אין די גאנצע סטעיט." 
  

  גיבן צו אונטערנעמונג יאריגע-פינף דאלארדיגע,  ביליאן 20 סטעיט'ס די  פון טייל  איז סטאנציע ליבערטי
  איר אין  יעצט איז וואס  – פלאן די  ערלויבן. זיך קענען זיי וואס האוזינג זיכערע  צו צוטריט   יארקער ניו פאר

  אויפהאלטן און  בויען  דורך  היימלאזיגקייט באקעמפט עס און צוגענגליך, האוזינג מאכט – יאר לעצטע
  האוזינג. שטיצנדע פון יוּניטס 6,000  און האוזינג ביליגע פון יוּניטס  100,000  פון מער

  
  צו דאלאר מיליאן  366 אינוועסטירט HCR די  האט איילענד לאנג אין יאר  צען לעצטע  די דורכאויס
  אן פאמיליעס, מערערע פאר דעוועלאפמענטס אין אפארטמענטס ביליגע 2,900 כמעט פינאנצירן

  מקורות. אנדערע  פון געלטער אין דאלאר מיליאן 272 פון מער אויסגענוצט האט וואס אינוועסטירונג
  

OMH  ,ניו יארק'ס עמפייער סטעיט שטיצנדע האוזינג קאמישאנער דר. ען סאליווען האט געזאגט"
אונטערנעמונג האט געהאט גרויס הצלחה העלפנדיג טויזנטע מענטשן און פאמיליעס צו וואוינען  

געשטיצטע יוּניטס אין -ESSHI 45די  זעלבסטשטענדיג אין זיכערע און סטאבילע האוזינג.
א ביישפיל פון גאווערנאר האוקאל'ס   ברוּקהעיווען'ס ליבערטי סטאנציע אפארטמענטס זענען נאך

איבערגעגעבנקייט צו באקעמפן היימלאזיגקייט און העלפן שוואכערע ניו יארקער באקומען די סערוויסעס 
  וואס זיי דארפן האבן צו קענען סוקסעספולע און פראדוקטיווע לעבנס אין זייערע אייגענע קאמיוניטיס." 

  

"ליבערטי  . האט געזאגט, Concern Housing Incראלף פאסאנאו, עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון 
סטאנציע איז די תוצאה פון געוואלדיגע צוזאמענארבעט צווישן די סטעיט, לאקאלע און פריוואטע שטיצער,  

יו יארק  צוזאמען מיט די נ צוזאמען מיט א טאלאנטירטע און איבערגעגעבענע דעוועלאפמענט מאנשאפט.
, די קאמיוניטי אפהיטונג קערפערשאפט און די  NEF, Capital Oneסטעיט אגענטורן, סופאלק קאַונטי, 

האָום דיפּאו פאונדעישען האבן מיר אהערגעשטעלט האוזינג וואס פאסט זיך פאר די שטאלץ וואס מיר  



שטיצן די פראיעקט דורך   פארן Citiמיר ווילן אויך באדאנקען  האבן מיט לאנג איילענד'ס וועטעראנען.
LISC-NEF' ס'Bring Them HOMES ,ברענג זיי היימער( אונטערנעמונג( 'NYS  טראנספארטאציע

  דעפּארטמענט, ברוּקהעיווען טאון און די פּארט דזשעפערסאן סטאנציע קאמיוניטי." 

  

דעבי בוּרקארט, נאציאנאלע וויצע פרעזידענט פון שטיצנדע האוזינג פאר נאציאנאלע גלייכקייט קאסע 
(National Equity Fund, NEF ,האט געזאגט )  די נאציאנאלע גלייכקייט קאסע איז שטאלץ צו ארבעטן"

ו ווייטער צולייגן  צו העלפן פינאנצירן פּארט דזשעפערסאן און צ Concern Housingצוזאמען נאכאמאל מיט 
'  Bring Them HOMES'ס 'LISC-NEFנאך ביליגע האוזינג יוּניטס אין לאנג איילענד פאר וועטעראנען. 

אונטערנעמונג האט צוגעשטעלט די ערשטע גרענט געלטער בעפאר די דעוועלאפמענט כדי צו ערמעגליכן די  
ארט דזשעפערסאן איז נאך א טריט פראיעקט אין די ערשטע שטאפלען. אונזער צוזאמענארבעט אויף פּ

פאראויס אין אונזער מיסיע צו שאפן און אהערשטעלן פארגעשריטענע פינאנציעלע לייזונגען ארבעטנדיג  
מיר זענען גאר פרייליך צו   צוזאמען צו פארברייטערן דאס בויען און אויפהאלטן ביליגע און שטיצנדע האוזינג. 

  אלדיגע שותפים." ממשיך זיין די רייזע מיט אזעלכע געוו

  
האט געזאגט,  CPCאויפלעבונג -, דירעקטאר פון אָפּסטעיט ווידערSVPגרעט -טאמאס מק

"ביליגע און שטיצנדע האוזינג האט די מעגליכקייט צו ברענגן סטאביליטעט פאר טייל פון ניו יארק'ס 
טערמיניגע געזונטהייט און לעבעדיגקייט פון  -שוואכערע איינוואוינער און פארשטערקערן די לאנג

רנעמונג צו  האט געקענט זיין א חלק פון די געמיינזאמע אונטע CPCקאמיוניטיס. איך בין שטאלץ אז 
  Concern Housingברענגן ליבערטי סטאנציע צו די פּארט דזשעפערסאן קאמיוניטי. מיר באדאנקן 

פאר זייער איבערגעגעבנקייט צו צושטעלן ביליגע האוזינג און שטיצנדע סערוויסעס צו די וועלכע דארפן  
נגער און אונזערע  , סופאלק קאַונטי און קאמפּטראלער סטריHCRדאס די מערסטע, מיר באדאנקן 

  ." NYCERSפאנדינג שותפים ביי 
  

"צושטעלן ביליגע האוזינג פאר וועטעראנען וועלכע  סענאטאר ענטאני פּאלוּמבאָו האט געזאגט, 
זענען אין נויט איז א וויכטיגע חלק צו זיכער מאכן אז מיר גיבן הילף און שטיצע פאר די וועלכע האבן 

ט פאר אונזער פרייהייט. ליבערטי סטאנציע שטעלט צו שטיצע פאר  געדינט אונזער פאלק און געקעמפ
  ארטיגע וועטעראנען און לאקאלע איינוואוינער." 

  
"די ליבערטי סטאנציע דעוועלאפמענט איז א אסעמבלימאן סטיוו ענגעלברייט האט געזאגט, 

דערפרייענדע און גאר נויטיגע האוזינג קאמפלעקס פאר וועטעראנען און אנדערע וועלכע דארפן זיכערע  
מיטן בויען און   Concern Housing, Incאיך קען די רעפוטאציע פון  און ביליגע האוזינג אין די געגנט.

עוועלאפמענטס פאר מענטשן מיט באגרעניצטע פינאנציעלע  אנגעפירטע האוזינג ד-מענעדזשן גוט
מעגליכקייטן, און ליבערטי סטאנציע וועט זיין נאך א הצלחה מיטן צושטעלן וויכטיגע האוזינג פאר  

  וועטעראנען און מענטשן מיט באגרעניצטע מעגליכקייטן." 
  

"א וויכטיגע חלק פון פאראויס רוקן אונזער ראיאן  סופאלק קאַונטי עקזעקיוטיוו בעלאן האט געזאגט, 
און צו האלטן א הויכע סטאנדארט איז צו מאכן אינוועסטירונגען אין ביליגע האוזינג אפציעס פאר  

שטיצנדע פארשידענע גרופעס פון די באפעלקערונג. ליבערטי סטאנציע וועט ברענגן פערמאנענטע, 
האוזינג פאר ערוואקסענע מיט דיסעביליטיס, מענטשן און פאמיליעס פון די ארבייטער קלאס און 

וועטעראנען. אונזער ציהל איז צו זיכער מאכן אז אלע פון אונזערע איינוואוינער האבן א זיכערע פלאץ צו  
  אנרופן זייער היים." 

  
"אין די צייט ווען פאמיליעס שטעלן  ניו יארק סיטי קאמפּטראלער סקאט מ. סטרינגער האט געזאגט, 

, מוז שטיצנדע און ביליגע האוזינג זיין  19- זיך צוריק אויף די פיס נאך די עקאנאמישע חורבנות פון קאוויד
רק סיטי ריטייערמענט  א קריטישע טייל פון אונזער ערהוילונג. דאס איז די סיבה פארוואס די ניו יא

סיסטעמס זענען שטאלץ צו אינוועסטירן אין ליבערטי סטאנציע וואס וועט גיבן האוזינג פאר ניו יארקער  



וועלכע האבן א נידעריגערע איינקונפט אויף די שוועל פון היימלאזיגקייט כדי זיי זאלן קענען ארויפקריכן  
יליטעט. דאס איז א זיכערע און וויכטיגע  אויף די עקאנאמישע לייטער צו זיכערהייט און סטאב

  אינוועסטירונג וואס וועט העלפן אונזערע פענסיאנערן און בויען די האוזינג וואס מיר דארפן." 
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