
 
 גאווערנער קעטי האקול   9/25/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מיליאן דאלער פאר אונטערהאלט האוזינג פראיעקטן אין ברוקלין   12.6אנאנסירט גאווערנער האקול 
  און באפעלאו 

  
דירות פון פערמאנענטע   73היימלאזע האוזינג און הילף פראגראם געלטער וועלן שאפן 

    אונטערהאלט וואוינונגען 
  

  ,פראיעקטן וועלן געבן אונטערהאלט סערוויסעס און האוזינג סטאביליטעט פאר וועטעראנען
 ערנסטע גייסטישע קרענק    אוןמענטשן מיט סובסטאנץ באניץ פלאגענישן  

    
מיליאן דאלער אין סטעיט געלטער זענען   12.6גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן אז 

יעקטן אין ברוקלין און באפעלאו וואס וועלן צושטעלן פערמאנענטע אויסגעטיילט געווארן צו פרא
אונטערהאלט האוזינג פאר ניו יארקער וואס מאכן מיט היימלאזיגקייט. געשטיצט זענען די פראיעקטן 

דירות פון  73דורך ניו יארק סטעיט׳ס היימלאזע האוזינג און הילף פראגראם, און זיי וועלן צוגעבן 
, מענטשן וואס האבן געליטן פון סובסטאנץ  רהאלט האוזינג צו סערווירן וועטעראנעןפערמאנענטע אונטע

   און מענטשן מיט ערנסטע גייסטישע קרענק. באניץ דיסארדער
  
-איבערהויפט די מערסט —אלע ניו יארקערס קומט זיך די ארנטליכקייט און זיכערהייט פון א גוטע היים  "

די  "  האט גאווערנער האקול געזאגט.  " עדינט אונזער לאנד מיט אכט,באדערפטיגע און די וועלכע האבן ג
וויכטיגע סערוויסעס -פראיעקטן, ווי פילע אנדערע געשטיצט דורך דעם פראגראם, וועלן צושטעלן קריטיש

אנהאלטעוודיגע  -פאר מענטשן וואס האבן מיטגעמאכט היימלאזיגקייט צו קענען זיך ארויסזעהן פון לאנג
צווייטן, און די פראיעקטן ווייזן דא אין ניו יארק, גיבן מיר זיך אפ איינער מיט׳ן  האוזינג אומזיכערהייט.

  "אונזער אנטשלאסנקייט צו טוען למעשה. 
  

מיליאן דאלערדיגע   23.4די באשטעטיגטע פראיעקטן רעכענען אריין מאנהעטען ווילעדזש, א 
יוניטס פאר   33צוגענגליכע דירות, אריינגערעכנט  66וואס וועט באזארגן  אין באפעלאו דעוועלאפמענט
ונטערהאלט האוזינג פאר מענטשן מיט סובסטאנץ באניץ דיסארדער אדער אן ערנסטע  פערמאנענטע א

סעלף ּביהעיוויָארעל העלט אינק.׳, און עס  -גייסטישע קרענק. אנטוויקלט איז דער פראיעקט דורך ׳ּבעסט
רך  מיליאן דאלער פן דער היימלאזע האוזינג און הילף פראגראם און אפערירונג אויסגאבן דו 6.1באקומט 

  איניציאטיוו. אונטערהאלט האוזינג עמפייער סטעיטדער 
  

דירה׳דיגע דעוועלאפמענט אין ברוקלין וואס  -66מיליאן דאלערדיגע  39.6אויך באשטעטיגט איז א 
דירות פון אונטערהאלט האוזינג פאר מענטשן מיט ערנסטע גייסטישע קרענק און  40באזארגן 

וויקלט דורך ׳קָאנסערן פָאר אינדעּפענדענט ליווינג אינק.׳, און וועט וועטעראנען. דער פראיעקט איז אנט
מיליאן דאלער פון דער   6.4פערמאנענטע אונטערהאלטנע יוניטס און וועט באקומען  40אנטהאלטן 

אונטערהאלט   עמפייער סטעיטאון אפערירונג אויסגאבן פון דער   היימלאזע האוזינג און הילף פראגראם
 טיוו. איניציא האוזינג

  



דער היימלאז האוזינג און הילף פראגראם ווערט אדמיניסטרירט דורך דער סטעיט אפיס פון צייטווייליגע 
מיליאן דאלער אין קאפיטאל פינאנצירונג פאר   128וואס האט אוועקגעשטעלט און דיסַאּביליטי הילף, 

טן עמערדזשענסי  פראיעקטן וואס טראגן אן צו בויען אונטערהאלטנדע דירות אדער פארריכ
מיליאן דאלער פאר אכט   25ביז אהער היי־יאר האט דער פראגראם שוין אלאקירט קרוב צו  שעלטערס.

דירות פון אונטערשטיצנדע האוזינג און פארריכטן   213פראיעקטן וואס וועלן שאפן אדער פרעזערווירן 
צוגעשטעלט געלטער   פאראיאר האט דער פראגראם עמערדזשענסי שעלטערס לענגאויס דעם סטעיט. 

אונטערשטיצנדע האוזינג דירות און פארריכטן עמערדזשענסי   881פראיעקטן וואס וועלן צוגעבן  30פאר 
   ערטער.-שוץ

    
דער היימלאז האוזינג און הילף פראגראם שטעלט צו קאפיטאל סובווענצן און הלוואות פאר וואוילטעטיגע  

פאליטעטן צו קענען איינקויפען, בויען, אדער איבערמאכן האוזינג און רעליגיעזע ארגאניזאציעס און מוניצי 
די   פאר מענטשן וואס קענען זיך נישט אליין ערלעדיגן זיכערע און נייטיגע וואוינונגען אן ספעציעלע הילף.

גרענטס ווערן געגעבן דורך א פארמעסט פראצעס דורך דעם ניו יארק סטעיט היימלאז האוזינג און הילף  
   עי.-די-טי-עישען, א פובליק וואוילטעטיגע ארגאניזאציע מיט ארבעטער צוגעשטעלט דורך אוקארפאר

    
ביליאן דאלער פאר דאס אנטוויקלען    1.2דורך דעם פראגראם האט ניו יארק סטעיט באשטימט מער ווי 

אויף צו   דירות 22,000פון אונטערשטיצנדע האוזינג. אין סך הכל האט דער פראגראם געשאפן מער ווי 
  שטיצן מענטשן און פאמיליעס וואס מאכן מיט היימלאזיגקייט.

    
###  
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