
 
 גאווערנער קעטי האקול    9/28/2021 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מיליאן דאלערדיגע צוגענגליכע   29גאווערנער האקול אנאנסירט קאנסטרוקציע אונטערוועגנס אויף 
 און אונטערהאלטנדע האוזינג דעוועלאפמענט אין באפעלאו 

  
צוגענגליכע און אונטערהאלטנדע וואוינונגען פאר   65ליידיגע פובליק סקול צו ווערן -לאנג

 וועטעראנען און פאמיליעס  
  

  דאצו באקומען בילדער 
  

׳ דירות,  75גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן אז קאנסטרוקציע איז אונטערוועגנס אויף ׳סקול 
צוגענגליכע   47מיליאן דאלערדיגע דעוועלאפמענט אויף באפעלאו׳ס איסט סייד וואס וועט געבן  29א 

פאמיליע וואוינונגען.  -ציגנייע איינ 18וואוינונגען אין אן איבערגעניצטע געוועזענע פובליק סקול און נאך 
דריי און דרייסיג פון די דירות וועלן זיין רעזערווירט פאר היימלאזע וועטעראנען און מענטשן וואס זענען  

 דיסעיבעלד פון מיליטער דינסט.  
  

״אונזער פארשפרעכונג צו קעמפן קעגן היימלאזיגקייט און האוזינג אומזיכערהייט האלט ווייטער אן מיט  
האט  דער לעצטער דעוועלאפמענט וואס גיבט אריין א נייע חיות אין א היסטארישע באפעלאו סקול,״ 

ן קינדער האבן זיך  איז אמאל געווען אן ארט וואו דורות פו  75״פובליק סקול  גאווערנער האקול געזאגט.
געקענט לערנען און באקומען פון קינדער האבן זיך געקענט לערנען און באקומען זייער אנהייב צו א  

ליכטיגן צוקונפט. אונזער אינוועסטירונג וועט ערלויבן ווידעראמאל אז דער ארט זאל זיין א צענטער פונקט  
יט צו וואקסן, און אונזערע וועטעראנען  פון א לעבהאפטע געגנט וואו פאמיליעס האבן די מעגליכקי 

 באקומען די שטיצע וואס קומט זיך זיי.״  
  

פראצענט פון   60דירות וועלן זיין צוגענגליך פאר הויזגעזינדער וועלכע פארדינען ביז  65אלע 
דורכשניטליכע פארדינסטן אין דעם געגנט. צוואנציג הויזגעזינדער וועלן באקומען אויפ׳ן פלאץ  

אלט סערוויסעס און רענט סובסידיס פינאנצירט דורך דער עמפייער סטעיט אונטערהאלט  אונטערה
אפיס פון צייטווייליגע און דיסַאּביליטי הילף. נאך   NYSהאוזינג איניציאטיוו און אדמיניסטרירט דורך דער 

עס האוזינג ענד  -ודרייצן הויזגעזינדער וועלן באקומען  ׳קָאנטיניואום ָאוו קעיר׳ רענט סָאבדיסיס פון ׳י
אונטערהאלט דירות וועלן זיין   33אורּבען דעוועלאפמענט׳ דורך ערי קאונטי. דער דעוועלאפמענט׳ס 

 רעזערווירט פאר וועטעראנען. 
  

און נאך עטליכע אנדערע סארטן   1979האט צום לעצטן מאל גאהאלטן קלאסן אין  75פובליק סקול 
שטאקיגע  -יאר. טוישונגען צו דער דריי 20בן ליידיג אויף איבער באניץ זינט דאן איז דער געביידע געבלי

ציגל עקסטעריאר וועלן מיט פארזיכטיגקייט פרעזערווירן די היסטארישע ארכיטעקטורעלע עלעמענטן. 
אלע פענצטער וועלן איבערגעטוישט ווערן אויף היסטארישע אלומינום פענצטער און פיר אריינגאנגס טירן  

 שט ווען צו זיין גלייך אין אויסזעהן צו די ארגינעלע.  וועלן איבערגעטוי
  

דירות און דער פארנט פון דער   47דער גימנאזיום און קלאסרומס וועלן ווערן איבערגעטוישט אויף 
אודיטאריום וועט געניצט ווערן אלס דער הויפט אריינגאנג און קאמיוניטי צימער. דער הינטערשטער טייל  

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/School_75.pdf


נגערעכנט דער געוועזענער באלקאן, וועט געניצט ווערן צו האלטן די נייע  פון אודיטאריום, אריי
קארפארעיט אפיסעס פאר דער מערב ניו יארק וועטעראנען׳ס האוזינג קאאליציע, דער אונטערהאלט  

 סערוויס צושטעלער.  
  

ידיגע  פאמיליע הייזער אויף לי -איינציג 18דער קאמפלעקס אנטהאלט אויך די נייע קאנסטרוקציע פון 
 עמסלי געגנט.  -טיילן ארום דעם געוועזענעם סקול לענגאויס דעם וויליאם-ערד

  
דעוועלאפערס זענען די מערב ניו יארק וועטעראנס האוזינג קאאליציע און ׳נארסטאר  -די קא

 עי׳.  -עס-דעוועלאפמענט יו
  

ענד קאמיוניטי ריניועלס׳ סטעיט פינאנצירונג פאר דער דעוועלאפמענט איז דורך ׳ניו יארק סטעיט האומס 
אינקאם האוזינג טעקס קרעדיטס וואס וועלן אריינברענגען  -אלאקירונג פון פעדעראלע און סטעיט לָאו

מיליאן דאלער דורך דער אונטערהאלט האוזינג געלעגנהייט   4.1מיליאן דאלער אין עקוויטי,  15.8ארום 
ועסטירונג פָאנד. דער ניו יארק סטעיט  דאלער דורך דער קאמיוניטי אינו 580,000פראגראם, און 

׳דעפארטמענט ָאוו פארקס, רעקריעישען, ענד היסטאריק פרעזעוועישען׳ האט אויסגעטיילט פעדעראלע  
מיליאן דאלער אין עקוויטי, און   6.7און סטעיט היסטארישע טעקס קרעדיטס וועלכע וועלן שאפן איבער 

- דורך איר לאו 72,000טוויקלונג אויטאריטעט וועט געבן דער ניו יארק סטעיט ענערגיע און פארשונג אנ
 פראגראם.   HOMEדורך דער  850,000ייז נייע קאנסטרוקציע פראגראם. דער שטאט באפעלאו גיבט ר 
  

HCR ״דער פאנדעמיע האט אויפגעדעקט דער נויט ענע וויסנאוסקאס האט געזאגט, -קאמישענער רוט
פאר צוגענגליכע און אונטערהאלטנדע האוזינג, איבערהויפט פאר ניו יארקער וואס מוטשען זיך שוין מיט 

האוזינג אומזיכערהייט. דורך אונזער מיטארבעטשאפט מיט דער מערב ניו יארק וועטעראנס האוזינג  
מיליאן דאלערדיגע דעוועלאפמענט   29רייטערט דער קאאליציע און נארסטאר דעוועלאפמענט פארב

האוזינג געלעגנהייטן אויף באפעלאו׳ס איסט סייד פאר פאמיליעס און וועטעראנען און גיבט צו נייע  
לעבהאפטקייט צו א לאנג אויסגעליידיגטע אבער הערליכע היסטארישע סקול געביידע. דורך  

נגליכע האוזינג קענען מיר בעסער סערווירן אונזער  טראנספארמירן אונטערבאניצטע ערטער אויף צוגע 
 שטאטישע קאמיוניטיס.״ -אינער 

  
-ביליאן דאלעדיגע פינף 20׳ אפארטמענטס זענען א טיל פון דער סטעיט׳ס פרעצעדענטלאזע 75׳סקול 

עריגע האוזינג פלאן צו מאכן האוזינג מער צוגענגליך און באקעמפן היימלאזיגקייט דורך בויען אדער  י
וואוינונגען מיט אונטערהאלט סערוויסעס.  6,000צוגענגליכע היימען און  100,000פרעזערווירן איבער 

מיליאן דאלער אין   307האט ניו יארק סטעיט האומס ענד קאמיוניטי ריניועל אינוועסטירט  2011זינט 
 ן. צוגענגליכע היימע 3,200באפעלאו, וועלכע האט געשאפן אדער פרעזערווירט קרוב צו 

  
קאמישענער פון ניו יארק סטעיט אפיס פון פארקס, פארוויילונג, און היסטארישע אפהיטונג עריק  

, איז דער געוועזענער באפעלאו פובליק  1925״ארגינעל געבויט געווארן אין קולעסייד האט געזאגט, 
ריין א נייע חיות  פראיעקט נאך א גרויסע ביישפיל פון וויאזוי היסטארישע אפהיטונג בלאזט א 75סקול 

פאר באפעלאו׳ס איסט סייד. דער היסטאריש טעקס קרעדיט פראגראם טרייבט אינוועסטירונגען אין  
היסטאריש סטרוקטורן, וועלכס הייבט אויף ארטיגע עקאנאמיעס, שאפט דזשאבס, און הייבט ארויס  

 אויסהאלטבארע געבוי פראקטיצירן אין אונזער סטעיט׳ס שטעט און טאונס.״ 
  

עי, דעניעל בעלגרעף האט  -עס-סיניאר פראיעקט מענעדזשער פון ׳נארסטאר דעוועלאפמענט יו
וועטעראנענס האוזינג  WNY״נארסטאר איז פאראכטעט זיך צו האבן אנגעשלאסן מיט דער  געזאגט, 

קאאליציע אינק., אונזער פָאנדינג מיטארבעטער און אלע טיעם מיטגלידער פון ניו יארק סטעיט און  
׳ פראיעקט וועט  75אל וואס האבן געארבעט צו מאכן דער פראיעקט א ווירקליכקייט. דער ׳סקול לאק 



  —נויטיגע צוגענגליכע האוזינג אין דער קאמיוניטי -האבן א טראנספארמירנדע השפעה און גיבן העכסט 
 איבערהויפט פאר די וועטעראנען וואס האבן העלדיש געדינט אונזער לאנד.״ 

  
פון מערב ניו יארק וועטעראנען האוזינג קאאליציע גיגי גריזאנטי האט   CEOן פרעזידענט או

יאר זינט מיר האבן אריינגעקלאפט א שאוועל אין דער ערד צוצולייגן צו   25״עס איז געווען געזאגט, 
אונזער צוגענגליכע האוזינג באמיאונגען פאר אונזערע נויטבאדערפטיגע וועטעראנען. נאך פילע יארן פון  

לאנירונג, זענען מיר באגייסטערט פאר דער געלעגנהייט צו קענען טראנספארמירן דעם געגנט און  פ
ערזעצן א ליידיגע סקול און אויסגעליידיגטע פראפערטיס אויף א בליענדער געביידע און צולייגן די  

אר מעגליך הערליכע הייזער פאר אונזערע וועטעראנען און זייערע פאמיליעס. די באמיאונגען זענען נ
צוליב די קאנפידענץ פון אונזערע פילע פָאנדערס און נארסטאר, אונזער דעוועלאפמענט מיטארבעטער.  

 מיר קוקן ארויס צו ווערן א טייל פון דער וואקסנדער קאמיוניטי.״  
  

NYSERDA   פרעזידענט אוןCEO  ,״דאריען מ. האריס האט געזאגטNYSERDA   פריידט זיך צו
אינקָאם  -געגענט לָאו-דער פראיעקט, וועלכס וועט העלפן פארזיכערן אז באפעלאוגעבן שטיצע פאר  

- איינוואוינער און וועטעראנען האבן צוטריט צו זיכערע, געזונטע, און באקוועמע האוזינג מיט ענערגיע 
שפארן. -שּפָארעוודיגע אייגנשאפטן וואס געבן פארבעסערטע פארשטעלונג און ענערגיע ּביל געלט 

אלטן דעם היסטארישן כאראקטער פון די עקזיסטירנדע בנינים און אין דער זעלבער צייט זיי  אנצוה
אויסריכטן מיט די לעצטערע ריינע ענערגיע טעכנאלאגיע צו געבן צוגענגליכע האוזינג איז א געווינס פאר  

ן דער טראנזיציע  יעדן אין דער סטעיט׳ס באמיאונגען צו פארזיכערן אז אלע ניו יארקערס קענען געניסן פו
ברייטע נייטראליטעט אויסגעלייגט אין דער קלימאט פירערשאפט און קאמיוניטי באשיצונג  -צו עקאנאמיע 

 אקט.״  
  

דירות איז ווידעראמאל א ביישפיל פון ניו   75״די פובליק סקול סענאטאר טים קענעדי האט געזאגט, 
יארק׳ס אינוועסטירונג אין צוגענגליכע, אונטערהאלטנדע האוזינג. דער פראיעקט וועט פרעזערווירן און  

איבערניצן אן איסט סייד בילדונגס אינסטיטוציע, גיבנדיג אן ארט אנצורופן היים פאר וועטעראנען  
. די דאזיגע קאנסטרוקציע גרייכפונקט צייכנט אפ באדייטנדע פארשריטן, און איך קוק  לענגאויס באפעלאו

ארויס אויף צו זעהן דעם דעוועלאפמענט טוישן די לעבנס פון אזוי פיל וואס האבן אזוי פיל פון זיך מקריב  
 געווען פאר אונזער לאנד.״  

  
ער דעוועלאפמענט לייגט צו צו די  ״דערי קאונטי לעגיסלאטאר האווארד דזשאנסאן האט געזאגט,  

באנייאונג פון באפעלאו, ווייל צוגענגליכע האוזינג איז דער פעלזנשטיין אויף וואס עס  -אנגייענדע ווידער 
שטייט יעדע אויפקומענדע געגנט. דער וועטעראנען׳ס האוזינג און אונטערהאלט סערוויסעס חלק  

רע וועטעראנען גיבט אויך צו ווערט צו דער קאמיוניטי.  פארזיכערט אז דאס וואס ווערט געגעבן פאר אונזע 
דאס איז הערליכער ביישפיל פון צוזאמברענגען פארשידענע סטעיט און ארטיגע סטעיקהָאלדער  

 אינאיינעם צו טראנספארמירן א געגנט.״ 
  

NYS ״דער אנהייב פון  סטאוקס האט געזאגט, -אסעמבלי מאיאריטעט פירער קריסטאל פעאפלעס
, און  75מיליאן דאלער איבערבאניץ פון דער לאנג אויסגעליידיגטער פובליק סקול  29רוקציע פון א קאנסט 

סייד, צו געבן צוגענגליכע היימען פאר היימלאזע וועטעראנען און  -נייע געביידעס אין באפעלאו׳ס איסט  18
׳ניו יארק סטעיט  דיסעיבעלד מענטשן סערווירט אלס א שיינענדע ביישפיל פון דער -מיליטער דינסט 

אויפלעבן אונזער קאמיוניטי. איך אפלאדיר דער  -האומס ענד קאמיוניטי ריניועל׳ אנטשלאסנקייט צו ווידער 
עי, און אלע אנדערע  -עס-מערב ניו יארק וועטעראנען׳ס האוזינג קאאליציע, נארסטאר דעוועלאפמענט יו

רט צו מאכן דער פראיעקט א  קאמיוניטי סטעיקהָאלדערס וועמענס פירערשאפט האט ביישטייע
 ווירקליכקייט.״  

  



״ צוגענגליכע האוזינג איז קריטיש אויף פאר  קאונטי עקזעקיוטיוו מארק פאלאנצארז האט געזאגט, 
סטאבילע קאמיוניטיס און העלפט בויען שטארקע געגנטער. דער פראיעקט וועט זיין א גרויסע טובה פאר  

ן אלטער געביידע און אריינברענגען נייע לעבן און אקטיוויטעטן צו  באפעלאו׳ס איסט סייד, איבערניצנדיג א
 דעם געגנט. עס איז א קלוגע אינוועסטירונג און איינס וואס וועט פארבעסערן ערי קאונטי און באפעלאו.״  

  
״דאס איז א שטאלצער מאמענט פאר באפעלאו און דער איסט  מעיאר בייראן וו. בראון האט געזאגט, 

נויטיגע צוגענגליכע או אונטערהאלט  -לטע סקול טרעפט נייע לעבן וואס וועט געבן העכסט סייד. אן א
האוזינג פאר וועטעראנען. מיר פילן אן די חסרונות אין דעם געגנט מיט נייע הייזער פאר פאמיליעס. איך  

מענט, ׳ניו  גראטוליר און דאנק דעם מערב ניו יארק וועטעראנענס האוזינג קאאליציע, נארסטאר דעוועלאפ
יארק סטעיט האומס ענד קאמיוניטי ריניועל׳ און דער ניו יארק סטעיט ענערגיע פארשונג און אנטוויקלונג 

 אויטאריטעט, פאר׳ן ערמעגליכן דעם מערקווירדיגן דעוועלאפמענט.״ 
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