
 
 גאווערנער קעטי האקול   11/1/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

-גאווערנער האקול שרייבט אונטער לעגיסלאציע צו פארברייטערן ניו יארק קאמיוניטי ווידער
    דעּפָאזיטָארי מארטגעדזש אויסבארגער-אינוועסטירונג אקט צו נָאן 

    
( צו  S.5246-A/A.6247-Aהאט היינט אונטערגעשריבן לעגיסלאציע )  האקולגאווערנער קעטי 

-גלייכבארעכטיגטע צוטריט צו קרעדיט דורך פארברייטערן די ניו יארק קאמיוניטי ווידערפארזיכערן 
    דעּפָאזיטָארי אויסבארגער. - ( צו דעקן נָאןCRAאינוועסטירונג אקט )

  
זענען די איבערוויגנדע מערהייט פון מארטגעדזשעס  1978איז איינגעפירט געווארן אין   CRAווען די 

 דעּפָאזיטָארי אויסבארגער-פינאנציעלע קריזיס, האבן נָאן 2008זינט דער געקומען פון בענק. 
דראמאטיש געהעכערט זייערע מַארקעט טייל, און היינט באשטייען רוב ארגינעלע מָארטגעדזשעס אין  

    ניו יארק סטעיט און איבער׳ן לאנד פון אויסבארגער וועלכע זענען נישט קיין בענק.
  
אינוועסטירונג אקט פארשטערקערט ווייטער -דער פארברייטערונג פון דער ניו יארק קאמיוניטי ווידער"

-דער סטעיט׳ס אנטשלאסנקייט צו פארזיכערן אז אלע ניו יארקער האבן די געלעגנהייט פאר היים
די לעגיסלאציע וועט פארזיכערן אז יעדער האט " האט גאווערנער האקול געזאגט. "פארמאגן,

יושר׳דיגע און גלייכבארעכטיגטע צוטריט צו בארגן אפציעס אין זייער שטרעבן צו קויפן אן אייגענע היים,  
איבערהויפט אין קָאמיוניטיס ָאוו קָאלָאר וועלכע ווערן נאך אלץ באטראפן דורך די תוצאות פון דער  

   "יי זוכן א מָארטגעדזש.פאנדעמיע און זענען היסטאריש אויסגעשטאנען פיל מער שטרויכלונגען ווען ז 
  

די  "עקטינג סופעראינטענדענט פון פינאנציעלע סערוויסעס עדריענע עי. העריס האט געזאגט, 
דעּפָאזיטָארי אויסבארגער איז א געווינס פאר  - צו דעקן נָאן CRAפארברייטערונג פון ניו יארק 

זייערע היימען. דער געזעץ  קאנסומערס וועלכע פארלאזן זיך אויף די אויסבארגער צו פינאנצירן
פארזיכערט אז בארגער האבן גלייכבארעכטיגטע צוטריט צו מָארטגעדזש פינאנצירונג און גיבט א  

דורכגעטראכטע צוגאנג פאר זיי צו נעמען א חלק אין דער לייזונג צו דערגרייכן דער אמעריקאנער טרוים  
יו יארק סטעיט לעגיסלאטור פאר מאדערניזירן איך דאנק גאווערנער האקול און די נ פארמאגן.-פון היים

   ".CRAדי ניו יארק 
  

 באריכט, האט דער דעפארטמענט פון פינאנציעלע סערוויסעס ארויסגעגעבן א 2021אין פעברואר  
איבער איר אויספארשונג אין די פאטענציעלע רעדליינינג אין די באפעלאו מעטרָא געגנט און געפונען אז  

געדעקט דורך דער ניו יארק   מָארטגעדזש אויסבארגער וואס זענען נישט קיין בענק, וועלכע זענען נישט
CRA § 28, באנקען געזעץ-b פאלן דורך אין דאס סערווירן זייערע גאנצע קאמיוניטיס. דער ,CRA  איז

א געזעץ וואס איז בכיוון צו דערמוטיגן געדעקטע אינסטיטוציעס צו טרעפן די קרעדיט געברויכן פון 
טמענט׳ס אפשאצונג פון זייערע אויסבארגונג  זייערע גאנצע קאמיוניטיס אריינגערעכנט דורך די דעפאר

    אקטיוויטעטן.
  

אויספארשונג האט אנטדעקט אז געוויסע אויסבארגער האבן ווייניג אדער גאר בכלל נישט   DFSדער 
קיין באשעפטיגונג מיט ארטיגע קאמיוניטיס פון קאלירטע אפשטאם און מאכן קנאפע באמיאונגען מיט זיי 

https://www.dfs.ny.gov/reports_and_publications/press_releases/pr202102043


געפונען ווינציג אדער בכלל נישט קיין מארקעטינג דירעקטירט צו די מינאריטעט   האט DFSצו האנדלען.  
בארגער און האבן נישט געמאכט קיין שום באמיאונג צו סערווירן געגנטער וואו די מערהייט זענען 

האט אויך געפונען אז אויסבארגער מאכן ווייניג אדער   DFSמינאריטעט אינערהאלב די מעטרָא געגנט. 
    גארנישט קיין באמיאונגען צו נאכשפירן ווי ווייט זיי סערווירן מינאריטעט קאמיוניטיס.בכלל 

  
בארגער פון קאלירטע אפשטאם און נידעריגע צי מיטלמעסיגע איינקונפט קאמיוניטיס בלייבן 

נויטיג צו דערמוטיגן הויפט -איז העכסט CRAאונטערסערווירט. דער ָאפדעיט צו די סטעיט 
סיי וועלכע ניו יארקער וואס זוכט צו עמער אין דעם מָארטגעדזש מארקעט צו בעסער סערווירן  אנטיילנ

 קויפן א הויז.  
  

מיר מוז ווייטער אנהאלטן דאס  "סטאוקס האט געזאגט, -מאיאריטעט פירער קריסטאל פעאפלעס
אינוועסטירן אין אונזערע ארטיגע קאמיוניטיס, איבערהויפט די וועלכע באשטייען מערסטנס פון מענטשן 

פון קאלירטע אפשטאם אזוי ווי דער פאנדעמיע האט פארערגערט עקאנאמישע אומגלייכקייטן. דער  
גע עקאנאמישע סיסטעם דורך פארברייטערן געזעץ איז געאייגנט צו בויען א שטערקערע, מער יושר׳די

    " קויפן פאר אונזער באזייטיגטע קאמיוניטיס פון קאלירטע אפשטאם.-צוטריט צו היים
  

רעדליינינג, אין דעם פארם פון אינסטיטוציאנעלע ראסיזם וואס  "סענאטאר טים קענעדי האט געזאגט, 
קָאלָאר פאר צענדליגע יארן אין דער שטאט  עס איז, האט מיט אומרעכט געצילט קָאמיוניטיס ָאוו 

באפעלאו און לענגאויס דעם גאנצן ניו יארק סטעיט. די לעגיסלאציע זוכט צו האלטן אויסבארגער  
צו פארזיכערן אז זיי סערווירן ריכטיג די קאמיוניטיס וואו זיי מאכן  פאראנטווארטליך, אוןאינסטיטוציעס 

טרעק די לעגיסלאציע דער  -שלאגן און שטעלן אויפ׳ן פעסטביזנעס. איך בין שטאלץ געווען פארצו
סטאוקס, און איך דאנק  -פארלאפענער סעסיע אינאיינעם מיט אסעמבלי מאיאריטעט פירער פעאפלעס 

   "פאר דאס גיך איינשרייבן אלס געזעץ. האקולגאווערנער 
  

הָאוזינג אנטוויקלונג  באריקא וויליאמס, עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון אסאסיעשען פאר געגנט אןו  
(ANHD ,האט געזאגט ,)"די קאמיוניטי ווידער-( אינוועסטירונג אקטCRA איז שוין פון לאנג געווען )

איינע פון די וויכטיגסטע געזעצן וואס מיר פארמאגן אויף צו האלטן פאראנטווארטליך די בענק אויף צו  
מעסיגע איינקונפט -אינוועסטירן אין נידעריג צו מיטל-סערווירן מיט מער גלייכבארעכטיגקייט און ווידער

טאם וועלכע זענען אויסגעשטאנען, און שטייען ווייטער קאמיוניטיס און קאמיוניטיס פון קאלירטע אפש
דאנקט גאווערנער האקול און ניו יארק סטעיט  ANHDאויס, רעדליינינג און אומאינוועסטירונג.  

צו דעקן אויסבארגער וואס זענען נישט בענק צו   CRAלעגיסלאטור פאר איצט פארברייטערן דער 
עדיט און פינאנציעלע רעסָארסן אין וועלכע אונזערע  העכערן צוטריט צו די פאראנטווארטליכע קר

  "קאמיוניטיס נויטיגן זיך.
  

די לעגיסלאציע איז ", פון דער מערב ניו יארק לאו צענטער, האט געזאגט, קאראמבעלקארנעהא עם.  
א באדייטנדע שריט פאר ניו יארקער, איבערהויפט אונטערסערווירטע קאמיוניטיס פון קאלירטע  

פארמאגנשאפט און גלייכבארעכטיגטע  -ו פארזיכערן אז זיי האבן די געלעגנהייט פאר הייםאפשטאם, צ
צוטריט צו פינאנציעלע פראדוקטן. דאס איז א וויכטיגער אויפטוה פאר׳ן גאווערנער און דער ניו יארק  

פאר מינאריטעט און נידעריגע און   CRAסטעיט לעגיסלאטור צו פארזיכערן די ווירקזאמקייט פון די 
  "פארדינענדע קאמיוניטיס.-מעסיג

  
אינוועסטירונג קאאליציע, האט  - קעטרין פרענקא, פארזיצערין פון ניאגארא קאמיוניטי ווידער

עס איז קריטיש, היינט מער ווי אלעמאל, צו פארזיכערן אז קאמיוניטיס פון קאלירטע  " געזאגט,
ערטע געלעגנהייטן צו צוגענגליכע קרעדיט אזוי ווי מיר ארבעטן ארויסצוקריכן אפשטאם האבן פארברייט 

פון אן אלוועלטליכע פאנדעמיע וועלכע האט באקלאפט און צוגעגעבן אומזיכערהייט צו דער עקאנאמיע.  
דעּפָאזיטָארי מָארטגעדזש אויסבארגער גיבט מער - צו דעקן נָאן CRAדי פארברייטערונג פון די ניו יארק 



צוטריט פאר קרעדיט צו שטרעבנדע היים אייגנטימער און באזארגט די רעגולאטארישע  
פארשטערקערונג פארלאנגט צו ווייטער פארזיכערן קאמיוניטי באשיצונג פון אויסציענדע און  

   "עקסּפלאוטיווע אויפפירעכץ.
  
  

 ### 
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