
 
 גאווערנער קעטי האקול   11/3/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

מיליאן דאלערדיגע צוגענגליכע האוזינג   48גאווערנער האקול אנאנסירט פארענדיגונג פון 
 דעוועלאפמענט אין יאנקערס 

  
אונטערהאלטנדע האוזינג יוניטס צו סערווירן   69דער ברידזש׳ס פארק עוועניו אפארטמענטס גיבט 

 ן  וועטעראנען, מענטשן מיט ערנסטע גייסטישע קרענק, און עלטערע מענטש
  

דעוועלאפמענט געשטיצט דורך די סטעיט׳ס היימלאזע האוזינג און הילף פראגראם; עמפייער  
 סטעיט אונטערהאלט האוזינג איניציאטיוו  

  
מיליאן דאלערדיגע  47.9גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן דער פארענדיגונג פון א 

אונטערהאלטנדע און צוגענגליכע האוזינג קאמפלעקס אין די בראנקס וואס וועט סערווירן מענטשן מיט  
כרָאנישע היימלאזיגקייט, אריינגערעכנט די מיט ערנסטע גייסטישע קרענק, וועטעראנען מיט 

מיליאן   6.5ומפעאיגקייטן, און עלטערע מענטשן. די פארק עוועניו אפארטמענטס, געשטיצט מיט א
יוניטס פון צוגענגליכע הָאוזינג,   115דאלער דורך די היימלאזע האוזינג און הילף פראגראם, גיבן 

יוניטס מיט אונטערהאלט סערוויסעס פינאנצירט דורך די עמפייער סטעיט  69אריינגערעכנט 
 נטערהאלט האוזינג איניציאטיוו. או
  
צופיל ניו יארקערס וועלכע מאכן מיט היימלאזיגקייט אין די שטאט שטייען אויס מערערע פראבלעמען "

פראיעקטן "  האט גאווערנער האקול געזאגט. "וועלכע ביישטייערן צו זייער האוזינג אומסטאביליטעטן,
אויף צו עלימינירן היימלאזיגקייט דורך צושטעלן הָאוזינג  ווי די פארק עוועניו אפארטמענטס זענען נויטיג

און ארויסהעלפן ניו יארקער מיט די אונטערהאלט סערוויסעס וואס זיי דארפן האבן, זיי צו ערמעגליכן צו  
   "וואוינען אין זעלבסטשטענדיג איינריכטונגען.

  
יוניטס פאר עלטערע   23רט ׳דע ברידזש׳, וועלכס האט ספאנסירט דעם פראיעקט, האט רעזערווי

יוניטס פאר וועטעראנען מיט דיסַאּביליטיס, און   23מענטשן וועלכע זענען שוואך אדער דיסעיּבעלד׳ט, 
אפארטמענטס זענען רעזערווירט  45יוניטס פאר ערוואקסענע מיט גייסטישע קרענק. די איבעריגע  23

 טי. אינקאם פאמיליעס און סיניארס פון די קאמיוני-פאר לָאו
  

רום, און -צוועק צימער מיט אן אנווארעם קאך, א לָאנדרי-די דעוועלאפמענט רעכנט אריין א מולטי 
קאמפיוטער לעּב, א שפיל צימער און אינדרויסנדיגע פארוויילונגס פלאץ מיט צוטריט צו א קאמיוניטי 

ן איבער א ליידיגע לַאט אין די  שטאקיגע געביידע איז געבויט געוואר-גארטען און א פוסגייער וועג. די זיבן
 קלעירמאנט ווילעדזש געגנט פון די בראנקס.  

  

 פון די פארק עוועניו אפארטמענטס.   בילדערזעהט 

  
רט דורך די סטעיט אפיס פאר צייטווייליגע דער היימלאזע האוזינג און הילף פראגראם, אדמיניסטרי

  1.7העלט גיבט -מיליאן דאלער פאר׳ן פראיעקט. דער סטעיט אפיס פון מענטאל 6.5הילף, האט געגעבן 

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-11/3500_Park.pdf


מיליאן דאלער אין יערליכע פינאנצירונג פאר סערוויסעס און רענט סָאּבסידיס פאר די אונטערהאלטנדע  
אין  195,500ט אונטערהאלט האוזינג איניציאטיוו און נאך האוזינג יוניטס דורך דער עמפייער סטעי

אפארטמענטס וועלכע סערווירן מענטשן וואס וואוינען    23פראגראם אנטוויקלונג גרענט פָאנדינג פאר די 
 מיט גייסטישע קרענק.  

  
אין  מיליאן דאלער  6.5ניו יארק ׳האומס ענד קאמיוניטי ריניועל׳ האט פינאנצירט דעם פראיעקט מיט 

פראצענטיגע צוגענגליכע   100מיליאן דאלער דורך איר ניו יארק סיטי  7עקזעמפט ּבָאנדס,  -טעקס
 17.7אינקאם האוזינג טעקס קרעדיט וועלכע וועלן שאפן - פראגראם, און א צוטיילונג פון פעדעראלע לָאו

נג פרעזערוועישען  מיליאן דאלער פאר דער דעוועלאפמענט. דער ניו יארק סיטי דעפארטמענט אוו האוזי
 מיליאן דאלער אין פינאנצירונג.  7.4ענד דעוועלאפמענט האט אויך צוגעשטעלט 

  
אפיס פון צייטווייליגע און דיסַאּביליטי הילף עקזעקיוטיוו דעפיוטי קאמישענער בארבארא סי. גווין  

אמיאונגען צו  דעוועלאפמענטד ווי די פארק עוועניו זענען צענטראל צו אונזערע ב"האט געזאגט, 
אדרעסירן היימלאזיגקייט אין ניו יארק סטעיט צוליב דעם וואס זיי גיבן סיי סטאבילע האוזינג און די  

סערוויסעס וואס באדערפטיגע ניו יארקער קענען זיך אויף דעם פארלאזן צו אדרעסירן די פראבלעמען  
גאווערנער האקול פאר איר אנגייענדע   וועלכע ביישטייערן צו זייער הָאוזינג אומזיכערהייט. איך אפלאדיר

נויטיג צו אונזער ארבעט אויף צו  -שטיצע פאר פראיעקטן ווי די און אנדערע וועלכע זענען העכסט
   "אדרעסירן די געברויכן פון מענטשן וואס שטייען אויס היימלאזיגקייט.

  
אלע ניו  " ענע וויסנאוסקאס האט געזאגט, -׳האומס ענד קאמיוניטי ריניועל׳ קאמישענערין רוט

יארקער קומט זיך די פאראכטונג און זיכערהייט פון א גוטע היים. אדאנק די ׳ברידזש׳ און די 
טס  אינוועסטירונג פון אונזער סטעיט און ארטיגע צוזאמענארבעטער, וועלן די פארק עוועניו אפארטמענ

וויכטיגע סערוויסעס וועלכס העלפן מענטשן זיך עלטערן אין פלאץ זיכערערהייט און ברעכן -גיבן קריטיש
דירות איז דאס א טראנספארמירנדע דעוועלאפמענט פאר   115די קייט פון הָאוזינג אומזיכערהייט. מיט 

ץ וואו יעדער האט דער  קלעירמאנט ווילעדזש געצילט אויף צו פארזיכערן אז די בראנקס בלייבט א פלא 
איבערהויפט די מענער און פרויען וועלכע האבן געדינט אונזער   —געלעגנהייט צו וואוינען און בליען 

   "לאנד אין מיליטער מיט עהרע.
  

פארק עוועניו אפארטמענטס  "העלט קאמישענער דר. ען סוליווען האט געזאגט, -אפיס פון מענטאל
ע ליידיגע לַאט אויף צוציענדער און סטאבילע הָאוזינג פאר  האבן איבערגעדרייט א געוועזענ

נויטבאדערפטיגע און היימלאזע ניו יארקער. די אונטערהאלטנדע דירות וועלן געבן פאר מענטשן וועלכע  
וואוינען מיט גייסטישע קרענק די סערוויסעס און הילף וואס זיי דארפן אויף צו וואוינען זעלבסטשטענדיג  

האט געשפילט אין אנטוויקלען די  OMHיגענער היימען. איך בין שטאלץ מיט די ראלע וואס אין זייערע אי
היימען, און איך אפלאדיר גאווערנער האקול פאר איר איבערגעגעבנקייט צו געבן שטיצע און האפענונג  

   " צו מענטשן וואס וואוינען מיט גייסטישע קרענק.
  

מיר זענען שטאלץ צו האבן געקענט עפענען דער נייער  "סוזען וויוויאט האט געזאגט,  CEOברידזש 
געביידע אין צייט פון קָאוויד און צו האבן טראנספארמירט דער ליידיגער לַאט אויף א צוציענדער און  

פאר    זיכערע ענוויירָאנמענט פאר די איינוואוינער און ארומיגע קאמיוניטי. מיר זענען טיף דאנקבאר 
אונזערע רעגירונג פינאנצירער און דעוועלאפמענט מיטארבעטער און צו די ׳ברידזש׳ ּבָאורד ָאוו 

דירעקטָארס און שטאב אן וועמען דאס וואלט נישט געקענט זיין מעגליך. מיר אנערקענען אויך די ריזיגע  
פלאדירן די שטאט און  נויט פאר אונטערהאלטנדע און צוגענגליכע הָאוזינג לענגאויס די שטאט און א

   "סטעיט׳ס פארשפרעכונג צו שאפן מער הָאוזינג פאר נויטבאדערפטיגע ניו יארקער.
  

׳סיטי דעפארטמענט ָאוו הָאוזינג פרעזערוועישען ענד דעוועלאפמענט׳ קאמישענער לואיז קארראל  
עניצט יעדעס מיטל  זינט אנהויב פון דער מעיאר׳ס הָאוזינג פלאן האט ניו יארק סיטי ג"האט געזאגט, 



 3500וואס נאר מעגליך צו שאפן הָאוזינג געלעגנהייטן פאר איר מערסט באדערפטיגע איינוואוינער. די 
אפארטמענטס זענען ווירקליך א מוסטער פון די שטאט׳ס הויכע סטאנדארטן צו פארזיכערן אז אונזער  

לכע זענען אין נויט פאר אונטערהאלטנדע  סיניארס, די וועלכע מוטשען זיך מיט היימלאזיגקייט, און די ווע
קוואליטעט, צוגענגליכע היים וואס וועט זיי העלפן זיך צוריק שטעלן  -סערוויסעס האבן א הערליכע, הויך

אויף די פיס און זיך עלטערן אין פלאץ. מיר זענען שטאלץ זיך אנצושליסן מיט די סטעיט און די ׳ברידזש׳ 
   "אונטערהאלטנדע וואוינונגען. צוגענגליכע און 115צו שאפן די 

  
דורך שאפן צוגענגליכע הָאוזינג און צושטעלן  " סענאטאר לואיס סעפולוועדא האט געזאגט, 

אונטערהאלט סערוויסעס קענען מיר אנהויבן צו אדרעסירן פילע פון די שרשים פון היימלאזיגקייט אין 
צושטעלן די וואוינונגען און די הילף צו דער  אונזערע קאמיוניטיס. די פארק עוועניו אפארטמענטס וועלן 

קלעירמאנט ווילעדזש געגנט, העלפן צו אדרעסירן הָאוזינג אומזיכערהייט אין דעם געגנט און אין דער  
זעלבער צייט צושטעלן וואוינונגען פאר די מערסט נויטבאדערפטיגע צווישן אונז. איך אפלאדיר 

צן ווייטער דאס מאכן הָאוזינג אומזיכערהייט א הויפט  גאווערנער האקול׳ס פירערשאפט פאר פארזע
נושא פאר איר אדמיניסטראציע און פאר העלפן אזעלכע סארטן דעוועלאפמענטס צו ווערן א  

  "ווירקליכקייט אין אונזערע קאמיוניטיס.
  

עס איז מיט גרויס פרייד וואס איך שליס זיך אן  " אסעמבליפרוי שענטעל דזשעקסאן האט געזאגט, 
יט גאווערנער האקול און פייערונג פון די פארענדיגונג פון די פארק עוועניו אפארטמענט  מ

באזירטע צוגענגליכע דעוועלאפמענט אין -אונטערהאלטנדע וואוינונגען איניציאטיוו, א נייע בראנקס
ער פליכט  וועלכע עס וועלן וואוינען א טייל פון אונזערע מערסט באדערפטיגע איינוואוינער. עס איז אונז 

צו באשיצן און שטיצן די וועלכע זענען באזייטיגט אין אונזער קאמיוניטי און דער דעוועלאפמענט איז א  
טריט אין גוטן ריכטונג. איך וויל דאנקען אלע ארגאניזאציע פארנומען מיט דער אונטערנעמונג, און איך  

  "ן צוקונפט. האף צו זעהן פיל מער אזעלכע פראיעקט פארענדיגט אין דעם באלדיג
  

 ### 
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