אויף תיכף ארויסצוגעבן11/3/2021:

גאווערנער קעטי האקול

גאווערנאר האוקאל אנאנסירט פארשריט אויף  38מיליאן דאלארדיגע ביליגע האוזינג
דעוועלאּפמענט אין ראטשעסטער
ּפּועבלאָ ו נּועוואָ ו שטאפל  1איז יעצט פארענדיגט מיט  75אפארטמענטס אין  16איבערגעבויטע
געביידעס; קאנסטרוקציע אונטערוועגנס אויף שטאפל  2פאר  29נייע רענט היימער און א קאמיוניטי
צענטער
ביידע שטאפלען ברענגען פארשריט צו אויפלעבונג באמיאונגען אין על-קאַ מינאָ ו געגנט מיט 104
היימער פאר צוגענגליכע פרייזן און שטיצע סערוויסעס
טייל פון 'פינגער לעיקס אויף פאראויס' אויפלעבונג אונטערנעמונג און  20ביליאן דאלארדיגע פינף-
יאריגע סטעיט האוזינג פלאן
גאווערנאר קעטי האוקאל האט היינט אנאנסירט די פארענדיגונג פון די ערשטע  25מיליאן דאלארדיגע
שטאפל פון די ּפּועבלאָ ו נּועוואָ ו (  )Pueblo Nuevoדעוועלאּפמענט אין ראטשעסטער'ס על-קאַ מינאָ ו
געגנט .שטאפל  1רעכנט אריין  75היימער פאר צוגענגליכע פרייזן אין זעכצן געביידעס אויסגעשפרייט
איבער די געגנט .קאנסטרוקציע איז אויך אונטערוועגנס אויף די  13מיליאן דאלארדיגע שטאפל  ,2וועלכע
וועט שאפן נאך  29היימער פאר צוגענגליכע פרייזן און א קאמיוניטי צענטער.
"עס קומט זיך פאר יעדע ניו יארקער צו קענען האבן צוטריט צו זיכערע האוזינג וואס זיי קענען זיך
ערלויבן ,און עס קומט זיך זיי די סטאביליטעט וואס אזא פונדאמענט שטעלט צו צו קענען האבן א
סטאבילע און הצלחה'דיגע צוקונפט" ,האט גאוועראנאר האוקאל געזאגט" ,מיין אדמיניסטראציע איז
פולשטענדיג איבערגעגעבן צו ברענגען אן ענדע צו האוזינג אומזיכערהייט אין ניו יארק ,און די
פארענדיגונג פון די ערשטע שטאפל פון ּפּועבלאָ ו נּועוואָ ו איז בלויז די לעצטע ביישפיל פון די באמיאונגען.
מיר וועלן פארזעצן צו מאכן די סטראטעגישע אינוועסטירונגען וועלכע טוהען נישט נאר זיכער מאכן אז ניו
יארקער האבן א פארלעסליכע פלאץ צו רופן זייער היים ,נאר העלפן אויך ווירבלנדע קאמיוניטיס וואקסן
איבער די גאנצע סטעיט".
ּפּועבלאָ ו נּועוואָ ו איז געבויט געווארן אויף  20ליידיגע און נישט אויסגענוצטע אדער נאכגעלאזטע שטחים
אויסגעשפרייט איבער פינף בלאקן נעבן נאָ רט קלינטאן עוועניו און צו דרום פון סעינט מייקעל'ס קירכע
( .)St. Michael's Churchא באזונדערע שטח וואס איז אין די איינגנטום פון די סיטי אויף  12האָ לצער
סטריט איז איבערגעבויט געווארן צו זיין א גרינע שטח פאר די קאמיוניטי ,מיט גערטנער ,וועגן צו
שפאצירן ,א שפיל ארט און א פלאץ צו מאכן ּפיקניקס אונטער א דעכל.
עס זענען דא  16געביידעס אלעס צוזאמען :א ניי-אויפגעבויטע געביידע פאר מערערע פאמיליעס מיט 16
אפארטמענטס אויף סאָ ליווען סטריט;  13ניי-אויפגעבויטע דריי-פאמיליע הייזער איבער די געגנט פון די
דעוועלאּפמענט; און אן איבערגעמאכטע צוויי-פאמיליע הויז אויף האָ לצער סטריט .אין צוגאב איז א

ציגעלנע געביידע מיט א פארצייטישע רוימישע ארכיטעקטור אויף קליפארד עוועניו – צום ערשט געבויט
אין  – 1905איבערגעמאכט געווארן פאר א געביידע מיט  18אפארטמענטס פאר מערערע פאמיליעס.
איין און זיבעציג פון די אפארטמענטס וועלן זיין גענוג ביליג פאר משפחות וועלכע פארדינען ביז 60
פראצענט אדער ווייניגער פון די ארטיגע דורכשניטליכע איינקונפט (  ,)Area Median Income, AMIאון
די איבעריגע פיר יּוניטס זענען אוועקגעלייגט פאר משפחות וועלכע פארדינען ביז אזויפיל ווי 80
פראצענט פון די  .AMIאכט משפחות וועלן באקומען פראיעקט-באזירטע סעקשען  8וואַ וטשערס פון די
ראטשעסטער האוזינג אויטאריטעט (  .)Rochester Housing Authorityניינצן היימער זענען
אוועקגעלייגט פאר ערוואקסענע וועלכע האבן אינטעלעקטואלע און אנטוויקלונג דיסעבליטיס וועלכע וועלן
דארט האבן צוטריט צו שטיצע סערוויסעס צוגעשטעלט דורך די איבעראָ ו-אמעריקאנער אקציע ליגע
(.)Ibero-American Action League
די געביידעס האבן אלע שפארזאמע הייצונג און קילונג סיסטעמען LED ,שפארזאמע באלייכטונג,
נידעריגע פלוס ּפלאמבינג איינריכטנוגען און מעבל מיט  Energy Starסטאנדארטן.
שטאפל  2קאנסטרוקציע הויבט זיך אן
די צווייטע שטאפל פון ּפּועבלאָ ו נּועוואָ ו וועט שאפן נאך  29היימער פאר צוגענגליכע פרייזן אויף 19
לאקאציעס .זעקס היימער וועלן אוועקגעלייגט ווערן פאר עלטערע מענטשן וועלכע זענען געווען היימלאז
אין די פארגאנגענהייט ,און זיי וועלן באקומען אויפן-ארטיגע שטיצנדע סערוויסעס און הילף מיטן צאלן
רענט ,אויסגעצאלט דורך די עמּפייער סטעיט שטיצנדע האַ וזינג אונטערנעמונג ( Empire State
 )Supportive Housing Initiativeאון איבערגעגעבן דורך די  NYSאפיס פון צייטווייליגע און דיסעביליטי
הילף ( .)Office of Temporary and Disability Assistanceסערוויסעס וועלן צוגעשטעלט ווערן דורך
די  YWCAפון ראטשעסטער און מאנראו קאונטיס.
אין צוגאב וועט א -10,000סקוועיר פיסיגע ליידיגע מאגאזין געביידע אויף  200קליפארד עוועניו
איבערגעבויט ווערן צו זיין די על-קאַ מינאָ ו קאמיוניטי צענטער ( El Camino Community Center,
 .)ECCCדי  ECCCוועט צושטעלן אפיס פלאץ צוגענגליך לויט די  ADAסטאנדארטן פאר ביזנעס
אנטוויקלונג ,קלאסן ,חינוך פראגראמען ,קולטורישע פראגראמען ,אונטערהאלטונג און אנדערע
סערוויסעס וועלכע שטיצן עקאנאמישע און געזעלשאפטליכע פארשריט.
דער דעוועלאּפער פאר ביידע שטאפלען איז די  ,Ibero-American Development Corporationדי
דעוועלאּפמענט ארעם פון די איבעראָ ו-אמעריקאנער אקציע ליגע.
סטעיט אינוועסטירונג אין שטאפל  1רעכנט אריין  1.2מיליאן דאלארדיגע  HFAערשטע מארטגעדזש,
 11.5מיליאן דאלאר אין פעדעראלע און סטעיט נידעריגע-איינקונפט האוזינג טעקס קרעדיטס עקוויטי און
 6.2מיליאן דאלאר אין סאבסידי פון די ניו יארק סטעיט היימער און קאמיוניטי רינּועל ( Homes and
 .)Community Renewal, HCRדי ניו יארק סטעיט אפיס פאר מענטשן מיט אנטוויקלונג דיסעביליטיס
( )Office for People With Developmental Disabilities, OPWDDהאט צוגעשטעלט  2.8מיליאן
דאלאר אין פינאנצירונג ,און די ניו יארק סטעיט ענערגיע פארשונג און אנטיקלונג אטאריטעט ( New
 )York State Energy Research and Development Authority, NYSERDAהאט צוגעשטעלט
 56,400$דורך איר נידעריג-שטאקיגע וואוינונג נייע קאנסטרוקציע פראגראם ( Low-rise Residential
 .)New Construction programנאך פינאנצירונג איז צוגעשטעלט געווארן דורך ראטשעסטער סיטי און
דורך די פעדעראלע האָ ום לאָ ון באנק פון ניו יארק ( .)the Federal Home Loan Bank of New York

ּפּועבלאָ ו נּועוואָ ו שטאפל  2איז געשאנקען געווארן פעדעראלע און סטעיט נידעריגע-איינקונפט האוזינג
טעקס קרעדיטס וועלכע האבן אויפגעטריבן  9מיליאן דאלאר אין עקוויטי און נאך  3.5מיליאן דאלאר אין
סאָ בסידי פון די  NYSERDA .HCRוועט צושטעלן  36,000$אין שטיצע.
ּפּועבלאָ ו נּועוואָ ו איז טייל פון די סטעיט'ס פרעצעדענטלאזע  20ביליאן דאלארדיגע ,פינף-יאריגע האוזינג
פלאן צו מאכן האוזינג צוגענגליך און צו באקעמפן היימלאזיגקייט דורכן בויען און אויפהאלטן מער פון
 100,000ביליגע היימער און  6,000אפארטמענטס מיט שטיצנדע סערוויסעס .זינט  2011האט די ניו
יארק סטעיט היימער און קאמיוניטי רינּועל שוין אינוועסטריט  348מיליאן דאלאר אין די ראטשעסטער,
בויענדיג אדער אויפהאלטנדיג כמעט  3,500היימער פאר צוגענגליכע פרייזן.
 HCRקאמישאנער רּוט-ען וויסנאָ סקעס האט געזאגט" ,די ּפּועבלאָ ו נּועוואָ ו דעוועלאּפמענט
טראנספארמירט על-קאַ מינאָ ו דורכן ערזעצן און רענאווירן נאכגעלאזטע געביידעס מיט מאדערנע
אפארטמענטס פאר איינצלנע מענטשן און פאר פאמיליעס ,בשעת'ן אויך בויען וויכטיגע נייע קאמיוניטי
ערטער .ווען ביידע שטאפלען וועלן זיין פארענדיגט וועלן מיר האבן געבויט  104ביליגע און ענערגיע-
שפארזאמע היימער ,אריינרעכענענדיג  25מיט שטיצנדע סערוויסעס און א נייע ּפארק און קאמיוניטי
צענטער .דאס איז א צוגאנג וואס קוקט אויף די גרעסערע בילד וועלכע וועט בענעפיטירן די וועלכע רופן
על-קאַ מינאָ ו זייער היים .א דאנק אונזער שותפות מיט די איבעראָ ו-אמעריקאנער אקציע ליגע ,טוהען מיר
פארברייטערן די מעגליכקייטן אין ראטשעסטער וועלכע האלטן די פינגער לעיקס ראיאן זיך רוקנדיג
פאראויס".
ראטשעסטער מעיאר לאָ וולי ווארען האט געזאגט" ,זיכערע הייזער פון א הויכע קוואליטעט און פאר
צוגענגליכע פרייזן איז א פונדאמענטאלע מענטשליכע רעכט ,און צו צושטעלן היימער פאר וויפיל מענטשן
ווי עס איז נאר מעגליך איז געווען די שטעמפל וואס איך האב געלאזט דוראויס מיין צייט דינענדיג אונזער
קאמיוניטיּ .פּועבלאָ ו נּועוואָ ו וועט גיבן פאר אונזערע בירגער א מקור פון סטאביליטעט און די יסוד צו
קענען מצליח זיין .איך בין דאנקבאר פאר די סיטי'ס אנגייענדע שותפות מיט אונזערע לאקאלע פירער און
קאמיוניטי פארמישטע פארטייען צו אינוועסטירן אין צפון-מזרח ראטשעסטער".
קאונטי עקזעקיוטיוו עדעם דזש .בעלאָ ו האט געזאגט" ,די פארענדיגונג פון שטאפל  1ביי ּפּועבלאָ ו
נּועוואָ ו איז ערמוטיגנד און א געוואלדיגע טריט אויף פאראויס מיטן שאפן מער קריטיש-וויכטיגע האוזינג
פאר צוגענגליכע פרייזן פאר אונזערע איינוואוינער .דאס איז א וואונדערבארע צוגאב פאר די איינוואוינער
פון די על-קאַ מינאָ ו געגנט .א דאנק אייך ,אונזערע שותפים אין די ניו יארק סטעיט רעגירונג פאר
ערמעגליכן ּפּועבלאָ ו נּועוואָ ו ,און איך קוק ארויס צו זעהן די פארענדיגטע פראיעקט".
סטעיט סענאטאר דזשערעמי קּוני האט געזאגט" ,אין די צייט ווען די שטאט צענטער ווערט ווייטער
אויפגעלעבט איז עס וויכטיג אז ביליגע און צוגענגליכע האוזינג זאל זיין טייל פון די אונטערנעמונגען .איך
בין דאנקבאר פאר די ארבעט פון די איבעראָ ו-אמעריקאנער אקציע ליגע און די פארשידענע שותפים
וועלכע האבן פינאנצירט דעם פראיקט אין די פעדעראלע ,סטעיט און לאקאלע רעגירונגען וועלכע זענען
זיך צוזאמגעקומען צו ערמעגליכן די ּפּועבלאָ ו נּועוואָ ו דעוועלאפמענט פאר די בענעפיט פון אונזער על-
קאַ מינאָ ו און ארומיגע געגנטער .די פארענדיגונג פון די ערשטע שטאפל פון ענערגיע-שפארזאמע
קאנסטרוקציע איז א באגייסטערנדע אנטוויקלונג פאר די קאמיוניטי .איך קוק ארויס צו זעהן די
פארענדיגונג פון די לעצטע שטאפלען פון דעם פראיעקט און מיטהאלטן די אנהאלטנדע פאזיטיווע
ווירקונג וואס דאס וועט האבן אויף אונזערע שכנים".
סטעיט אסעמבלי מיטגליד דעימאנד מיקס האט געזאגט" ,איך בין דאנקבאר צו זעהן א קלארע
אינוועסטירונג ווערנדיג געמאכט צו פארבעסערן וואוינונג אומשטענדן פאר מיטגלידער פון אונזער
קאמיוניטי .מיר קענען נישט ערווארטן צו אנהויבן צו אויפהייבן באזייטיגטע מיטגלידער פון אונזער

קאמיוניטי אן זיי צושטעלן סטאבילע היימער .זיכערע און ריינע הייזער פאר צוגענגליכע פרייזן איז א
פונדאמענטאלע געברויך וואס צופיל קאמיוניטי מיטגלידער און פאמיליעס באקומען נאכאלץ נישט .א
בכבוד'דיגע היים איז קריטיש וויכטיג צו קענען בויען רייכטום פאר דורות זיך צו ארויסדראפעווען פון
ארימקייט .איך וויל באדאנקען די  Ibero-American Development Corporationפאר זייער
איבערגעגעבנקייט צו אונזערע געגנטער און צו די וואוילזיין פון אונזערע פאמיליעס .איך האף אז ּפּועבלאָ ו
נּועוואָ ו וועט פארזעצן צו ברענגען ווירקזאמע רעסארסן און פארלעסליכע הייימער פאר די שוואכסטע
איינוואוינער פון אונזער קאמיוניטי".
ניו יארק סטעיט אפיס פאר מענטשן מיט אנטוויקלונג דיסעביליטיס עקזעקיוטיוו דעּפיוטי
קאמישאנער ,ראַ דזשער בירדען ,האט געזאגט" ,פראיעקטן ווי ּפּועבלאָ ו נּועוואָ ו שטעלן צו די
געלעגנהייט צו לעבן אויסגעמישט אין די קאמיוניטי ,ערמעגליכנדיג מענטשן מיט אנטוויקלונג
דיסעביליטיס צו זיין באטייליגטע מיטגלידער אין זייערע קאמיוניטיס .די  19יּוניס ,אוועקגעלייגט ספעציעל
פאר די מענטשן וועם די  OPWDDשטיצט ,וועלן מאכן גרויסע פארשריט אין די ריכטונג פון דעם ציהל
בשעת'ן זיכער מאכן אז די איינוואוינער באקומען די סערוויסעס וואס זיי דארפן".
פרעזידענט און  CEOפון  ,NYSERDAדאָ רין מ .העריס ,האט געזאגט" ,מיר די פארשריט אויף די
ּפּועבלאָ ו נּועוואָ ו דעוועלאּפמענט ,וועלן טייל פון ראטשעסטער'ס שוואכסטע איינוואוינער יעצט האבן
צוטריט צו היימער וועלכע שטעלן צו גאר ווירקזאמע און ענערגיע-שפארזאמע טעכנאלאגיע און
סיסטעמען וועלכע אפפערן פארמערטע באקוועמליכקייט בשעת'ן רעדוצירן ענערגיע בילס .די פראיעקט
דעמאנסטרירט אז אומבאנוצטע שטחים און פארלאזטע געביידעס קענען געברענגט ווערן צו א נידעריגע-
קארבאן צוקונפט צו ווידער אויפלעבן די קאמיוניטיס וואו זיי געפונען זיך ,שטיצנדיג די סטעיט'ס ציהלן צו
רעדוצירן שעדליכע גאז עמיסיעס און ברענגענדיג די בענעפיטן פון ריינע ענערגיע אינוועסטירונגען צו אלע
ניו יארקער".
אפיס פון צייטווייליגע און דיסעביליטי הילף עקזעקיוטיוו דעּפיוטי קאמישאנער בארבארע סי .קווין
האט געזאגט" ,שטיצנדע האוזינג העלט פאמיליעס און איינצלנע מענטשן צו אדרעסירן די פראבלעמען
וועלכע האבן מעגליך בייגעשטייערט זיי צו פירן צו ווערן היימלאז .די פראיעקט וועט זיין
טראנספארמאטיוו פאר די קאמיוניטי ,צושטעלנדיג זיכערע האוזינג פאר צוגענגליכע פרייזן ,און אזוי אויך,
גרינגע צוטריט צו סערוויסעס פאר איינוואוינער פון די ּפּועבלאָ ו נּועוואָ ו דעוועלאּפמענט".
'IADCס עקזעקיוטיוו וויצע פרעזידענט עיּוהעניאָ ו מארלין האט געזאגטּ" ,פּועבלאָ ו נּועוואָ ו איז גאר
וויכטיג צו די טראנספארמאציע פון די על-קאַ מינאָ ו געגנט אין צפון-מזרח ראטשעסטער .עס נוצט אויס אן
אייגנארטיגע געלעגנהייט וועלכע וועט נישט נאר צושטעלן זיכערע און ביליגע האוזינג ,נאר – וויבאלד עס
איז נאענט צו די הויפט ביזנעס געגנט לענגאויס קלינטאן עוועניו און צו די  – International Plazaוועט
עס אויך אונטערשטיצן ביזנעס אנטוויקלונג אזוי ווי עס וועט ברענגען מער פאמיליעס צו די געגנט .די
פראיעקט רעכנט אריין ּפּועבלאָ ו נּועוואָ ו קאמיוניטי ּפארקק אויף אָ וברייען סטריט וועלכע וועט העכערן די
קוואליטעט פון לעבן פאר די איינוואוינער דורך די ארטיגע איינריכטונגען".
פארשנעלערן פינגער לעיקס פאראויס
די היינטיגע אנאנס איז א חלק פון "פינגער לעיקס פאראויס" ,די ראיאן'ס ברייטע בלּוּפרינט וויאזוי צו
אויפטרייבן שטארקע עקאנאמישע וואוקס און קאמיוניטי אנטוויקלונג .דער ראיאניש געאייגנטער פלאן
פאקסירט אויף אינוועסטירן אין הויפט אינדוסטריעס ,אריינגערעכנט פאטאניקס ,אגריקולטור ,און
עסנווארג פראדוקציע ,און פארגעשריטענע פאבריצירונג .איצט טוהט דער ראיאן פארשנעלערן דער
״פינגער לעיקס פאָ רווערד״ מיט א  500מיליאן דאלערדיגע אינוועסטירונג דורך די אָ ּפסטעיט
ווידער־אויפלעבונג אינציאטיוו .דער סטעיט׳ס  500מיליאן דאלער אינוועסטירונג ווען אינצענטיוויזירן

פריוואטע ביזנעסער אויף צו אינוועסטירן פיל מער פון  2.5ביליאן דאלער ,און דער ראיאן׳ס פלאן ,ווי
איינגעגעבן ,פארזעהט ביז  8,200נייע צוגעקומענע דזשאבס .מער אינפארמאציע קען מען זעהן דא.
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