
 
 גאווערנאר קעטי האקול   12/16/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

דעוועלאפמענטס לענגאויס   21מיליאן דאלער אויסגעטיילט צו  145גאווערנער האקול אנאנסירט 
 צוגענגליכע היימען   1,200ניו יארק צו באזארגן באלד 
  

מיליאן דאלער אין ארטיגע עקאנאמיעס, דערווייטערן   500אויסטיילונגען וועלן איינשפריצן איבער 
 פירן ריינע ענערגיע צילן  -מפן היימלאזיגקייט, פאראויסדי סטעיט׳ס אונטערנעמונגען צו באקע

  
עלעקטרישע  -פיר דעוועלאפמענטס טייל פון סטעיט אונטערנעמונג אונטערצוהייבן גענצליך

 צוגענגליכע היימען  
  

צוויי אנטוויקלונגען אונטער דער נויטיגער ברוקלין אונטערנעמונג געאייגנט צו אדרעסירן 
 ריט צו געזונטהייט און הָאוזינג אין צענטראל ברוקלין  אומגלייכקייטן אין צוט

  
מיליאן דאלער איז אויסגעטיילט געווארן צו   145גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן אז איבער 

באזונדערע דעוועלאפמענטס לענגאויס ניו יארק.   21צוגענגליכע היימען אין  1,178שאפן אדער אפהיטן 
אונטערנעמונגען,  געמאלדענע פינאנצירונג וועט ציען אויף פאראויס פאנדעמיע ערהוילונג -די היינט

באקעמפען היימלאזיגקייט, העלפן פארמאכן דער דיגיטאלער צווישנשייד פאר נידעריגע איינקונפט 
הויזגעזינדער, און פארברייטערן צוטריט צו זיכערע און שטאנדהאפטיגע, צוגענגליכע הָאוזינג  

    געלעגנהייטן וועלכע פירן פאראויס דער סטעיט׳ס ריינע ענערגיע צילן.
  

מיליאן דאלערדיגע באנייט אונזער אנטשלאסנקייט צו שאפן און אפהיטן די זיכערע, געזונטע   145״דער 
״אונזער   האט גאווערנער האקול געזאגט.און צוגענגליכע היימען וואס קומט זיך פאר ניו יארקער,״ 

קע דאך  בעסטע סטראטעגיע פאר ערהוילונג פון דער פאנדעמיע פארזיכערט אז יעדער האט א שטאר
איבער זייערע קעפ און צוטריט צו די סערוויסעס אין וואס זיי נויטיגן זיך אויף צו בלייבן פארזיכערט מיט  

מיטלען פאר ריינע ענערגיע אנטוויקלונג און -הָאוזינג. מיט דער ארייננעמיגקייט פון נאך שטיצע 
סער ווי פריער דורך שאפן הָאוזינג פארלאנגען אומזיסטע ּברָאודּבענד צוטריט, בויען מיר צוריק אויף בע

וואס פארשפרעכט א שטערקערע, גרינערע און מער אויסגעגליכענע ניו יארק היינט און אין דער  
 צוקונפט.״ 

  
די אויסטיילונגען היינט געמאלדן ווערן צוגעשטעלט דורך ניו יארק סטעיט ׳האומס ענד קאמיוניטי 

אינקאם  -ארמעסטערישע פראצעס געניצט צו אויסטיילן לָאו, א פRFPפאמיליע פינאנץ -ריניועל׳ מולטי
פאמיליע  -האוזינג טעקס קרעדיט און סָאּבסידי פינאנצירונג פאר צוגענגליכע און אונטערהאלט מולטי

מיליאן דאלער אין פובליק און פריוואטע   394הָאוזינג אנטוויקלונגען. אינאיינעם מיט א צוגעגעבענע  
מיליאן דאלער אין סך הכל אנטוויקלונג קאסטן   511יע אנטוויקלונגען איינשפריצן  ני 21קוועלער, וועלן די 

    אין ארטיגע עקאנאמיעס.
  

׳ס HCRפראיעקטן זענען פארלאנגט צו טרעפן צו גרינע געבוי סטאנדארטן אלס טייל פון  21אלע 
קלימאט פירערשאפט און  אונטערנעמונגען צו דערגרייכן די צילן געשטעלט דורך דער ניו יארק סטעיט 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclimate.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C7dfa3aca163a4fc9af3b08d9c0c9cccd%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637752795230178444%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=QHnfxDzjIcQ1Z6x9b86iBhbZOMQ9F7cNyiQW4jF4xEc%3D&reserved=0


, די מערסט אמביציעזע קלימאט און ענערגיע פלאן אין דעם  CLCPAדער   קאמיוניטי באשיצונג אקט.
שטאפלען ביז  1990פראצענטיגע רעדוקציע פון גרינהויז גאז ארויסלאז פון  85לאנד, פארלאנגט אן 

 און ענדגילטיג נעטא זערָא עמיסיעס לענגאויס אלע סעקטארן פון דער עקאנאמיע.   2050
  

וערן געשטיצט דורך צוגעגעבענע פינאנצירונג פון די ריינע  פיר פון די אויסגעטייילטע פראיעקטן ו
מיליאן דאלערדיגע פרואוו פראגראם איינגעפירט פריער דעם יאר דורך   7.5ענערגיע איניציאטיוו, א 

HCR ( און דער ניו יארק סטעיט ענערגיע פארשונג און אנטוויקלונג אויטאריטעטNYSERDA  דער .)
ז געאייגנט צו ערמעגליכן פאר מער ניו יארקער פאמיליעס צו וואוינען אין ריינע ענערגיע איניציאטיוו אי

געזונטערע, ריינע ענערגיע וואוינונגען, און אין דער זעלבער צייט באזארגן פאר הָאוזינג דעוועלאפערס  
ן מיט גלאטיגע צוטריט צו טעכנישע הילף און צוגענגליכע הָאוזינג פינאנץ געלעגנהייטן. די פיר פראיעקט

 עלעקטרישע און / אדער קארבאן נייטראל.  -וועלן זיין גענצליך
  

קאסט ּברָאודּבענד סערוויסעס -אין צוגאב וועלן די דעוועלאפמענטס באזארגן אומזיסטע אדער נידעריגע
- אלס טייל פון דער סטעיט׳ס אונטערנעמונגען צו פארמאכן דער דיגיטאלער צווישנשייד אין נידעריגע

    וניטיס.איינקונפט קאמי
  

מיליאן דאלער אין קאארדינירטע פינאנצירונג פון די היימלאזע הָאוזינג הילף  34.7א צוגעגעבענע 
(,  OTDAפראגראם, אנגעפירט דורך דער ניו יארק סטעיט אפיס פון צייטווייליגע און דיסַאּביליטי הילף )

דער אנטוויקלונג פון אונטערהאלט  איז אויסגעטיילט געווארן צו זיבן פון די פראיעקטן צו העלפן אין 
 האוזינג. 

  
 די היינטיגע אויסטיילונגען רעכענען אריין:  

  
    ניו יארק סיטי

  
אלס טייל פון דער סטעיט׳ס ׳ווייטעל  מיליאן דאלער פאר ׳דע רייז׳ אין בראונזוויל, ברוקלין.  15.8

סי׳ און די פרויען׳ס -על- ברוקלין׳ איניציאטיוו, זענען אויסגעקליבן געווארן ׳קזענאליט ּפַארטנערס על
אנטוויקלען א ּפרָאּפערטי באזיצט דורך ׳ווָאן ברוקלין העלט סיסטעם׳. די  -טורמע אסאסיעשען צו ווידער
גענגליכע און אונטערהאלט דירות אויף די אויבערשטע שטאקן און  צו 72געביידע וועט אריינרעכענען 

, ׳אינטערפעיט מעדיקעל צענטער׳  OBHSקאמערציעלע פלאץ אויף דער ערשטער שטאק געניצט דורך  
אלטערנאטיווע הָאוזינג פראגראם, און דער קאמיוניטי קאפאציטעט אנטוויקלונג נָאנּפרָאפיט  

 ארגאניזאציע. 
  

דער ׳ווייטעל ברוקלין׳ ער פאר פארק פלאץ אין ברוקלין׳ס קראון הייטס געגנט. מיליאן דאל 10.8
דעוועלָאּפמענט   HELPאיניציאטיוו פראיעקט וועט ווערן געבויט דורך געווינענדע אנטוויקלונג טיעם 

ט קָארּפ אויף אן אויבערפלאך פארקינג לאט באזיצט דורך ׳ווָאן ברוקלין העלט סיסטעם׳. די געביידע ווע
צוגענגליכע דירות, אריינגערעכנט אכט וואוינונגען רעזערווירט פאר היימלאזע   43אריינרעכענען 

פאמיליעס, און ערשטע שטאק קאמיוניטי איינריכטונג פלאץ פאר די פרויען און קינדער אנעקס און  
 אנדערע סערוויס ּפרָאוויידערס.  

  
די   ע / מאריסאניע געגנט פון דער בראנקס. מיליאן דאלער פאר וואוינונגען אין דעם קראטאנ 1.8

בעטן טראנזיציאנעלע הָאוזינג פראיעקט, אנגעפירט דורך ׳אּורּבען ּפעטהוועיס׳, וועט  -24עקזיסטירנדע 
וואוינונגען   55דירה דעוועלאפמענט. עס זענען פאראן -79ווערן איבערגעביטן און פארברייטערט אויף א 

לטערע מענטשן און ערוואקסענע, אריינגערעכנט אינדיווידועלן מיט אונטערהאלט סערוויסעס פאר ע
דירות פאר    20וועלכע קומען צוריק אריין אין דער קאמיוניטי נאכ׳ן ארויסגעלאזט ווערן פון ארעסט, און 
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איינקונפט -איינקונפט עלטערע מענטשן. די איבעריגע ניין דירות זענען פאר נידעריגע- נידעריגע
 הויזגעזינדער.  

  
    פיטאל ראיאן קא

  
די דעוועלאפמענט דורך ׳ּפערל ָאווערלּוק    מיליאן דאלער פאר ׳סטימּבאוט סקווער׳ אין אלבאני. 9.1

אלבאני הָאוזינג אויטאריטעט דירות און  51קָארּפָארעישען׳ וועט אריינרעכענען דער רעהאביליטירונג פון 
גנט. פערצן דירות וועלן זיין רעזערווירט פאר  וואוינונגען אין אלבאני׳ס קאפיטאל דרום גע 37שאפן נאך 

היימלאזע ערוואקסענע וועלכע וועלן האבן צוטריט צו אויפ׳ן פלאץ אונטערהאלט סערוויסעס באזארגט  
׳. ׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ באזארגט פינאנצירונג צו רענאווירן צוויי NYדורך ׳קעירס  

ּפרָאפיט סערוויס ארגאניזאציעס. צוגעגעבענע  קאמערציעלע ערטער איצט אקופירט דורך נָאנ
- פינאנצירונג פון דער ריינע ענערגיע איניציאטיוו וועט העלפן דעם פראיעקט דערגרייכן באדייטנדע דע

קוואל הייצונג  -קארבאניזאציע דורך באזארגן הייצונג / קילונג און דאמעסטיק הייסע וואסער פון ערד
 ערגיע.  פאמפס, א באנייאיגע קוואל פון ענ

  
  מיליאן דאלער פאר די קלינטאן עוועניו היסטארישע אפארטמענטס, צווייטער טייל, אין אלבאני.  7

הייזער, א געוועזענע  - אנטוויקלונג פון זעקס היסטארישע ריי-דער פראיעקט רעכנט אריין דער ווידער 
צוגענגליכע היימען און פארזעצן   62באניץ געביידע צו שאפן -שטאקיגע געמישטע-סקול און א דריי

אם אנטוויקלט אויפלעבונג באמיאונגען אין אלבאני׳ס קלינטאן עוועניו געגנט. דער פראיעקט, געמיינז 
דורך היים ליעסינג און דער אלבאני צענטער פאר עקאנאמישע ערפאלג, וועט אריינרעכענען פלאץ פאר  

א נייע ביזנעס אינקובאטאר פינאנצירט טיילווייז דורך ׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳. די קלינטאן  
נג פון דער ריינע ענערגיע  עוועניו היסטארישע אפארטמענטס )צוויי( האט אויך באקומען פינאנצירו

 עלעקטרישע דירות.  -גענצליך 32איניציאטיוו צו שטיצן דער נייער קאנסטרוקציע פון 
  

    צענטראל ניו יארק
  

מיליאן דאלער פאר ּפָארט ביירא אפארטמענטס אין דער טאון ּפָארט בייראן אין קאיוגע  10.6
פאמיליע ּפרָאּפערטי -רזעצן אן עקזיסטירנדע מולטיאנטוויקלען און ע-דער פראיעקט וועט ווידער  קאונטי.

צוגענגליכע היימען. דרייסיג פון די דירות וועלן   69דורך בויען א דערנעבנדע געביידע וואס באשטייט פון 
זיין רעזערווירט פאר ערוואקסענע און סיניָארס וועלכע נויטיגן זיך אין אונטערהאלט סערוויסעס. דער  

 אול ּפרָאּפערטיס. פ-דעוועלאפער איז דע
  

מיליאן דאלער פאר ׳דע לענדינג׳ ביי בורקע מעדאוס אין דער ווילעדזש קאזענאוויע אין   6.9
היימען פאר   33פאמיליע דעוועלאפמענט וועט האבן -געבויטער מולטי- דער ניי  מעדיסאן קאונטי.

דירות. צען פון די  16היים געביידעס מיט -און העכער, און פיר טאון 55ערוואקסענע אין עלטער פון 
היים יוניטס וועלן זיין באשטימט פאר פאמיליעס און יחידים וועלכע נויטיגן זיך אין אונטערהאלט  -טאון
רוויסעס. דער פראיעקט, אנטוויקלט דורך ׳האוזינג וויזשענס׳, דערגאנצעט אנגייענדע אויפלעבונג  סע

 אונטערנעמונגען אין דאונטאון קאזענאוויע.  
  

    פינגער לעיקס
  

מיליאן דאלער פאר דער פעדעראל סטריט פארשפרייטע ארט דעוועלאפמענט אין   8.3
טאריטעט און עדזשמער דעוועלאפמענט וועט צעווארפן  דער ראטשעסטער הָאוזינג אוי ראטשעסטער.

אכט אויסגעליידיגטע אדער צופאלענע געביידעס לענגאויס פעדעראל סטריט און זיי ערזעצן מיט צוויי 
 24נייע היימען. אין צוגאב וועלן  18פאמיליע געביידע צו שאפן -הייעך געביידעס און אן איינציג-נידעריגע

 35יי פארשפרייטע לאקאציעס ווערן רעהאביליטירט אדער ערזעצט צו שאפן אנדערע ּפרָאּפערטיס ב



צוגעגעבענע דירות. ניין פון די היימען וועלן זיין באשטימט פאר היימלאזע מענטשן, אריינגערעכנט די  
 וועלכע קומען צוריק אריין אין דער קאמיוניטי נאכ׳ן זיין ארעסטירט.  

  
  יק מעדאוס אין דער ווילעדזש פערי אין ווייאמינג קאונטי.מיליאן דאלער פאר סילווער לע 1.5

ראטשעסטער׳ס ׳קארנערסטאון גרופע׳ און ׳ווייאמינג קאונטי קאמיוניטי עקשען אינק.׳ וועלן  
רּורעל  -USDAרעהאביליטירן אן עקזיסטירנדע צוגענגליכע דעוועלאפמענט ארגינעל געבויט דורך דער 

דירות   52דער פראיעקט וועט פרעזערווירן צוגענגליכקייט פאר די פראגראם.   515דעוועלאפמענט טייל 
 קוואליטעט פאר עקזיסטירנדע איינוואוינער.  -און פארבעסערן לעבנס 

  
    לאנג איילענד

  
מיליאן דאלער פאר סטערלינג גרין ביי פארמינגדעיל אין דער נעסאוי קאונטי ווילעדזש   11.9

שטאקיגע -עס וועלן ווערן צעווארפן און ערזעצט מיט א דרייזעקס וואוינונג געבייד פארמינגדעיל.
איינקונפט נעבן דער פארמינגדעיל לאנג איילענד רעילראוד סטאנציע. דער  -געמישטע 71געביידע מיט 

-אנטוויקלונג איז אין אן ארט באשטימט אלס א העכערע געלעגנהייט געגנט מיט צוטריט צו הויך
 דעוועלאפמענט.   D&Fר איז גרייכנדע שולעס. דער דעוועלאפע

  
שטאקיגע  -די צוויי סמיט אין דער ווילעדזש פריפארט אין נעסאוי קאונטי.  206מיליאן דאלער פאר  5

איינקונפט -געמישטע 31שטח און פיגורירן -געביידע וועט געבויט ווערן אויף אויסגעליידיגטע לאנד
טשן וועלכע נויטיגן זיך אין אונטערהאלט  דירות. צען פון די היימען וועלן זיין באשטימט פאר מענ

 סערוויסעס. דער דעוועלאפער איז רעגאן דעוועלאפמענט קארפארעישען.  
  

    הודסאן-מיטל
  

דער מאונט    מיליאן דאלער פאר מאונט האופ פלאזא אין ווייט פלעינס, וועסטשעסטער קאונטי. 9.4
טייל  -עם פראיעקט אויף אן ערד האופ קאמיוניטי דעוועלאפמענט קארפארעישען אנטוויקלט ד

וואוינונגען   35זייאן קירכע. די נייע דירות וועלן אריינרעכענען  AMEאפגעקויפט פון דער מאונט האופ 
דירות פאר מענטשן אין נויט פאר אונטערהאלט   20און העכער, און  62פאר סיניָארס אין עלטער פון 

סערוויסעס. דער דעוועלאפמענט וועט אויך אריינרעכענען א נייע פארקינג גאראזש פאר באניץ דורך  
 דער דערנעבנדע מאונט האופ קירכע. איינוואוינער און 

  
די געביידע  מיליאן דאלער פאר דראמאר דירות אין דער וועסטשעסטער קאונטי טאון גרינבורג. 6

שטח דורך וויילדער באלטער ּפארטנערס און דער  -יוניטס וועט געבויט ווערן אויף ליידיגע ערט  45פון 
-דער ריינע ענערגיע איניציאטיוו, וועט דער גענצליךהָאוזינג אקציע קאונסיל. מיט פינאנצירונג פון 

פאמפ הייצונג סיסטעמען פאר שטוב הייסע וואסער און אן  -עלעקטרישע אויססטיליזירונג פיגורירן היץ
הויכע פונקציאנירדע געביידע ארומנעם, וואס רעדוצירט דראמאטיש דער געביידע׳ס ענערגיע  -אולטרע
 באניץ.  

  
  דער האמלעט ביי קארמעל אין דער ּפוטנעם קאונטי ווילעדזש קארמעל. מיליאן דאלער פאר 5.2

געבויטער געביידע. די דירות וועלן זיין -היימען לענגאויס פינף ניי 75דער פראיעקט וועט ארייננעמען 
צוגענגליך צו א פארנעם פון איינקונפטן אין אן ארט באשטימט אלס א העכערע געלעגנהייט געגנט מיט 

 פונקציאנירנדע שולעס. דער דעוועלאפער איז קיערני ריעלטי.  -הויך צוטריט צו
  

   נארט קאנטרי
  



דער  מיליאן דאלער פאר העריסאן פלעיס אין דער פרענקלין קאונטי ווילעדזש מעלאון.  4.7
געשעדיגטע געביידעס אין דעם דאונטאון  -אנטוויקלען א ריי נאכגעלאזטע, פייער-פראיעקט וועט ווידער

דירה׳דיגע געביידע. האלב פון די דירות וועלן זיין    40שטאקיגע, -געגנט, און זיי ערזעצן מיט א נייע פיר
ויסעס. דער ערשטער שטאק  רעזערווירט פאר ערוואקסענע וועלכע נויטיגן זיך אין אונטערהאלט סערו

 וועט אויך ארייננעמען קאמערציעלע געשעפט פראנטן. דער דעוועלאפער איז סיטיזענס אדוואקעיטס.  
  

    סאוטערן טיער
  

דער    מיליאן דאלער פאר רעינאלדס וועי אפארטמענטס אין עלמיירע, טשעמונג קאונטי. 4.8
ר היסטארישע ּפרָאּפערטיס אין דאונטאון  ארט דעוועלאפמענט טוט איבערשפאנען פי-פארשפרייטער

דירות, אריינגערעכנט אכט מיט אונטערהאלט סערוויסעס. דער פראיעקט,   42עלמיירע און וועט שאפן 
פינאנצירטע  -פירן סטעיט-אנטוויקלט דורך ארבאר הָאוזינג און דעוועלאפמענט, וועט פאראויס

 נטאון עלמיירע.  אויפלעבונג באמיאונגען שוין אונטערוועגנס אין דאו
  

דער  מיליאן דאלער פאר דער ברייענט סקול אין דער סטובען קאונטי שטאט פון הארנעל.  4.6
- פראיעקט איז דער צוגעפאסטע איבערניץ און פארברייטערונג פון די געוועזענע ברייענט עלעמענטערי

טעיט׳ס אנגייענדע  אנטוויקלונג דערגאנצעט די ס-צוגענגליכע דירות. דער ווידער 39סקול אויף 
באמיאונגען צו אויפלעבן הארנעל׳ס שטאט צענטער דיסטריקט. די דעוועלאפערס זענען פארק גראוו  

 ריעלטי און פראווידענס הָאוזינג.  
  

דער  מיליאן דאלער פאר וועסטאל שאטאו אין דער טאון וועסטאל אין ברום קאונטי.  3.5
הויז  -היימען פאר סיניָארס און א טאון 24ביידע מיט געבויטער גע-דעוועלאפמענט נעמט אריין א ניי

סטייל געביידע מיט זעקס אפארטמענטס פאר יחידים און פאמיליעס. דער דעוועלאפער איז דער פירסט  
    ווארד אקציע קאונסיל. 

  
     מערב ניו יארק

  
  מיליאן דאלער פאר בלאכער האומס אפארטמענטס אין דער ערי קאונטי טאון וויליאמסוויל. 7.9

פאמיליע געביידע און געבוי  -דער פראיעקט נעמט אריין דער רעהאביליטירונג פון אן עקזיסטירנדע מולטי
ווערן באשטימט  צוגענגליכע היימען. צוואנציג דירות וועלן  93פון דריי צוגעגעבענע געביידעס צו שאפן 

פאר יחידים מיט אינטעלעקטועלע אדער אנטוויקלונג דיסַאּביליטיס וועלכע וועלן האבן צוטריט צו  
 סערוויסעס באזארגט דורך ּפיּפעל קאמיוניטי הָאוזינג דעוועלָאּפמענט קָארּפ.  

  
יגטע,  אן אויסגעלייד  מיליאן דאלער פאר די אפארטמענטס ביי דער לייסעאום אין באפעלאו. 6.3

דירות באשטימט פאר היימלאזע  12וואוינונגען מיט  42היסטארישע סקול וועט זיין איבערגעביטן אויף 
פאמיליעס. דער פראיעקט, אנטוויקלט דורך ׳עדזשמער ענד קאמיוניטי סערוויסעס פָאר עוועריווָאן׳, איז 

ס. מיט פינאנצירונג פון אויך געווארן אויסגעטיילט פעדעראלע און סטעיט היסטארישע טעקס קרעדיט
עפעקטיווע -עלעקטרישע פראיעקט ארייננעמען הויך- דער ריינע ענערגיע איניציאטיוו, וועט דער גענצליך 

VRF פאמפ פאר שטוב הייסע וואסער, און  -וואסער היץ- צו- סיסטעמען פאר הייצונג און קילונג, א לופט
 פארגעשריטענע ענוועלאפ פונקציע.  

  
ר סטעיט סטריט אפארטמענטס אין דער שטאט אליען אין קאטאראוגוס  מיליאן דאלער פא 4

דירות. פערצן היימען וועלן  46דער דעוועלָאּפמענט וועט איבערבייטן א ליידיגע וועירהאוס אויף   קאונטי.
זיין באשטימט פאר היימלאזע פאמיליעס וועלכע וועלן האבן צוטריט צו סערוויסעס באזארגט דורך  

 מאנארך אינק. איז דער דעוועלאפער.   CDSיוניטי עקשען אינק. קאטאראוגוס קאמ
  



HCR 145״דער היינטיגער אנאנסמענט פון  ענע וויסנאוסקאס האט געזאגט,- קאמישענער רוט  
דירות אין ענווייראנמענטאל שטאנדהאפטיגע   1,200מיליאן דאלער אין פינאנצירונג וועט ליפערן באלד 

ו יארקערס׳ צוטריט צו נייטיגע סערוויסעס אריינגערעכנט ּברָאודּבענד און  געביידעס און פארברייטערן ני
אויסטיילונגען צייגן אז מיר בלייבן פאקוסירט אויף באקעמפן היימלאזיגקייט  21שטיצע קעיר. די דאזיגע 

  און הָאוזינג אומזיכערהייט און פארבעסערן דער עקאנאמישע געזונטהייט פון אונזערע קאמיוניטיס דורך
קוואליטעט צוגענגליכע הָאוזינג. לענגאויס דעם סטעיט שאפן אונזערע  -דער אנטוויקלונג פון הויכע

אינוועסטירונגען נייע געלעגנהייטן פאר ניו יארקער צו טרעפן ערפאלג און בליען אין צוגענגליכע היימען 
ונפט. מיר זענען דאנקבאר  צו רופן זייער אייגענע, אפגעזעהן פון זייער עלטער, פעאיגקייט, אדער איינק

צו האבן אזוי פיל טאלאנטפולע דעוועלָאּפמענט ּפַארטנערס און מיר גראטולירן אלע אונזערע אויסטיילונג  
   באקומער אויף זייער שווערע ארבעט.״

  
  CEOקאמישענערין און פרעזידענטקע און דעזיגנירטע - ׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ במקום

״ ׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ שטאלצירט זיך צו ארבעטן אינאיינעם  עזאגט, האוּפ נייט האט ג
און אנדערע סטעיט אגענטורן צו שטיצן די וויכטיגע אונטערנעמונגען. הָאוזינג סטאביליטעט  HCRמיט 

און אונטערהאלט סערוויסעס זענען די שליסל צו עקאנאמישע סוקסעס. די פראיעקטן באזארגן פאר ניו  
ס לענגאויס  יארקער די מיטלען אין וואס זיי נויטיגן זיך און וועלן העלפן וואקסן שטערקערע קאמיוניטי

 דעם סטעיט.״ 
  

״די פראיעקטן  , האט געזאגט,NYSERDAאו פון - אי-דאריען עם. האריס, פרעזידענט און סי
פארטרעטן די סטעיט׳ס אנטשלאסנקייט צו אדרעסירן די געטאפלטע פריאריטעטן פןון צוגענגליכע  

נדע גרייכפונקט אין דעם  הָאוזינג און דער קלימאט קריזיס פאר אלע ניו יארקער, און איז א באדייט
עפעקטיווע היימען פאר נידעריג צו  -ריכטונג. די אינוועסטירונגען פריאריטיזירן באקוועמע און הויך

עלעקטרישע קאנסטרוקציע ביי פיר -מעסיגע איינקונפט און היימלאזע פאמיליעס, אריינגערעכנט גענצליך
טוויקלונג געלעגנהייטן און ריינערע,  לאקאציעס, וועלכע וועלן שטיצן באדייטנדע עקאנאמישע אנ

 געזונטערע קאמיוניטיס לענגאויס דעם סטעיט.״  
  

אפיס פון צייטווייליגע און דיסַאּביליטי הילף עקזעקיוטיוו דעפיוטי קאמיסיאנערין בארבארא סי. גווין  
״באזארגן צוטריט צו צוגענגליכע היימען און אונטערהאלט סערוויסעס זענען עפעקטיווע  האט געזאגט,

י פינאנצירונג וועט העלפן  מיטלען איינצוהאלטן היימלאזיגקייט און אומסטאבילע וואוינונגס אומשטענדן. ד
באזארגן די פערמאנענטע הָאוזינג און הילף אויף וועלכע באדערפטיגע ניו יארקער קענען זיך פארלאזן  

אויף איבערצומישן א נייעם בלעטל און וואוינען אין זעלבסטשטענדיגע אומשטענדן. איך אפלאדיר  
רטן פראיעקטן און אננעמען א  גאווערנער האקול פאר איר אנגייענדע שטיצע פאר אזעלכע סא 

 פארשטענדיגע צוגאנג צו אדרעסירן היימלאזיגקייט לענגאויס אונזער סטעיט.״  
  

״איך  סענאטאר ברייען קאוואנאה, פארזיצער פון דער סענאט הָאוזינג קאמיטע, האט געזאגט, 
-אפן די קריטישענע וויסנאוסקאס פאר איינש-אפלאדיר גאווערנער קעטי האקול און קאמיסיאנערין רוט

וויכטיגע פינאנצירונג פאר אונזערע קאמיוניטיס. אזוי ווי מיר זעצן פאר ווייטער צו ארבעטן אויף זיך צו 
פאנדעמיע, וועלן די אויסטיילונגען באזארגן א באלדיגע אונטערהייבונג און  19-ערהוילן פון דער קָאוויד

ן אויפלעבן געגנטער. עס איז אויך וויכטיג אז א  וועט באלד צוגעבן מער צוגענגליכע הָאוזינג און העלפ
פראיעקטן וועלן זיין פארלאנגט צו טרעפן גרינע געביידע סטאנדארטן. ענווייראנמענטאלע   21אלע 

 שטאנדהאפטיגקייט זאל זיין א טייל פון אלע פובליק פינאנצירטע דעוועלָאּפמענט פון דא און ווייטער.״  
  

 אסעמבלימאן סטיווען צימבראוויץ, פארזיצער פון דער אסעמבלי׳ס הָאוזינג קאמיטע, האט געזאגט,
״אין א צייט ווען אזוי פיל ניו יארקער זענען אנגעשטרענגטע אונטער דער לאסט פון פינאנציעלע  

יארק סטעיט  שוועריגקייטן אנגעברענגט דורך דער קָאוויד קריזיס, עס איז איבערהויפט וויכטיג אז ניו 
ארבעטנדע פאמיליעס לענגאויס דעם סטעיט צו  -׳האומס ענד קאמיוניטי ריניועל׳ ערמעגליכט פאר שווער



האבן צוטריט צו זיכערע און צוגענגליכע הָאוזינג, און אין דער זעלבער צייט ווייטער סטאביליזירן 
   רגיע.״פירן ניו יארק׳ס אנטשלאסנקייט צו ריינע ענע-קאמיוניטיס און פאראויס

  
 . ׳ס וועבזייטלHCRבאזוכט פאר מער איינצלהייטן אויף די אויסטיילונגען, 
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