
 
 גאווערנאר קעטי האקול   1/5/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

  און   קריזיס  היימלאזיגקייט די ענדיגן  צו סטעיט גאנצע די  אין  פלאן גרויסע  מעלדט האקול   גאווערנער
  האוזינג  אין אומגלייכקייטן  אלטע אדרעסירן 

  
נייע "זיכערע אויסוואלן שטיצע" פאלן וועט ארויסשיקן גרופעס אין ניו יארק סיטי און אנדערע  

  געצילטע געגנטער צו ארבעטן מיט גאס היימלאזע מענטשן 
  

גאווענער האקול וועט אויך אריינלייגן אין קראפט נייע פאליסיס ואוס וועלן נוצן פאבליק געלטער צו  
  און באשיצן טענענטס פון ווערן ארויסגעווארפן אויסברייטן האוזינג צוטריט

   
גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן א גרויסע פרואוו אין די גאנצע סטעיט צו באקעמפן די 
 2022היימלאזיגקייט קריזיס און אדרעסירן אלטע אומגלייכקייטן אין די האוזינג מארקעט אלס טייל פון די 

 Safe Optionsערנער האקול וועט אויפשטעלן זיכער אויסוואלן שטיצע )סטעיט פון די סטעיט. גאוו
Support, SOS גרופעס דורכאויס ניו יארק סיטי און אין געצילטע געגנטער דורכאויס די סטעיט וואו )

גאס היימלאזיגקייט איז זייער פארשפרייט, און נוצן פאבליק געלטער צו אריינלייגן אין קראפט פלענער צו  
  ייטן האוזינג צוטריט און באשיצן טענענטס פון ווערן ארויסגעווארפן.אויסבר

  
האט גאווערנער האקול  "קיינער זאל נישט שלאפן אויפ'ן גאס נישט קיין חילוק וואו אין ניו יארק סטעיט," 

פאנדעמיע האט פארערגערט די   19-"אינעם צייט וואס דער עקאנאמישע חורבן פון די קאוויד געזאגט.
היימלאזיגקייט קריזיס, ווייסן מיר אז עס זענען דא אלטע אומגלייכקייטן אין די געבוי וועלכע דארף ווערן 

צו העלפן די ניו  אדרעסירט כדי צו צושטעלן פאר ניו יארקער פעסטע, געזונטע שטובער. איך בין געבינדן 
קוואליטעט קעיר וועלכע  -יארקער וועלכע דארפן עס די מערסטע באקומען צוטריט צו די האוזינג און הויכע

  עס קומט זיך זיי."
  

גאווערנער האקול'ס האוזינג פלאן וועט ארבעטן אויף די סיסטאמאטישע אומגלייכקייטן וועלכע 
פאראורזאכן האוזינג אומזיכערקייט און צוואונגען ניו יארק צו זיין היימלאז. די פלענער וועלן  

  אריינרעכענען:
  

גרופעס פון טרענירטע גייסטישע געזונטהייט   ( גרופעס:SOSזיכערע אויסוואלן שטיצע ) •
( גרופעס, וועלן ארבעטן SOSפראקטישאנערס, צו ווערן באקאנט אלס זיכערע אויסוואלן שטיצע )

מיט עמערזשענסי שעלטערס, אוטריטש פראוויידערס, ווי אויך מיט פערמענאנטע און שטיצנדע  
אוינען אויפ'ן גאס צו סטאבילע האוזינג.  האוזינג פראוויידערס, צו אריבערפירן מענטשן וועלכע וו
מענטשן וואוינען אויפ'ן גאס, ווי    3,900זיי וועלן ארויסגעשיקט ווערן אין ניו יארק סיטי, ווי בערך 

נויטיגע געגנטער פון ניו יארק סטעיט, צו צושטעלן גרונטליכע איבערגאנג  -אויך אין אנדערע זייער
יימלאזע מענטשן מיט א היסטאריע פון גייסטישע און שטיצנדע מיטארבעט סערוויסעס צו ה

קראנקהייט, סאבסטענץ באנוץ דיסארדער, אדער אנדערע באמערקטע ריזיקע פאקטארן וועלכע  
די  יי אין א גרעסערע ריזיקע פון נאכאנאנדע שעלטער, שפיטאל, און טורמע איינטריט. לייגט ז 
- אנגעפירטע ערשטע -יארק סיטי גרופעס וועלן מיטארבעטן מיט ניו SOSאנגעפירטע -סטעיט



ליניע אוטריטש גרופעס, ווי אויך מיט די ניו יארק סיטי דעפארטמענט פון סאושעל סערוויסעס, צו  
ארייננעמען מענטשן וועלכע גייען אדורך גאס היימלאזיגקייט צו העלפן פארזיכערן פלאצירונג אין 

די   סערוויסעס ארום דעם.עמערזשענסי אדער שטיצנדע האוזינג פראגראמען מיט סאושעל 
גרופעס וועלן פארברייטערן די יעצטיגע ארבעט וואס ווערט געטון דורך "קריטישע צייט  

אריינמישונג גרופעס," ווי אויך פארמערן די ארבעט פון די אויסגעברייטערטע פלאן, סיי אין ניו 
  יארק סיטי און איבער די סטעיט.

  
  מענט און אויפשטעלן א נייע, מער ווירקזאמע פראגראם:שטייער עבעיט a-421ענדיגן די  •

, וועט גאווערנער האקול פארשלאגן א  2022פראגראם דארף אויסלויפן אין  a-421וויבאלד די 
נייע שטייער עבעיטמענט וואס מאכט ציענד רענטאל האוזינג אויפבוי איבער ניו יארק סיטי און 

אינעם זעלבן צייט שאפט פערמענאנטע און בעסערע פארמעגליכקייט. גאווערנער האקול'ס  
יטמענט וועט צילן צו מאכן שטערקערע פארמעגליכקייט וואס  פארגעשלאגענע נייע שטייער עבע

; שאפט לענגערע טערמין  a-421שטעלט צו פאר נידריגערע איינקונפט הויזגעזונדער ווי 
פארמעגליכקייט צו צושטעלן מער סטאביליטעט פאר נידריגע איינקונפט הויזגעזונדער;  

יכע רענטאל יוניטס אין געגנטער  טערמיניגע אוועילעביליטי פון פארמעגל-פארזיכערט לאנג 
איבער די סיטי; בויעט איבער די שטייער עבעיטמענט צו פארזיכערן מאקסימום ווירקזאמקייט פון 

באצאלער דאלארן; ארבעטן מיט סיטי און סטעיט קלימאט צילן דורך פאדערן קארבאן -שטייער
יטע געביידע סיסטעמען; גרי-נייטראלע טעכנאלאגיעס, עלעקטריפיקאציע, און עלעקטריפיקאציע

ערלויבן בייגזאמקייט צו ערמעגליכן אויפבוי פון פינאנציעלע ערמעגליכטע קלענערע געביידעס;  
און   - אייגנטומערשאפט אויסוואל צו שטיצן נידריגע-אלע היים -פאר-און מאכן א פארמעגליך

  אייגנטומערשאפט געלעגנהייטן איבער די סיטי.-איינקונפט היים-מעסיגע
  
רבעסערן האוזינג צוטריט פאר דינגער פארמישט אין די קרימינאלע געריכט סיסטעם  פא •

גאווערנער האקול וועט פארשלאגן צוויי טיילן פון  אדער מיט נעגאטיווע קרעדיט היסטאריע:
לעגיסלאציע צו פארמיידן דיסקרימינאציע אויפ'ן באזיס פון קרעדיט סקאור אדער פארמישונגען 

געריכט סיסטעם. איין נייע געזעץ וועט פארבאטן רעזידענשעל לענדלארדס  מיט די קרימינאלע 
פון אוטאמאטיש אפזאגן אפליקאנטן מיט שוואכע קרעדיט היסטאריע, אין פאל וואס דער  

אפליקאנט קען אויפווייזן לעצטיגע פינאנציעלע זיכערהייט. דאס אנדערע וועט אראפנעמען א  
אוטאמאטיש אפזאגן מענטשן מיט געריכט פארמישונג און   פריוואטע לענדלארד'ס מעגליכקייט צו

וועט פאדערן האוזינג פראוויידערס צו אנפירן אינדיווידועליזירטע אפשאצונגען וועלכע נעמען אין 
באטראכט די אומשטענדן פון א באשולדיגונג און באווייז פון ערהוילונג און אינעם זעלבן צייט 

  ילזיין פון יעצטיגע איינוואוינער.פארזיכערן די זיכערהייט און וואו
  
גאווערנער האקול וועט מאכן די   מאכן אן ארויסווארפונג פארמיידונג לעגאלע הילף פראגראם: •

ארויסווארפונג )עוויקשען( פארמיידונג לעגאלע הילף פראגראם, וועלכע וועט צושטעלן לעגאלע  
הילף פאר אפסטעיט דינגער וועלכע קענען נישט באצאלן קאונסעל אין ארויסווארפונג  

ט ארויסווארפונג מיט פארהאנדלונגען. די געלט וועט אנגיין פאר דינגער וועלכע ספראווען זיך מי
פערצענט פון די פעדעראלע ארימקייט ליניע און   200איינקונפטן פון אויף אדער ווייניגער ווי 

וואלט געווארן צוגעשטעלט דורך די לאקאלע לעגאלע סערוויס פראוויידערס, אזויווי די לעגאלע  
 LAW-NYלע ניו אירק, מזרח ניו יארק, לעגאלע סערוויסעס פון צענטרא -הילף סאסייעטי פון צפון

די פלאן וועט אויס אויסברייטן די יושר'דיגע האוזינג טעסטינג   און אנדערע ארגאניזאציעס.
  פראגראם צו צושטעלן נאך יושר'דיגע האוזינג טעסטינג און עדיוקעישאן דורכאויס די סטעיט.

  
ן  מאכן א פערמענאנטע טראגעדיע ערהוילונג און שטארקייט יוניט צוריקצובויע  •

גאווערנער האקול וועט מאכן די ניו יארק סטעיט טראגעדיע ערהוילונג און שטארקייט  הייזער:
(, צו אנפירן HCRיוניט, צו ארבעטן אין די דעפארטמענט פון האוזינג און קאמיוניטי באנייאונג )



יג.  דאס טיילונג פון פעדעראלע געלטער צו נאכקומען ערהוילונג געברויכן ערפאלגליך אויף אייב
(, א דעפארטמענט  GOSRדאס וועט ערזעצן די גאווערנער'ס אפיס פון שטורעם פארלייכטערונג )

דער יוניט'ס הויפט געוויכט באצאלט דורך פעדעראלע געלטער וועלכע דארף באלד אויסלויפן. 
וועט זיין אויף אויסארבעטן ערהוילונג פרואוון און אנפירן שטארקייט פלענער פאר סיי גרויסע און  

טערמיניגע -קליינע טראגעדיעס דורכאויס די סטעיט; אנפירן ערשטע רעאקציע און לאנג
אגענטורן;  אדער סטעיט עמערזשענסי רעאקציע  FEMAערהוילונג נישט געדעקט אונטער 

אידענטיפיצירן געברויכן, ארויסשיקן ריסארסן שנעל און ווערדפול, און אויסטיילן געלטער פאר 
'ס ערפארונג אין GOSRאלע אגענטורן נאך א שטורעם; בויען אנליין אפליקאציעס נוצנדיג  

,  טראגעדיע פראגראמען-און נאך  -אינפארמאציע מענעדזשינג; און האלטן א רעקארד פון איידער
אייגנטומער אויפבוי פרואוון, שטארקייט אפגריעדס -ספעציעל די וואס לייגן געוויכט אויף היים

  ( ערטער.buyoutאוט' ) -אייגנטומער און קאמיוניטיס, און פרייוויליגע 'בוי-פאר היים
  
גאווערנער האקול    אדרעסירן ארימקייט צו פארמיידן היימלאזיגקייט איבער די גאנצע סטעיט:  •

( געבט נישט גענוג אן אינסענטיוו פאר  PAאנערקענט אז די יעצטיגע געבוי פון פאבליק הילף )
הויזגעזונדער צו העכערם פארדינסטן און סעיווינגס, ווי נויטיג צו צושטעלן האוזינג סטאביליטעט.  

דאס צו אדרעסירן, וועט ניו יארק טוישן בארעכטיגקייט באדינגונגען, ערלויבן הויזגעזונדער צו 
בענעפיט און ערלויבן הויזגעזונדער צו   PAאויסלאזן מער איינקונפט איידער עס פארמינערט די 

יו יארק  . אויך, וועט נPAסעיוו'ן מער איידער סעיווינגס מאכן אז זיי זאלן זיין אומבארעכטיגט פאר 
 Safety Netטאגיגע ווארטעניש צייט אפשניט פון זיכערהייט נעץ הילף ) -45אראפנעמען די 

Assistance, SNA  בענעפיטן צו פארזיכערן אז בארעכטיגטע מענטשן זאלן שנעל קענען )
באקומען די נויטיגע איינפאכע איינקונפט שטיצעס וואס אזויפיל ניו יארקער פארלאזן זיך אויף,  

  גערעכנט מענטשן וועלכע ווערן צוריק א טייל פון זייערע קאמיוניטיס נאך טורמע.אריינ
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