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מיליאן דאלער אין עמערדזשענסי פינאנצירונג פאר   1גאווערנער האוקול פארשפרעכט ביז  
   בארעכטיגטע היים אייגנטימער באטראפן דורך פלייצונגען פון טראפישע שטורעם ׳פרעד׳

  
    הילף געצילט אויף נידעריגע און מיטלמעסיגע איינקונפט היים אייגנטימער אין סטובען קאונטי 

  
מיליאן דאלער אין עמערדזשענסי   1גאווערנער קעטי האוקול האט היינט אויסגעמאלדן אויף ביז 

פינאנצירונג וועט ווערן צוגעשטעלט צו בארעכטיגטע היים אייגנטימער אין סטובען קאונטי וועלכע זענען  
עלטער וועלן  די סטעיט ג .2021באטראפן געווארן דורך פלייצונגען פון טראפישע שטורעם ׳פרעד׳ אין 

געבן עמערדזשענסי פארריכטונג גרענטס צו היים אייגנטימער וועלכע האבן געליטן שאדנס צו זייער 
     הויפט וואוינונג דורך דעם פארפלייצונג אינצידענט.

  
״די פארפלייצונג פון טראפישע שטורעם ׳פרעד׳ פאראיאר אפעקטירט נאך ביז היינט די סטובען קאונטי  

האט  און די געלטער וועלן צושטעלן וויכטיגע שטיצע צו בארעכטיגטע היים אייגנטימער,״   איינוואוינער
״אזוי ווי קלימאט ענדערונג העכערט די אפטקייט און שטארקייט פון  גאווערנער האקול געזאגט.

ארבעטנדע פאמיליעס צו פארריכטן זייערע -שטורעמעס וועט ניו יארק בלייבן אנטשלאסן צו העלפן שווער
    וואוינונגען און אין דער זעלבער צייט בויען אונזער ווידערשטאנד פעאיגקייטן פאר׳ן צוקונפט.״

  
די גרענט געלטער היינט אנאנסירט דעקן שאדנס אנגעברענגט אויף א הויפט וואוינונג פאר היים 

רק סטעיט ׳האומס ענד  אייגנטימער וועלכע קומען נאך די איינקונפט אנווייזונגען פון דעם פראגראם. ניו יא
קאמיוניטי ריניועל׳ וועט אויפזען דעם פראגראם, וועלכס וועט אדמיניסטרירט ווערן דורך ׳ארבאר׳ האוזינג 

באזירטער, נָאנּפרָאפיט ארגאניזאציע מיט ערפארונג אין אנפירן הָאוזינג -און דעוועלאפמענט, אן ארטיג
   רעהאביליטירונג פראגראמען.

  
ער קענען זיך ווענדן צו באקומען פָאנדינג צו דעקן די קאסטן פון עמערדזשענסי היים אייגנטימ

פארריכטונגען וואס זענען נויטיג אויף צו ברענגען זייערע וואוינונגען צו א זיכערע און וואוינבארע  
צושטאנד. בארעכטיגטע פארריכטונגען קענען ארייננעמען פארריכטן אדער ערזעצן עלעקטרישע און  

ינג סיסטעמען, סעּפטיק ערזעצונג, דאך פארריכטונגען, צוטריטריכקייט און הייצונג פלאמב
צווייטע גראד פארריכטונגען רעכענען אריין דאס אינסטאלירן נייע פענצטער, אינסולעישען,   סיסטעמס.

ם  שפארעוודיגקייט פון דע-טירן און סיי וועלכע פארנעם פון ארבעט וואס וועט פארבעסערן די ענערגיע
   וואוינונג.

  
פארנעם גוטגעהייסן -דאלער וועלן אויסגעטיילט ווערן באזירט אויף א ארבעטס  35,000גרענטס אויף ביז 

דורך ׳ארבאר׳ הָאוזינג און דעוועלאפמענט. אפליקאנטן מוזן זיין היים אייגנטימער וועמענס הויפט 
ראצענט פון די דורכשניטליכע איינקונפט אין  פ 90וואוינונג איז סטובען קאונטי און האבן איינקונפטן ביז 

   דעם געגנט.
  



HCR ״פאר סטובען קאונטי היים אייגנטימער  ענע וויסנאוסקאס האט געזאגט, - קאמישענער רוט
- מיליאן דאלער אין קריטיש 1אנגעשטרענגט פון די נאכווייענישן פון טראפישע שטורעם ׳פרעד׳ וועט די 

ויכטיגע הילף זיי העלפן אויפ׳ן וועג צו ערהוילונג. מיר זענען דאנקבאר צו האבן א צוטרויליכער  ו
דעוועלאפמענט איינצופירן דעם עמערדזשענסי פראגראם און  צוזאמענארבעטער ווי ׳ארבאר׳ הָאוזינג און

א גאווערנער וועלכע האט ווידעראמאל איבערצייגט איר מיטגעפיל פאר פאמיליעס שווער באטראפן דורך  
פרעצעדענטלאזע פלייצונג אינצידענטן. אינאיינעם וועט ניו יארק פארזיכערן אז קאמיוניטיס האבן די  

יך איבערצובויען נאך שטערקער ווי פריער, בשעת מיר ראנגלען זיך מיט מיטלען ז -נויטיגע הילפס
    אנגייענדע תוצאות פון קלימאט ענדערונג.״

  
״ארבאר  פון ארבאר הָאוזינג און דעוועלאפמענט, האט געזאגט,  CEOסוזען בול, פרעזידענטקע און 

י אנגייענדע ארבעט ארויסצוהעלפן הָאוזינג און דעוועלאפמענט איז באגייסטערט זיך אנצושליסן אין ד 
היים אייגנטימער וועלכע ערהוילן זיך פון פלייצונג שאדנס אין סטובען קאונטי. מיר זענען דאנקבאר פאר  

, וועלכס ערמעגליכט פאר אונז צו פארברייטערן ערהוילונג  NYS HCRדי צוגעגעבענע שטיצע פון  
  באמיאונגען אין די קליינע אפעקטירט רּורעל קאמיוניטיס.״

  
בארעכטיגטע היים אייגנטימער וועלכע זוכן פינאנצירונג קענען באזוכן ׳ארבאר׳ הָאוזינג און 

אדער    /programs-https://arbordevelopment.org/homeownershipדעוועלאפמענט׳ס וועבזייטל: 
  .607-654-7478רופן 

  
###  
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