
 
 גאווערנער קעטי האוקול   3/4/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מיליאן דאלערדיגע צוגענגליכע  19גאווערנער האוקול אנאנסירט קאנסטרוקציע אונטערוועגנס אויף 
   און אונטערהאלטנדע האוזינג דעוועלאפמענט אין באפעלאו׳ס איסט סייד

   
  46אויף  78ָאלימּפיק עוועניו אפארטמענטס וועט טראנספארמירן ליידיגע היסטארישע פובליק סקול 

  יימען און קאמיוניטי ארטצוגענגליכע ה
   

שפארעוודיגע הייצונג און קילונג - גינציגע אייגנשאפטן אנטהאלטן ענערגיע-ענווייראנמענטאל
פיי אין דער גאנצער געביידע וועלן איבערשפאנען דעם -סיסטעמען און גרינע דאך; אומזיסטע וויי

   דיגיטאלן צווישנשייד
  

   דאגעמאלענע בילדער צו באקומען 
  

גאווערנער קעטי האוקול האט היינט אויסגעמאלדן אז ממשות׳דיגע ארבעט האט זיך אנגעהויבן ביי  
צוגענגליכע   46צו טראנספארמירן די ליידיגע געביידע אויף   78באפעלאו׳ס געוועזענע פובליק סקול 

ָאלימּפיק  מיליאן דאלערדיגע  19אפארטמענטס און ארט פאר קאמיוניטי פראגראמען און סערוויסעס. די 
שפארעוודיג און וועלן אנבאטן פאר איינוואוינער בחינם׳דיגע  -עוועניו אפארטמענטס וועלן זיין גאר ענערגיע

פיי און טעכנישע שטיצע אלס טייל פון דער סטעיט׳ס באמיאונג צו פארמאכן דעם דיגיטאלן  -וויי
   צווישנשייד.

   
קריזיס מיט די סארטן פראיעקטן וועלכע בויען הויכע   ״מיר וועלן ווייטער זיך קעגנשטעלן דעם הָאוזינג

קוואליטעט צוגענגליכע הָאוזינג , פארבעסערן די לעבנס פון איינוואוינער, און פארשטערקערן געגנטער,״  
אנטוויקלונג  -שטאנדהאפטיגע ווידער די  אין אינוועסטירונגען ״אונזערע האט גאווערנער האוקול געזאגט.

טערבאניצטע היסטארישע געביידעס לענגאויס דעם סטעיט האלטן אן ווייטער צו  פון ליידיגע און אונ
אויספלאנירטע אויפלעבונג און וואוקס אין שטעט ווי באפעלאו. פאר אלע ניו יארקער  -דערגאנצען גוט

  קומט זיך צו קענען וואוינען אין געזונטע, צוגענגליכע און לעבהאפטע קאמיוניטיס, און מיר וועלן ווייטער
נעמען דרייסטע שריטן זיך צו קאנצענטרירן אויף דעם הָאוזינג קריזיס און מאכן דעם עמפייער סטעיט א  

 מער צוגענגליכע פלאץ פאר יעדן.״  
   

ארומנעמענדע פלענער -ָאלימּפיק עוועניו אפארטמענטס איז א שטאנדטייל פון גאווערנער האוקול׳ס אלץ
יאר שטייט דער סטעיט גרייט צו עררייכן דעם  -ר׳דיג און סטאביל. הייצו מאכן הָאוזינג מער צוגענגליך, יוש

צוגענגליכע היימען און האבן שוין   100,000ציל אונטער איר איצטיגן הָאוזינג פלאן פון שאפן און אפהיטן 
יוניטס מיט שטיצע סערוויסעס. גאווערנער האוקול בויעט אויף    6,000איבערגעשטיגן דעם ציל פון שאפן 

יעריגע הָאוזינג  -ביליאן דאלערדיגע, פינף 25ערפאלגרייכער באמיאונג מיט א פארשלאג פאר א נייע דער 
צוגענגליכע דירות לענגאויס ניו יארק אריינגערעכנט   100,000פלאן וואס וועט שאפן און אפהיטן נאך 

    מיט אונטערהאלט סערוויסעס. 10,000
   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-03%2FOlympic-Avenue-rendering_1.pdf&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C61851f5a02ff40b6b61708d9fe104275%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637820168200500911%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=z25gyV62iOp2XzeEV2kPZOShJixCcC8MwEqLwWNsMy4%3D&reserved=0


PS 78 פונט זיך סיי אין סטעיט און סיי אין נאציאנאלע רשימות פון  , גע 1927’ געבויט געווארן אין
היסטארישע ערטער, און צום לעצט איז עס געווען דער ארט פוןן א מאנטעסארי סקול. די שטאט  

אנטוויקלען די געביידע אלס צוגענגליכע -מאנארך׳ צו ווידער CDSבאפעלאו האט אויסגעוועהלט ׳
ועט ווערן א קאמיוניטי צענטער וואו ארטיגע נָאנּפרָאפיטס וועלן באזארגן הָאוזינג. די סקול׳ס אודיטאריום ו 

    סערוויסעס און פראגראמען געצילט צו איינוואוינער, ארומיגע אומגעגנט און קאמיוניטי מיטגלידער.
   

- שלאפצימערדיגע און דריי צוויי-איינציג 43וועט שאפן  PS 78די ממשות׳דיגע רעהאביליטירונג פון  
לאפצימערדיגע דירות. אכט דירות וועלן באשטימט ווערן און ספעציעל געבויט ווערן צו אקאמאדירן  ש

מענטשן מיט פיזישע דיסַאביליטיס. אלע דירות וועלן זיין צוגענגליך פאר הויזגעזינדער וועלכע פארדינען  
   פונקט פארדינסטן אין דעם געגנט.-פראצענט פון דעם מיטל 60אממערסטנס 

   
נויטיגע ארבעט רעכנט אריין אינסטאלירן א נייע דאך מיט גרינע אייגנשאפטן, נייע מעכאנישע, 

עלעקטרישע, פלאמבינג און פייער אלארעם סיסטעמען, נייע פורנעסן מיט קילונג שלאנגרערן און 
און  צוטיילטע סיסטעם קאנדענסינג איינהייטן אויפ׳ן דאך, און ענערגיע עפעקטיווע טירן, פענצטער 

עיקערדיגן ארט נעמט  - 1.8שטורעם פענצטער דורכאויס דער געביידע. די פלאנירטע ארבעט פאר דעם 
- וואסער סיסטעם, ארט באלייכטונג, א נייע שפיל פלאץ און היגע-אריין דאס צולייגן סיידווָאקס, א שטורעם

   אפשטאמיגע לענדסקעיפ פלאנצונגען און א קאמיוניטי גארטן.
   

יעדע דירה וועט זיין אינגאנצן אויסגעשטאט מיט ׳ענערדזשי סטַאר׳ אדער פארגליכענע עפלייענסעס, 
שפארעוודיגע פלאמבינג אויסריכטונגען. דער  -ענערגיע עפעקטיווע באלייכטונג, און וואסער
פיי  -טיגער ווייפיי, און געבן פאר יעדן איינוואוינער אן אייגנאר-דעוועלאפמענט וועט צושטעלן אומזיסטע וויי

  IT  24/7נעטווָארק, צוגעשטעלט אין זייער אפארטמענט ווי אויך סיי וואו אין דער געביידע, אינאיינעם מיט 
   פארוואלטונג סערוויסעס כסדר גרייט זיך אפצורופן. 

   
נאך באקוועמליכקייטן אנטהאלטן א קאמיוניטי צימער מיט א קיך, קאמפיוטער צימער און עקסערסייז  

מערן, סטָארעדזש פלאץ, און לָאנדרי איינריכטונגען אויף דעם ערשטן און דריטן שטאק. עס וועלן אויך  צי
   זיין טעראסעס צוגעשטעלט מיט בענק און פיקניק טישן פאר אינדרויסנדיגע צוזאמקונפטן.

   
קונפט האוזינג איינ-סטעיט פינאנצירונג פאר די ָאלימּפיק עוועניו אפארטמענטס רעכנט אריין נידריגע 

מיליאן דאלאר אין    2.4מיליאן דאלאר אין עקוויטי און   9.6שטייער קרעדיטס וועלכע וועלן ערמעגליכן 
סאבסידי פון די ׳ניו יארק סטעיט האומס ענד קאמיוניטי ריניועל׳. די ניו יארק סטעיט אפיס פון פארקס,  

ון סטעיט היסטארישע טעקס פארוויילונג, און היסטארישע אפהיט האט באשטימט פעדעראלע א
מיליאן דאלאר אין עקוויטי. ׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳   5.4קרעדיטס וועלכע וועלן אויפטרייבן 

דאלער פון די ׳בעטער בָאפעלָאו פָאנד׳ און דער ניו יארק סטעיט ענערגיע    500,000האט צוגעטיילט 
  דאלער אין שטיצע. 46,000פארשונג און אנטוויקלונג אויטאריטעט וועט צושטעלן 

   
מיליאן   19״די  ענע וויסנאוסקאס האט געזאגט,- ׳האומס ענד קאמיוניטי ריניועל׳ קאמיסיאנערין רוט

באהאפטענע -אויף א גרינע און דיגיטאל PS 78דאלערדיגע איבערבייטונג פון דעם היסטארישן  
קאמיוניטי וועלן שאפן די סארט זיכערע, אפגעהיטענע, גוטע קוואליטעט, צוגענגליכע הָאוזינג אין וואס 

אויסגעליידיגטן  -אלע ניו יארקער דארפן און וואס קומט זיך זיי. דורך פארזיכטיג רעהאביליטירן דעם לאנג
איר בארעכטיגטע ארט אלס א קאמיוניטי אייגנטום וועלכע וועלן   סקול, טוען מיר צוריק אויפריכטן

ווידעראמאל סערווירן איסט סייד איינוואוינער. איבער׳ן לעצטן צענדליג יאר, האט דער סטעיט  
מיליאן דאלער צו בויען און אפהיטן צוגענגליכע היימען וועלכע העלפן דער   300אינוועסטירט איבער 

מאנארך׳ און אונזער סטעיט און   CDSערקער ווערן און בליען. א דאנק ׳שטאט זיך איבערבויען, שט 
שטאט צוזאמארבעטער, וועלן צוקונפטיגע דורות געדענקען די געביידע אלס דעם פלאץ וואס זיי האבן  

   גערופן א היים ארט.״



   
האט ״דער געוועזענער פובליק סקול  סטעיט פארקס קאמיסיאנער עריק קולעסייד האט געזאגט,

׳סטע יארהונדערט  20געשפילט א באדייטנדע ראלע אין די וואוקס פון דעם באפעלאו געגנט דורכאויס די 
. אלס טייל פון אונזער מיסיע דא ביי פארקס צו באשיצן און  2008בעפאר אפשטעלן אפעראציעס אין 

רטי אויף דעם  אפהיטן די סטעיט׳ס היסטארישע מורשה, האט אונזער אגענטור געליסטעט די ּפרָאּפע
, און א יאר דערנאך איז עס איינגעשריבן געווארן אין  2019סטעיט רשימה פון היסטארישע ערטער אין  

דער נאציאנאלער רשימה פון היסטארישע ערטער, וועלכס מאכט עס צוגעפאסט פאר די היסטארישע  
דער היסטארישער  שטייער קרעדיטס וועלכע שטיצן דעם פראיעקט. די ארבעט וועט ווידעראמאל מאכן

  געביידע א ווערדפולע אייגנשאפט פון דער קאמיוניטי.״ 
   

שטאלצירט   NYSERDA״ ,דאריען עם. האריס האט געזאגט NYSERDAפון  CEOפרעזידענט און 
גינציגקיט,  -זיך צו שטיצן דאס טראנספארמירן די היסטארישע געביידע וועלכ פיגורירט ענערגיע

וועט זיין א טובה פאר איינוואוינער מיט מער באקוועמליכקייט און    שטאנדהאפטיגע געבוי און
פלאציגע סערוויסעס. דאס צוגעפאסטע איבערניץ פון דער  -וואוינבארקייט, און גלייכצייטיג צושטעלן אויפ׳ן

סטרוקטור, אינאיינעם מיט נייע עפלייענסעס און באלייכטונג וועלכע קענען רעדוצירן ענערגיע בילס און  
גליכן זיך צו שפארן געלט במשך די צייט, העלפט שאפן א שטארקערע און געזונטערע קאמיוניטי  ערמע

  און פארזיכערט אז אלע ניו יארקער געניסן פון אונזער ריינע ענערגיע טראנזיציע.״ 
   

דעזיגנירטע  CEO׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ אמטירנדע קאמיסיאנער און פרעזידענט און 
אלס  78״דאס זיך ווידער פארשטעלן באפעלאו׳ס געוועזענע פובליק סקול האוּפ נייט האט געזאגט, 

צוגענגליכע אפארטמענטס און קאמיוניטי ארט וואס וועט אריינבלאזן נייע חיות אין א היסטארישע 
וויכטיגע שטאט קארידאר.   געביידע און מוטיגן מער באוואוינען און עקאנאמישע אנטוויקלונג לענגאויס א

דער ׳בעטער בָאפעלָאו פָאנד׳ס אנגעהאלטענע שטיצע פאר פראיעקטן ווי דער ָאלימּפיק עוועניו  
נייטיג פאר די רענאוואציע פון פריוואטע וואוינונג און קאמערציעלע ערטער  -דעוועלאפמענט איז העכסט

   רט קאמיוניטיס.״וועלכע ניצן אויס פריוואטע אינוועסטירונג און טראנספארמי
   

״דער ָאלימּפיק   טראנזיציעס, האט געזאגט,-לעבנס CDSפון  COOענדרו סעוונאוט, פרעזידענט און 
עוועניו אפארטמענטס פראיעקט איז א דערהייטערנדער געלעגנהייט צו ווייטער פירן אונזער אויפגאבע  

קוואליטעט, זיכערע און צוגענגליכע  -כעאנצובאטן צוגענגליכע הָאוזינג לענגאויס ניו יארק סטעיט. הוי
מאנארך׳ איז דאנקבאר צו סטעיט און ארטיגע רעגירונג   CDSהָאוזינג איז א עיקר׳דיגע רעכט, און ׳

באאמטע פאר זייער שטיצע צו פארזיכערן אז יעדער איז באפולמעכטיגט מיט די געלעגנהייט צו לעבן  
ניטי אן קיין זארג. מיר קוקן ארויס צו א ליכטיגערע  זייערע בעסטע לעבנס אין זייער אייגענער קאמיו

צוקונפט דא אין באפעלאו און זענען באגייסטערט מיט די געלעגנהייטן צו סערווירן מער מענטשן אין דער  
   קאמיוניטי און לענגאויס דעם סטעיט.״

  

ן צו  ״די סארטן פראיעקטן העלפ, ערי קאונטי עקזעקיוטיוו מארק פאלאנצארז האט געזאגט
האבן  PS 78סטאביליזירן געגנטער און בויען שטערקערע קאמיוניטיס. נישט נאר וועט דער געוועזענער 

- נויטיגע צוגענגליכע הָאוזינג, נאר דער שטארק-א נייעם לעבן אלס שפרודלדיגע און העכסט
פארבעסערטער קאמפוס וועט אויך זיין א ווירקזאמע און צוציענדע צוגאב צו דעם ָאלימּפיק עוועניו געגנט.  

   דער פראיעקט איז א גרויסע געווינס פאר דעם געגנט און פאר באפעלאו.״

  
״דאס איז נאך א טריט פאראויס אין צושטעלן מער   לאו מעיאר בייראן וו. בראון האט געזאגט,באפע

שטייענדע,  -צוגענגליכע הָאוזינג אין דער שטאט באפעלאו און א ריזיגע איבערניץ פון נאך א ליידיג
נער  געוועזענע באפעלאו פובליק סקול,״ האט מעיאר בייראן וו. בראון געזאגט. ״איך דאנק גאווער

מאכער און דער ניו יארק סטעיט ׳האומס ענד קאמיוניטי ריניועל׳ פאר׳ן  -האוקול, אונזערע סטעיט געזעץ



מאנארך׳ פאר אינוועסטירן דא אין   CDSווידער ערמעגליכן נאך א צוגענגליכע הָאוזינג פראיעקט, און ׳
  דער שטאט באפעלאו.״

  
NYS ״די אנהייב פון   ,סטאוקס האט געזאגט-אסעמבלי מאיאריטעט פירער קריסטאל פעאפלעס

  46געביידע, צו ווערן איבערגעארבעט אויף   78קאנסטרוקציע אויף דער געוועזענער פובליק סקול  
סייד, איז א גאר גוטע באניץ פון דער ניו יארק סטעיט ׳האומס -צוגענגליכע דירות אין באפעלאו׳ס איסט

ד קאמיוניטי ריניועל׳ רעסָארסן צו העלפן אויפלעבן אונזער קאמיוניטי. איך אפלאדיר גאווערנער קעטי  ענ
מאנארך דעוועלאפמענט׳ און אלע אנדערע קאמיוניטי סטעיקהָאלדערס וועמענס  CDSהאוקול, ׳

   פירערשאפט האט ביישטייערט צו מאכן דעם פראיעקט א ווירקליכקייט.״ 
  

  PS 78״די ברייטע איבערניץ און טראנספארמאציע פון  ים קענעדי האט געזאגט, סטעיט סענאטאר ט
איז ווידער נאך א ביישפיל פון ניו יארק׳ס אנטשלאסנקייט צו שטיצן צוגענגליכע האוזינג געלעגנהייטן  

לענגאויס דעם סטעיט. דורך אינוועסטירן אין די סארטן שטאנדהאפטיגע, צוטריטליכע פראיעקטן טוען  
- א קאמיוניטי מיר נישט נאר אפהיטן א טייל פון באפעלאו׳ס פארגאנגענהייט, נאר מיר שאפן אויך

    צענטרירטע ארט וואס איינוואוינער וועלן קענען רופן זייער היים ארט פאר פילע יארן אינ׳ם צוקונפט.״
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