
 
 גאווערנער קעטי האוקול   6/2/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

 נייע פון דעוועלאפמענט שטיצן צו פינאנצירונג אין דאלער מיליאן 15 אנאנסירט האוקול גאווערנער
   דיסַאביליטיס  אנטוויקלונג מיט מענטשן פאר הָאוזינג געשטיצע אינטעגרירטע

   
OPWDD אינטעגרירטע שטיצנדע הָאוזינג אויסטיילונגען צו פארברייטערן צוטריט צו   2022׳ס

באשטעטיגטע הָאוזינג פאר מענטשן מיט אנטוויקלונג -צוטריטליכע, נישטצוגענגליכע, 
    דיסַאביליטיס

   
  

 הָאוזינג שטיצנדע  אינטעגרירטע אן ארויסגעבן דאס געמאלדן היינט האט האוקול קעטי גאווערנער
  2022  די דעוועלאפערס. הָאוזינג און ּפראוויידערס סערוויס צוגעפאסטע פאר  געמאכט גרייט  אפליקאציע
  מיט מענטשן פאר  אפיס סטעיט  יארק ניו דער  דורך אדמיניסטרירט ווערן  צו  געלעגנהייט,  פינאנצירונג
  פארברייטערן צו פינאנצירונג קאפיטאל אין דאלער מיליאן 15 שענקען וועט דיסַאביליטיס, אנטוויקלונג

  מיט מענטשן פאר  אפציעס הָאוזינג שטיצנדע  סערטיפייד -נישט צוטריטליכע, צוגענגליכע, צו צוטריט
    דיסַאביליטיס. אנטוויקלונג

  
וויכטיג אז מיר שטעלן  -מער יושר׳דיג און ארייננעמיג, איז קריטיש ״בשעת מיר שטרעבן צו מאכן ניו יארק

באדערפטיגע ניו יארקער צוטריט צו צוגענגליכע הָאוזינג און די שטיצע סערוויסעס אין  -צו פאר מער
״מיין אדמיניסטראציע איז  האט גאווערנער האוקול געזאגט.וועלכע זיי נייטיגן זיך אויף צו בליען,״ 

אנטוויקלען הָאוזינג וואס דינט ניו יארקער מיט אינטעלעקטועלע און אנטוויקלונג  אנטשלאסן צו 
דיסאביליטיס, און די בייגיגקייט פון די פָאנדינג וועט אונז העלפן איינפירן ווירקזאמע סטראטעגיעס וועלכע  

 שטיצן די וועלכע נייטיגן זיך דערין לענגאויס אונזער סטעיט.״  
   

( אפליקאציע פראצעס וועט ערמעגליכן פאר׳ן ניו יארק סטעיט  ISHנדע הָאוזינג )די אינטעגרירטע שטיצ
(, סערוויס ּפרָאוויידערס און הָאוזינג  OPWDDאפיס פאר מענטשן מיט אנטוויקלונג דיסַאביליטיס )

ן  דעוועלאפערס אויף גרונטליך אויספלאנירן די אנטוויקלונג פון נייע שטיצנדע הָאוזינג פראיעקטן און שאפ
וועלכע זענען געפאדערט דורכאויס פארשידענע ערליי פָאנדינג   OPWDDצייטליכע פארשפרעכונגען פון 

׳האומס ענד קאמיוניטי    NYSאפליקאציע פראצעסן, ווי צ.ב.ש. די וועלכע זענען אויפגעזען געווארן דורך 
 פיטאל פינאנצירער.  הָאוזינג אפהיטונג און אנטוויקלונג, און ענליכע רעגירונג קא NYCריניועל׳, 

   
-פארבינדענע שטיצע-שטיצנדע הָאוזינג באדייטעט ״א קאמבינאציע פון הָאוזינג סובווענצן און הָאוזינג

מיטלען געאייגנט צו פארזיכערן די הצלחה׳דיגע טענאנטשאפט פון א מענטש וואס וואוינט אין איינע פון די  
    סובווענצירטע דירות.״  

   
ט אנטוויקלונג דיסַאביליטיס קאמיסיאנערין קערי אי. נייפעלד האט געזאגט,  אפיס פאר מענטשן מי

די שטייגנדע קאסטן פון סערטיפייד הָאוזינג, ווי אויך די פארלאנג פאר מער בייגזאמע הָאוזינג אפציעס, ״
מאכט נייטיג נייע און שטאנדהאפטיגע צוגאנגען צו הָאוזינג און איינוואוינער שטיצע פאר מענטשן מיט  

ן איינוואוינער שטיצע אפציעס  מיר מוזן ווייטער פארברייטערן אונזער אויסוואל פו יעדע מאס פעאיגקייט.



פאר די מענטשן וועמען מיר סערווירן, און איך גלייב אז די געלעגנהייטן וועלן אונז העלפן אנבאטן 
    מענטשן מער זעלבסטשטענדיגקייט און די שטיצע אין וואס זיי נייטיגן זיך.״

  
״אלע ניו   אט געזאגט,ענע וויסנאוסקאס ה- ׳האומס ענד קאמיוניטי ריניועל׳ קאמיסיאנערין רוט

יארקער קומט זיך די געלעגנהייט צו וואוינען אין זיכערע, סטאבילע, און צוגענגליכע אייגענע היימען,  
אפגעזען פעאיגקייט אדער איינקונפט. די אינטעגרירטע שטיצנדע הָאוזינג אפליקאציע וועט העלפן שטיצן  

ינטעלעקטועלע אדער אנטוויקלונג  די ארייננעמיגקייט פון אפארטמענטס פאר מענטשן מיט א
דיסַאביליטיס אין אונזער פובליק פינאנצירטע צוגענגליכע הָאוזינג אנטוויקלונגען. מיר לויבן גאווערנער  

מיליאן דאלערדיגע פָאנדינג געלעגנהייט און מיר קוקן ארויס ווייטער   15האוקול פאר׳ן ערמעגליכן די 
נויטיגע שטיצנדע הָאוזינג -צו ליפערן העכסט OPWDDאנצוהאלטן אונזער צוזאמארבעט מיט 

    געלעגנהייטן לענגאויס דעם סטעיט.״
   

  וועט OPWDD סטעיט. יארק ניו פון  טיילן אלע אין אפליקאנטן פאר צוגעשטעלט זיין וועט פָאנדינג
  די נאכצוקומען סטראטעגיעס ווירקזאמע צייגן  אפליקאנטן וואו רעסָארסן באשטימען מעגליך

 סעקסועלע דזשענדער,  קולטורעלע, עטנישע, ראסע, פארשידנארטיגע מיט מענטשן פון  ענישןבאדערפ
    הינטערגרונדן. אידענטיטעט

   
 שטיצנדע שאפן דאס און סובווענצן רענט אדער  /  און דאלארען קאפיטאל אריין רעכענען  אויסטיילונגען

  דירות טענאנטשאפט סוואלאוי-ערשטע פאר פארלאנג א אנטהאלטן  וועלכע פראיעקטן האוזינג
    דיסַאביליטיס.  אנטוויקלונג אדער אינטעלעקטועלע מיט מענטשן פאר  יוניטס״(  )״אוועקגעלייגטע

  

״מענטשן מיט דיסַאביליטיס האבן גאר סטעיט סענאטאר דזשאן דָאבליו. מעניאן האט געזאגט, 
נייטיג פאר ניו יארק סטעיט צו נעמען  -באזונדערע הָאוזינג געברויכן און פרעפערענצן און עס איז העכסט

מיליאן דאלערדיגע   15פראאקטיווע שריטן צו אדרעסירן דער נושא מיט אינוועסטירונגען ווי דער 
יך מוטיג ּפרָאוויידערס אין צענטראל ניו יארק און לענגאויס  אינטעגרירטע שטיצנדע הָאוזינג אפליקאציע. א

דעם סטעיט זיך צו ווענדן פאר די געלטער כדי אז מיר זאלן קענען צושטעלן נייע הָאוזינג אפציעס צו  
בעסער סערווירן אונזער פאמיליע, פריינט און שכנים מיט א דיסַאביליטי. איך בין דאנקבאר פאר 

נגייענדע פירערשאפט און צוזאמארבעטשאפט אויף די פילע טיפזיניגע נושאים  גאווערנער האוקול׳ס א
 וועלכע באווירקן אויף די דיסַאביליטיס קאמיוניטי.״  

  
׳ס איניציאטיוו איז ווידער נאך א OPWDD״ מיטגליד טָאם אבינאנטי האט געזאגט, -אסעמבלי

געוואנדן צו  -מוז ווערן ווידער OPWDDגעוואונשענע צייכן אז דער נייער גאווערנער פארשטייט אז 
בעסער נאכקומען די געברויכן פון מענטשן מיט דיסַאביליטיס. עס איז א רעאליסטישע אנערקענונג אז די 

נהייט זענען נישט גענוג און א סיגנאל אז די באגרעניצטע הָאוזינג אפציעס פון דער פארגאנגע
 אדמיניסטראציע איז וויליג צו פרובירן נייע צוגאנגען צו בעסער שטיצן מענטשן מיט דיסַאביליטיס.״  

   
צוגעפאסטע ּפרָאוויידערס וועלכע ווענדן זיך פאר פָאנדינג וועלן געבעטן ווערן צו שטיצן מער  

ון אדרעסירן מניעות פאר מענטשן זיך אריבערצוציען צו א מער  זעלבסטשטענדיגע הָאוזינג אפציעס א
דערגאנצעטע איינריכטונג פון זייער אייגן אויסוועלן. נאך די פָאנדינג פעריאדע וועלן די געשאנקענע קענען  

ווייטער אנהאלטן צושטעלן די אינטעגרירטע שטיצע און סערוויסעס דורך עקזיסטירנדע פינאנצירונג און  
    וסטערן.סערוויס מ

   
 .  ny.govhttps://opwdd/2022-materials-application-ish. פאר מער אינפארמאציע באזוכט

  
###    

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fopwdd.ny.gov%2F2022-ish-application-materials&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C31f276b957fb4ac0e02f08da44b4021f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637897837181934749%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=c6nGXPTr48qS%2F0F%2B20Svy%2FmwnISKYeK8Xulx%2F4hOtCM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fopwdd.ny.gov%2F2022-ish-application-materials&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C31f276b957fb4ac0e02f08da44b4021f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637897837181934749%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=c6nGXPTr48qS%2F0F%2B20Svy%2FmwnISKYeK8Xulx%2F4hOtCM%3D&reserved=0
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