
 
 גאווערנער קעטי האוקול   6/7/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האוקול שרייבט אונטער היסטארישע געזעץ אויפשליסנדיג אונטערבאניצטע האטעל  
 ארט פאר צוגענגליכע הָאוזינג  

  
האטעלס אינערהאלב רעזידענשעל זָאּונינג   Bערלויבט קלאס   S.4937C/A.6262Bע  לעגיסלאצי

פיס פון אזעלכע דיסטריקטן צו אפערירן אלס קביעות׳דיגע  דיסטריקטן אדער אינערהאלב
  400 רעזידענשעל ערטער

  
ביליאן דאלערדיגע   25ביל חתמ׳ען פאלגט נאך גאווערנער האוקול׳ס אויסמעלדונג פון היסטארישע  

 בודזשעט   2023יאר - הָאוזינג פלאן אין פינאנץ
  

  
צו שאפן   S.4937C/A.6262B אונטערגעשריבן נייע לעגיסלאציעגאווערנער קעטי האוקול האט היינט 

לייכטערע פארארדענונגען איבערצוטוישן אונטערבאניצטע האטעל ארט אויף קביעות׳דיגע הָאוזינג. 
גאווערנער האוקול שרייבט אונטער די בילס מיט סענאטאר ברייען קאוואנאה, ניו יארק סיטי מעיאר עריק  

 אדאמס און הָאוזינג און לעיבָאר אדוואקאטן.  
  

 שריטן, דרייסטע מירָאוזינג קריזיס טוט ווייטער באטרעפן פאמיליעס, נעמען ״אזוי ווי ניו יארק׳ס ה
פארזיכערן אז ניו   העלפן טראכטן אויף נייע צוגאנגען אויף צו און  געדאנקען המצאה׳דיגע אויפצונעמען

האט יארקער האבן צוטריט צו זיכערע, וואוינבארע, און הויכע קוואליטעט צוגענגליכע הָאוזינג,״ 
״דער נייער געזעץ ערמעגליכט פאר אונז זיך צו קאנצענטרירן אויף דעם   רנער האוקול געזאגט.גאווע

ערטער. איך דאנק  -צוגענגליכקייט קריזיס און איבערבייטן ליידיגע, אונטערבאניצטע ערטער אויף וואוין
ן דעם טריט  אסעמבלי מיטגליד צימבראוויץ און סענאטאר קאוואנאה פאר׳ן ספאנסירן דעם ביל און נעמע 

   צו פארזיכערן אז ניו יארקער האבן א פלאץ אנצורופן א היים.״
  

״איבערבייטן אונטערבאניצטע האטעל ארט אויף צוגענגליכע הָאוזינג וועט צושטעלן טויזנטער 
אנגעשטרענגטע ניו יארקער מיט א צוגענגליכע היים אין ערטער וועלכע וואלטן אנדערש נישט געווען פאר 

״אזעלכע המצאה׳דיגע   האט געזאגט ליוטענאנט גאווערנער אנטאניא דעלגאדא.טליך,״ זיי צוטרי
מיטלען גיבן יושר'דיגקייט אין הָאוזינג און העלפן פאמיליעס וועלכע מאכן מיט היימלאזיגקייט -לייזונגס

 אדער אומסטאביליטעט.״  

  
״ערלויבן דאס איבערטוישן אונטערבאניצטע האטעל   סטעיט סענאטאר ברייען קאוואנאה האט געזאגט,

וויכטיגע טריט וואס מיר נעמען צו  -פלאץ אויף צוגענגליכע קביעות׳דיגע הָאוזינג פארטרעט נאך א קריטיש
ענדיגן די קריזיסן פון אומצוגענגליכע הָאוזינג, ארויסזעצונגען, און היימלאזיגקייט וואס האט אריינגעכאפט 

מיטגליד סטיוו צימבראוויץ פאר זיין צוזאמארבעט אין  -איך דאנק אסעמבלי לאנג שוין. ניו יארק אויף צו
פירן דעם ביל דורכ׳ן לעגיסלאטור, גאווערנער קעטי האוקול פאר איר שטארקע פירערשאפט און איר 
ו  אנטשלאסנקייט צו ליפערן אויפ׳ן צוזאג צו פארזיכערן אז יעדער האט צוטריט צו א צוגענגליכן ארט צ

וואוינען, מעיאר עריק אדאמס פאר זיין שתדלנות און פאר די ארבעט וואס זיין אדמיניסטראציע איז גרייט 



ערטער, פרעזידענט ריטש מאראקא און די האטעל  -צו טון אויף איבערצובייטן האטעלס אויף וואוין
בס, טעד האפטאן  האנדלס קאונסיל פאר ארומנעמען דעם צוועק און שטענדיג געקעמפט פאר גוטע דזשאָ 

פון ׳געיטוועי הָאוזינג׳ פאר זיין קענטעניס און אומערמידליכע ארבעט דורכצופירן די ארבעט, און די פילע  
ערטער און סערוויסעס פאר  -ּפרָאוויידערס פון צוגענגליכע הָאוזינג און שתדלנים פאר הָאוזינג, וואוין

ליסיס וועלכע באלאנסירן די נויט פאר הָאוזינג און היימלאזע ניו יארקער און שכל׳דיגע לאנד באניץ ּפאָ 
   עקאנאמישע געלעגנהייט, וועלכע האבן אלע געשפילט א קריטישע ראלע אין דורכפירן די לעגיסלאציע.״ 

  
דער געזעץ שאפט א וויכטיגע און המצאה׳דיגע מיטגליד סטיווען צימבראוויץ האט געזאגט, ״-אסעמבלי 

אויסגעניצטע האטעל פלאץ צו ווערן איבערגעביטן אויף קביעות׳דיגע - שוואך נייע מיטל צו ערמעגליכן פאר
הָאוזינג אין א שטאט וואו עס פעלט דרינגענד גענוג שטיצנדע און צוגענגליכע הָאוזינג זאפאסן. די שטיצע  
וואס די לעגיסלאציע באקומט פון הָאוזינג און ארבעטסקראפט אדוואקאטן, מעיאר אדאמס און שטאט און  
סטעיט פארשטייער האבן געשיקט א שטארקע מעסעדזש אז דער מאסנאם האט געדארפט דורכגעפירט  

ווערן אין דער סעסיע אויף נאכצוקומען ניו יארק סיטי׳ס צוגענגליכע הָאוזינג קריזיס און גלייכצייטיג 
ך דער  פארלייכטערן די דרוק אויף קאמערציעלע ריעל עסטעיט וואס איז אנגעברענגט געווארן דור

   פאנדעמיע.״
  

״היינט זאגן מיר יא צו מער פון די צוגענגליכע אןו ניו יארק סיטי מעיאר עריק אדאמס האט געזאגט, 
שטיצנדע הָאוזינג וואס ניו יארקער נייטיגן זיך און וואס קומט זיך זיי. דער געזעץ שניידט דורך די 

צייטישע פארארדענונגען כדי אז מיר קענען אויסניצן דעם  -ביוראקראטישקייט און טוט אפשאפן אלט
 HTCך וויל דאנקען מיינע צוזאמארבעטער אין דער לעגיסלאטור און ביי דור געלעגנהייט. אי-א- איינמאל

פאר צושטעלן די שטיצע וואס מיר דארפן האבן אויף צו ליפערן דםע געווינס פאר ניו יארקער, ווי אויך  
   גאווערנער האוקול פאר׳ן אונטערשרייבן דעם ביל אלס געזעץ.״

  
 פון פיס 400 אינערהאלב  אדער אין זיך געפונען וועלכע האטעלס  B קלאס  אויטאריזירט געזעץ נייער  דער

  זייערע ניצן צו באדינגונגען געוויסע נאך  קומען און באניץ רעזידענשעל  ערלויבן  וועלכע דיסטריקטן
דער נייער   ערטער.  רעזידענשעל קביעות׳דיגע אלס אפערירן צו וואוינונג פון סערטיפיקאטן עקזיסטירנדע

ר ערמעגליכן פאר אזעלכע האטעלס צו געבן קביעות׳דיגע הָאוזינג אויב זיי שליסן אן  ביל טוט ווייטע
אפמאך מיט דער שטאט אדער אויב זיי באקומען סטעיט פינאנצירונג, דורך דער ׳געבן וואוינונגען פאר  

   (.HONDAעהרע׳ געזעץ )-אונזערע שכנים מיט זעלבסט
  

- פינף דאלערדיגע ביליאן 25 א  אנאנסירט גאווערנער האוקולאין איר סטעיט ָאוו דע סטעיט רעדע האט 
צוגענגליכע וואוינונגען אין אורבען און  100,000וואס וועט שאפן אדער אפהיטן   פלאן הָאוזינג עריגעי

טייל  וואוינונגען מיט שטיצנדע סערוויסעס. אלס  10,000רּורעל ערטער לענגאויס ניו יארק אריינגערעכנט 
פון דער מעלדונג האט דער גאווערנער אנגעטראגן פארלייכטערן האטעל איבערבייטונגען צו שאפן מער  

  HONDAמיליאן דאלער אין   100צוגענגליכע הָאוזינג. דער גאווערנער האט אויך אריינגעברענגט נאך 
טע האטעל ּפרָאּפערטיס  פינאנצירונג צו איבערבייטן ליידיגע קאמערציעלע ּפרָאּפערטיס און אנגעשטרענג

 לענגאויס דעם סטעיט.  
  

HCR ״גאווערנער האוקול נעמט זיך דירעקט צו  ענע וויסנאוסקאס האט געזאגט- קאמיסיאנער רוט ,
ביליאן דאלערדיגע הָאוזינג פלאן, און דער האטעל איבערבייטונג   25דעם הָאוזינג קריזיס מיט א 

געצייג קעסטל בשעת מיר ארבעטן צו העכערן צוגענגליכע   לעגיסלאציע גיבט צו נאך א מיטל צו אונזער
ארטיגע שטיצנדע  -הָאוזינג געלעגנהייטן אין ניו יארק סיטי און צושטעלן סטאביליטעט דורך אויפ׳ן

סערוויסעס צו אונזער מערסט באדערפטיגע איינוואוינער. מיר דאנקען גאווערנער האוקול פאר׳ן 
און מיר לויבן אסעמבלי מיטגליד צימבראוויץ, סענאטאר קאוואנאה,  אונטערשרייבן דעם ביל אלס געזעץ 

מיטגלידער פון דער לעגיסלאטור, און אונזערע צוזאמארבעטער אין דער ארטיגער הָאוזינג קאמיוניטי  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-sweeping-plans-address-housing-affordability-crisis-new-york-state&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2b2517bd837c4a7cc56608da4893c002%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637902096663118674%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5rqaVYS77qSe%2Bb49qdLtcghh6bcRUVUPSKUAkXNVXvs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-sweeping-plans-address-housing-affordability-crisis-new-york-state&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2b2517bd837c4a7cc56608da4893c002%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637902096663118674%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5rqaVYS77qSe%2Bb49qdLtcghh6bcRUVUPSKUAkXNVXvs%3D&reserved=0


פאר צוזאמצוארבעטן אויף דעם וויכטיגן מאסנאם וואס וועט שאפן די סארט זיכערע, אפגעהיטענע און 
  נג וואס ניו יארקער דארפן האבן.״צוגענגליכע הָאוזי

  
-״צוגענגליכע הָאוזינג איז קריטישניו יארק סיטי קאונסיל סּפיקער עדריענע אדאמס האט געזאגט, 

וויכטיג צו בויען שטארקע קאמיוניטיס און דער געזעץ איז א גרויסער געלעגנהייט פאר ניו יארק סיטי.  
אונטערבאניצטע האטעלס זאלן ווערן אויסגעניצט צו אדרעסירן דער שטאט׳ס הָאוזינג אויסגעליידיגטע און 

ערטער פאר ניו יארקער.  -קריזיס, און דער דאזיגער נייער געזעץ קען רעזולטירן אין מער צוגענגליכע וואוין
קוזינס, סּפיקער היעסטי, סענאטאר קאוואנאה, אסעמבלי - איך דאנק מאיאריטעט פירער סטוערט

יטגליד צימבראוויץ און מיטגלידער פון דער סטעיט לעגיסלאטור פאר דורכפירן די לעגיסלאציע און  מ
  גאווערנער האוקול פאר׳ן עס אונטערשרייבן אלס געזעץ.״

  
״א דאנק   פרעזידענט פון דעם ניו יארק האטעל האנדלס קאונסיל ריטש מאראקא האט געזאגט, 

אטור, און די פירערשאפט פון מעיאר אדאמס האבן מיר א קלוגע,  גאווערנער האוקול, דער סטעיט לעגיסל 
קוואליטעט האטעלס וועלכע זענען דער שליסל צו די  -דורכגעטראכטע פראגראם וואס קען באשיצן הויכע

ערהוילונג פון אונזער טוריזם אינדוסטריע און גלייכצייטיג איבערבייטן דורכפאלנדע האטעל ּפרָאּפערטיס  
-אויף העכסט —ארעמקייט געהאלטן און זענען א טונקעלער שאטן אויף געגנטער וועלכע צאלן  —

 נויטיגע הָאוזינג זאפאסן.״  
  

״דער ניו יארק  ניו יארק הָאוזינג קאנפערענץ עקזעקיוטיוו דירעקטאר רעיטשעל פי האט געזאגט, 
הָאוזינג קאנפערענץ לויבט גאווערנער האוקול און ער ניו יארק סטעיט גאווערנער האוקול און דער ניו  

יארק סטעיט לעגיסלאטור פאר׳ן דורכפירן לעגיסלאציע וואס וועט אדרעסירן אונזער צוגענגליכע 
ון פינאנציעל אנגעשטרענגטע  הָאומלעס און היימלאזיגקייט קריזיס. ערמעגליכן פאר אונטערבאניצטע א

ערטער און  -האטעלס זיך איבערצובייטן אויף רעזידענשעל הָאוזינג פאר מענטשן וועלכע וואוינען אין שוץ
   אויפ׳ן גאס.״

  
״גאווערנער  ראפאעל אי. סעסטערא האט געזאגט,  CEOדער קאמיוניטי אפהיטונג קארפארעישען 

יי פראגראמען און א פרעצעדענטלאזע מאס רעסָארסן וועלכע  האוקול׳ס הָאוזינג פלאן גיבט א ברייטע ר
וועלן העלפן פארשטערקערן און אויפלעבן ניו יארק׳ס הָאוזינג זאפאסן און איר קאמיוניטיס. שאפט א  
גלאטיגע און אויספירליכע פראצעס צו טראנספארמירן אונטערבאניצטע האטעלס אין צוגענגליכע און 

ער מערסט אומבאהאלפענע ניו יארקער איז א וויכטיגע טריט פאראויס. מיר  שטיצנדע הָאוזינג פאר אונז 
מיטגליד צימבראוויץ פאר ספאנסירן דעם ביל, און דער  -דאנקען סענאטאר קאוואנאה און אסעמבלי

מעיאר און גאווערנער פאר זייער צוזאמארבעט און שטיצע אויף דער נושא. מיר קוקן ארויס צו ארבעטן 
עלפן איינפירן דעם היסטארישן הָאוזינג פלאן צו שאפן א מער צוגענגליכער און יושר׳דיגער אינאיינעם צו ה

    ניו יארק.״
  

ניו יארק אסאסיעשען פאר צוגענגליכע הָאוזינג דירעקטאר פון ּפָאליסי דזשעימס לאויד האט  
יאר פון ביוראקראטישקייט צו ליפערן   93ער גאווערנער און די לעגיסלאטור שניידן דורך געזאגט, ״ד 

ערטער פאר די מערסט באדערפטיגע ניו יארקער. היינט צייגן זיי אז דער סטעיט קען איבערקלערן  -וואוין
יזן דעם  איז געווען גאווערנער, אויף צו לי FDRמאדישע רעגולאציעס, ארגינעל דורכגעפירט ווען -אלט

 פראבלעם פון הָאוזינג און דעם היימלאזיגקייט קריזיס.״ 
  

ענטערפרייז קאמיוניטי צוזאמארבעטער וויצע פרעזידענט און ניו יארק מארקעט פירער באאבא  
״די נויט צו שאפן מער צוגענגליכע, הויכע קוואליטעט הָאוזינג איז קיינמאל נישט   האלם האט געזאגט,

ר׳ן גאנצן סטעיט. דאס דורכפירן דעם ביל וועט שאפן טויזנטער גוטע, נייע געווען שטערקער איבע
אומזיכערהייט און היימלאזע ניו יארקער  -צוגענגליכע וואוינונגען, טראנספארמירן די לעבנס פון הָאוזינג

און אויפלעבן פארשלאסענע און ליידיגע האטעל געביידעס אויף אמת׳דיגע קאמיוניטי אייגנטומען. מיר  



פלאדירן גאווערנער האוקול, מעיאר אדאמס, סטעיט סענאטאר קאוואנאה, און די פילע אדוואקאטן  א
  וועלכע זענען געווען פארמיטלער אין ברענגען די וויכטיגע לעגיסלאציע צום דורכפיר.״

 
״דאס טוט אינגאנצן ענדערן די אומשטענדן!  עריק ראזענבאום האט געזאגט,   CEOפראיעקט ריניּועל 

לעבנדיגע געלעגנהייט -אין-מיר גראטולירן גאווערנער האוקול און איר אדמיניסטראציע אויף דעם איינמאל 
צו מאכן א ריזיגע אימפאקט אויף די לעבנס פון טויזנטער ניו יארקער וועלכע מאכן מיט היימלאזיגקייט.  

מיר האבן געזען,   ייט זיך צו ערהוילן און באנייען ווי סטאבילע הָאוזינג.גארנישט גיבט נישט דער מעגליכק
ערטער צו האטעלס ביים שפיץ פון  -פון דעם מאמענט וואס מיר האבן אריבערגעצויגן מענטשן פון שוץ

איצט, א דאנק דער גאווערנער, וועט   דער פאנדעמיע, די ריזיגע פאטענציעל אין האטעל איבערבייטונגען.
   אריבערציאונג זיין פערמאנענט.״יענע 

 
״דער האטעל  דר. ראזא גיל האט געזאגט,  CEO׳קאמיונילייף אינק.׳ פרעזידענטקע און 

וויכטיגע גרייכפונקט אין שאפן דעם וועג פאר היימלאזע ניו יארקער צו  -איבערבייטונג ביל איז א קריטיש
עס און ביישטייערן אין א פאזיטיוון שטייגער צו דער  וואוינען אין קביעות׳דיגע הָאוזינג מיט פאסיגע סערוויס

 קאמיוניטי.״ 
  

׳סיטיזענס הָאוזינג און פלאנירונג קאונסיל צווישנצייטיגע עקזעקיוטיוו דירעקטאר סערע וואטסאן  
״מיר זענען אויסערגעווענטליך דאנקבאר צו דעם ניו יארק סטעיט לעגיסלאטור פאר   האט געזאגט,

בילס צו העלפן די קריטישע הָאוזינג צושטאנד אין ניו יארק סיטי. דער האטעל  באוויליגן אזויפיל 
צוועקן -איבערבייטונג ביל איז א נייטיגע שטיקל לעגיסלאציע וואס וועט פארמיטלען דאס ווידער

אומאויסהאלטבארע האטעלס אויף קביעות׳דיגע, צוגענגליכע הָאוזינג פאר נידעריגע איינקונפט און  
קעסטל צו  - אזע ניו יארקער. ניו יארק סיטי דארף יעדע מעגליכע אפציע אין אונזער געצייגפריער היימל 

האנדלען מיט אונזער הָאוזינג עמערדזשענסי און די לעגיסלאציע וועט שפילן א קריטישע ראלע צו דער  
 מיסיע.״ 

  
ג וואס מעגליך צו  מיר מוזן טון אלצדינ׳געיטוועי׳ הָאוזינג פרעזידענט טעד האפטאן האט געזאגט, ״

אדרעסירן אונזער שטאט׳ס הָאוזינג מאנגל און ענדיגן היימלאזיגקייט איינמאל פאר אלעמאל. דאס  
פאדערט מער ווי בלויז געלט, עס פאדערט אינאווירנדע מאסנאמען אויף אפצורוימען אלטע רעגולאציעס  

ר האוקול, סענאטאר קאוואנאה און אויף צו גרייכן ווירקליכע וועלט לייזונגען. א דאנק אייך גאווערנע
נייטיגן - אסעמבלי מיטגליד צימבראוויץ פאר אייער וויזיאנערישע פירערשאפט אין אריינברענגען דעם לאנג

א דאנק קומט זיך צו דער ברייטער קאאליציע פון היימלאזע   רעגולאטארישע פארלייכטערונג אלס געזעץ.
ן ארבעטער און ניו יארקער וועלכע מאכן מיט היימלאזיגקייט באזארגער, הָאוזינג מומחים, האטעל יּוניאָ 

פאר זייער אומערמידליכע באמיאונגען צו שאפן שטיצע פאר די לעגיסלאציע. און א דאנק אייך, מעיאר  
אדאמס און סּפיקער אדאמס, פאר אייער פעסטע שתדלנות וואס ווייזט אונז אז עס איז מעגליך צו קלערן  

יס און טראנספארמירן אונזער שטאט׳ס ליידיגע האטעלס אויף קביעות׳דיגע,  איינפעליג אין קריז 
       ערטער.״ -צוגענגליכע וואוין

  
״צו ערפאלגרייך  טָאם רייט האט געזאגט,  CEOראיאנישע פלאן אסאסיעשען פרעזידענט און 

בכבוד׳דיגע וואוינונגען צו  אדרעסירן ניו יארק סיטי׳ס צוגענגליכע הָאוזינג קריזיס און מאכט זיכערע און 
באקומען פאר יעדן, מוזן מיר נאכגיין יעדע מעגליכע אפציע, אריינגערעכנט איבערבייטונגען וועלכע וועלן  

פריידט זיך צו שטיצן גאווערנער האוקול, מעיאר אדאמס, און סענאטאר  RPAהעכערן די הָאוזינג סוּפליי. 
יר קוקן ארויס צו ארבעטן מיט זיי אינאיינעם צו ווייטער אנגיין  קאוואנאה׳ס האטעל איבערבייטונג ביל און מ

מיט לייזן דעם פראבלעם פון הָאוזינג אומזיכערהייט אין דער שטאט און לענגאויס די מעטראפאליטען  
 ראיאן.״  

  
 ### 
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