
 
 גאווערנער קעטי האוקול   6/15/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מיליאן דאלערדיגע צוגענגליכע    21גאווערנער האוקול אנאנסירט אנהייב קאנסטרוקציע אויף א 
    האוזינג דעוועלאפמענט אין באפעלאו 

    
גינציגע אפארטמענטס לענגאויס  -נייע, צוגענגליכע און ענערגיע 49סייד הָאומס׳ וועט צולייגן - ׳וועסט

רעכענען זעכצן דירות באשטימט פאר ערוואקסענע  סייד; לאקאציעס וועלן אריינ- באפעלאו׳ס וועסט
    וועלכע מאכן מיט היימלאזיגקייט

    
  ׳ס אויסגעצייכנטע געביידעסNYSERDAדאלער דורך  362,000דעוועלָאּפמענט געשאנקען איבער 

    פארמעסט
    
    

מיליאן   21גאווערנער קעטי האוקול האט היינט אנאנסירט דער אנהויב פון קאנסטרוקציע אויף א 
דאלערדיגער צוגענגליכע הָאוזינג דעוועלאפמענט אין באפעלאו. דער דעוועלָאּפמענט, באקאנט אלס  

די נייע  סייד הָאומס׳, נעמט אריין די באדייטנדע רעהאביליטירונג פון צוויי געביידעס און  -׳וועסט
דירות מיט שטיצע   16דירות, וועלכע רעכענען אריין  49קאנסטרוקציע פון עלף געביידעס צו שאפן 

    סערוויסעס פאר איינוואוינער וועלכע מאכן מיט היימלאזיגקייט. 
    

שפארעדיגע און מאדערנע  -נויטיגע ענערגיע- ״דער וויכטיגער נייער אנטוויקלונג באזארגט העכסט
ירות פאר פאמיליעס אין באפעלאו, אריינגערעכנט די וועלכע מוטשען זיך מיט צוגענגליכע ד 

״דורך טראנספארמירן ליידיגע לַאטס אויף נייע   האט גאווערנער האוקול געזאגט.היימלאזיגקייט,״ 
סייד און  - הָאוזינג געלעגנהייטן קענען מיר אויפטרייבן נייע עקאנאמישע אקטיוויטעט לענגאויס די וועסט

קוואליטעט פאר די הויזגעזינדער וועלכע וועלן באלד אנרופן דעם דעוועלאפמענט  -עסערן לעבנספארב
    זייער היים.״  

    
סטעיט׳יגע פלאן צו מאכן הָאוזינג מער  -סייד הָאומס׳ איז א טייל פון גאווערנער האוקול׳ס גאנץ-׳וועסט

ן סטעיט בודזשעט, האט דער גאווערנער  דורכגעפירט- צוגענגליך, יושר׳דיג, און סטאביל. אין דעם לעצטנס 
יעריגער גרונטליכער הָאוזינג פלאן וואס וועט -ביליאן דאלערדיגער, פינף 25מיט ערפאלג געשאפן א נייע 

צוגענגליכע שטובער לענגאויס ניו יארק,   100,000העכערן הָאוזינג סופליי דורך שאפן אדער אפהיטן 
אומבאהאלפענע טיילן פון דער באפעלקערונג,  -סעס פאר מערמיט שטיצע סערווי 10,000אריינגערעכנט 

    וואוינונגען.   50,000אינאיינעם מיט די עלעקטריזירונג פון נאך 
    

ליידיגע רעזידענשעל לַאטס און צוויי עקזיסטירנדע   17די עלף נייע געביידערס וועלן געבויט ווערן אויף 
יטירט. ווען פארענדיגט, וועט דער דעוועלָאּפמענט אנבאטן  פאמיליעדיגע היימען וועלן זיין רעהאביל-צוויי

   שלאפצימערדיגע דירות. - צוגענגליכע היימען מיט א געמיש פון איין, צוויי, דריי, און פיר 49א סך הכל פון 
    

זעכצן שטיצנדע אפארטמענטס וועלן אריינרעכענען רענט סובווענצן און סערוויסעס פאר איינוואוינער וואס  
וועט פינאנצירט ווערן דורך דעם עמפייער סטעיט שטיצנדע האוזינג איניציאטיוו און ווערן אדמיניסטרירט 



ערוויסעס צוגעשטעלט דורך  דורך דער ניו יארק סטעיט אפיס פון עדיקשען סערוויסעס און שטיצע. די ס
געזונטהייט  -סעלף ביהעיוויָארעל העלט׳ וועט ארייננעמען אויפפאסונג פארוואלטונג, אויפפירונג-׳בעסט

סערוויסעס, קאלעגע שטיצע, הויפט אויפפאסונג סערוויסעס, בילדונג/ וואקציאנעלע סערוויסעס,  
    טעגליכע לעבנס פעאיגקייטן.-אגמיטלען, און הילף מיט ט-קעיר הילפס-פארבינדונג צו טשיילד

    
פראצענט פון  50דירות וועלן זיין פאר הויזגעזינדער וועלכע פארדינען ביז  33די פארבליבענע 

    דורכשניטליכע פארדינסטן אין דעם געגנט.
    

וועסט עוועניו וועט געבויט ווערן צו דערגרייכן   625דירה׳דיגע געביידע ביי -15שטאקיגע, -א דריי
׳ענטערפרייז גרין קאמיוניטיס׳ און   2020(, USטיפיקעישען פון ׳פיוס׳ )פאסיווע הָאוז אינסטיטוט סער

WELL  געביידע סערטיפיקעישען; ווי אויך נאכקומען פונקציאנירונג פאדערונגען צו באקומען שטיצע פון
צייכנטע געביידעס  ( אויסגעNYSERDAניו יארק סטעיט ענערגיע פארשונג און אנטוויקלונג אויטאריטעט )

פארמעסט און דער נייע קאנסטרוקציע הָאוזינג פראגראם. די געביידע איז אויספלאנירט צו זיין אינגאנצן  
הייצונג פאמפ, ענערגיע ערהוילונג  -עלעקטריש און וועט אנטהאלטן אייגנשאפטן ווי אונטערערדישע

    טַאּפ סָאלַאר אויסריכטונג.  - אויסלופטערונג, און א רּוף
    

דער דעוועלָאּפמענט פארמאגט באקוועמליכקייטן ווי לָאנדרי מאשינען, סטָארעדזש שאפעס, טעראסעס,  
    באלקאנען און א קאמיוניטי צימער.  

    
מייל ראדיוס פון -סייד הָאומס׳ געפונט זיך נעבן מערערע באס ליניעס און אינערהאלב אן איין-׳וועסט
סאטא׳ צווייג  -ניקס און אפיסעס, די ׳קרעין און איזעיאס גאנזאלעססעלף ביהעיוויָארעל העלט׳ קלי-׳בעסט

סייד קאמיוניטי סערוויסעס קאמיוניטי צענטער, פארשידענע שטאט באפעלאו  -ביבליאטעקן, וועסט
    סקולס, מאסאטשוסעטס עוועניו פארק, און א יונגלעך און מיידלעך קלוב.  

    
(, דער הָאוזינג דעוועלָאּפמענט  BNSCזאציע קאמפאני ) דער דעוועלאפער איז באפעלאו געגנט סטאבילי

, האבן 2017באפעלאו. דורך א פלאנירונג פראצעס וואס האט זיך אנגעהויבן אין  PUSHאפטיילונג פון 
ערטער צו ווערן  17, אידענטיפיצירט די BNSCסייד קאמיוניטי מיטגלידער, אנגעפירט דורך -וועסט

    ּוזינג.אומגעקערט אויף צוגענגליכע האָ 
    

איינקונפט  -סייד הָאומס׳ רעכנט אריין פעדעראלע און סטעיט נידריגע -סטעיט פינאנצירונג פאר די ׳וועסט
  3.3מיליאן דאלאר אין פארמאגערשאפט און נאך  12האוזינג שטייער קרעדיטס וועלכע וועלן אויפטרייבן 

מיוניטי ריניועל׳. דער ניו יארק סטעיט  מיליאן דאלאר אין סאבסידי פון ׳ניו יארק סטעיט האומס ענד קא
מיליאן דאלער דורך דעם הײמלאזע האוזינג  3.6אפיס פון צייטווייליגע און דיסַאביליטי הילף באזארגט  

דאלער אין רונדע צוויי פון די אויסגעצייכנטע   362,620האט אויסגעטיילט  NYSERDAהילף פראגראם. 
הָאוזינג פראגראם׳. די שטאט  -רך דעם ׳ניו קאנסטרוקשעןדאלער דו 124,000געביידעס פראגראם און 

   דאלער. 500,000באפעלאו שטעלט צו 
    

״אונזער   ענע וויסנאוסקאס האט געזאגט,-׳האומס ענד קאמיוניטי ריניועל׳ קאמיסיאנערין רוט
ע דירות אין  שפארעדיגע און צוגענגליכ-ענערגיע  49סייד הָאומס׳ וועט שאפן -אינוועסטירונג אין די ׳וועסט 

דירות פאר   16גינציגע געגנט נעבן סערוויסעס און באקוועמליכקייטן, אריינגערעכנט -א פיסגייער
אויססטיליזירטע אריינפיל דעוועלָאּפמענט וועט  -פאמיליעס וועלכע נויטיגן זיך אין מער שטיצע. דער קלוג

ייטיג דערגאנצען די רעזידענשעל  סייד קאמיוניטי און גלייכצ-ליפערן נייע אקטיוויטעט צו דםע וועסט
שפארעדיגע מאסנאמען, וועט  - כאראקטער פון דעם געגנט. דורך איינקערפערן שטרענגע ענערגיע 

סייד הָאומס׳ שטיצן א געזונטערע לעבנס ארט פאר איינוואוינער, א ריינערע און גרינערע  -׳וועסט
גען צו דערגרייכן די קארבאן רעדוקציע צילן  קאמיוניטי פאר יעדן, און ווייטער פירן דער סטעיט׳ס באמיאונ



באפעלאו׳ און אונזערע אנדערע   PUSH. קאנגראטולאציעס צו ׳CLCPAבאשטימט דורך 
 צוזאמארבעטער פאר׳ן ברענגען דעם נייעם דעוועלָאּפמענט צו דער ווירקליכקייט.״ 

    
  אפיס פאר עדיקשען סערוויסעס און שטיצע קאמיסיאנער טשינאזא קונינגהעם האט געזאגט,

סביבה אויף כדי צו  ״יחידים באטראפן דורך עדיקשען נייטיגן זיך אפטמאל אין א שטיצנדע הָאוזינג 
זעצט פאר   OASASוויכטיגע סערוויסעס וועלכע זענען נייטיג פאר זייער געזונט.  -באקומען קריטיש

ווייטער צו ארבעטן אינאיינעם מיט אונזערע צוזאמארבעטער אגענטורן צו ברענגען די פראיעקטן צו אלע  
מיטלען אין וועלכע -מיט די הילפס טיילן פון דעם סטעיט און העלפן באהעפטן נויטבאדערפטיגע מענטשן

זיי נייטיגן זיך. איך קוק ארויס צו די בענעפיטן וואס דאס וועט האבן פאר דער מערב ניו יארקער  
   קאמיוניטי.״

    

״דורך   אפיס פון צייטווייליגע און דיסַאביליטי הילף קאמיסיאנער דעניעל דָאבליו. טיעץ האט געזאגט,
צוזאמּפָארן שטיצע סערוויסעס מיט צוגענגליכע הָאוזינג, קענען מיר באזארגן א סטאבילע סביבה פאר די  

וועלכע מאכן מיט היימלאזיגקייט און אדרעסירן די שוועריגקייטן וועלכע האבן געפירט צו זייער 
פאר׳ן ׳היימלאזע הָאוזינג אומסטאבילע וואוינונגס אומשטענדן. גאווערנער האוקול׳ס אנגייענדע שטיצע 

סייד הָאומס׳ פראיעקט, צייגט איר אנטשלאסנקייט צו -און הילף פראגראם׳ , אריינגערעכנט די ׳וועסט
איבערהויפט די מערסט   —פארזיכערן אז אלע ניו יארקער האבן א זיכערעארט אנצורופן א היים 

   עמפינדליכע צווישן אונז.״
     

פריידט זיך  NYSERDA״האט געזאגט,  NYSERDAפון  CEOט און  דאריען עם. האריס, פרעזידענ
סייד הָאומס׳ און דאס אנהויבן קאנסטרוקציע אויף וואס וועט זיין -צו זען די אנהויב פון ארבעט אויף ׳וועסט

עלעקטרישע שטיצנדע צוגענגליכע הָאוזינג פאר עמפינדליכע באפעלאו איינוואוינער, וועלכס  -א גענצליך 
עדיגע ווענטילאציע, און דאס באניץ פון שּפָאר-ווייזט ארויס הייצונג פאמפ טעכנאלאגיע, ענערגיע

- באנייבארע ענערגיע. אזעלכע סארטן ׳געביידעס פון אויסצייכענונג׳ פראיעקטן צייגן אז א נידעריגע
באניץ צוקונפט איז מעגליך און וועט פארזיכערן באקוועמע, געזונטע געביידעס זענען צוטריטליך -קארבאן

- ער האוקול׳ס אונטערנעמונג צו דערגרייכן צוויי מיליאן קלימאטצו אלע ניו יארקער אין שטיצן גאווערנ
    גינציגע וואוינונגען.״

      
״דער פראיעקט איז ווידער א ביישפיל פון ניו יארק  סטעיט סענאטאר טים קענעדי האט געזאגט, 

רנער  סטעיט׳ס אנטשלאסנקייט צו שאפן שטיצנדע, צוגענגליכע הָאוזינג געלעגנהייטן. איך דאנק גאווע
צענטרירטע ערטער און אינוועסטירן אין -האוקול פאר׳ן ווייטער שטעלן אלס הויפט ציל קאמיוניטי

 מיטלען וועלכע בויען אויף פאמיליעס און יחידים לענגאויס מערב ניו יארק.״  - שטאנדהאפטיגע לייזונגס
    

ט אין דער  באפעלאו׳ טוט ריזיגע ארבע PUSH״׳ סטעיט סענאטאר שעאן רייען האט געזאגט,
קאמיוניטי שוין יארן. דער פראיעקט וועט אויסניצן אויפ׳ן בעסטן אופן סטעיט געלטער צו העלפן אויפלעבן 

ליידיגע לַאטס און ּפרָאּפערטיס וועלן נישט נאר   19סייד. די רעהאביליטירונג פון די -באפעלאו׳ס וועסט
נייטיגע  -זיי וועלן אויך שאפן העכסט נאר —פארבעסערן די געגנטער אין וועלכע זיי ווערן געבויט 

צוגענגליכע הָאוזינג פאר פילע באפעלאו איינוואוינער און באזארגן די נייטיגע הילף פאר די וועלכע מאכן  
 מיר היימלאזיגקייט.״ 

    
״איך וויל דאנקען גאווערנער האוקול, באפעלאו   מיטגליד דזשאן ריווערא האט געזאגט,-אסעמבלי 

נויטיגע -באפעלאו׳ פאר אינוועסטירן אין העכסט PUSHציע קאמפאני אינק. און ׳געגנט סטאביליזא
סייד  -דירות פון וועלכע עס וועט באשטיין ׳וועסט 49סייד. די -יושר׳דיגע הָאוזינג אויף באפעלאו׳ס וועסט

  הָאומס׳ וועלן נישט נאר ערפילן אן ארט פון גרויס נויטבאדערפטיגקייט פאר צוגענגליכע הָאוזינג
- אינערהאלב דער מערב ניו יארק קאמיוניטי, אבער די דירות וועלן זיין נאענט צו באס סערוויסעס, ׳בעסט

סאטא ברענטש׳  -סעלף ביהעיוויָארעל העלט׳ קליניקס און אפיסעס, די ׳קרעין ענד אייזעאס גאנזאלעס



גן אומשאצבארע  ארגאניזאציעס וועלכע באזאר —סייד קאמיוניטי סערוויסעס -לייברעריס און וועסט
סערוויסעס הילף און באקוועמליכקייטן צו די טיילן פון דער באפעלקערונג וועלכע נייטיגן זיך אין זיי דאס  

 מערסטע.״  
    

וויכטיג צו -״צוגענגליכע הָאוזינג איז קריטישערי קאונטי עקזעקיוטיוו מארק פאלאנצארז האט געזאגט, 
י וועלכס ביישטייערט צו די לעבהאפטקייט פון דער גאנצער  אונזער עקאנאמיע און צו אונזער קאמיוניט

קאמיוניטי אין אלגעמיין. די גרויסע אינוועסטירונג און טריישאפט צו א געגנט וועלכס וועט גאר שטארק  
געניסן פון דעם פראיעקט צייכנט אן די פאקוס פון גאווערנער האוקול׳ס אנטשלאסנקייט צו די סארט  

ג. דאס באזארגן די אייגנארטיגע צוגענגליכע הָאוזינג דורך רענאווירן עקאנאמישע אנטוויקלונ
עקזיסטירנדע סטרוקטורן און אין דער זעלבער צייט בויען שפאגל נייע געביידעס וועלכע וועלן זיין א קוואל  

  דענקונג דורך אונזער גאווערנער-פון שטאלצקייט אין באפעלאו ווייזט די פירערשאפט כוחות און פאראויס
סייד הָאומס׳ -און איר אדמיניסטראציע. איך אפלאדיר די אלע וועלכע האבן א חלק אין דעם ׳וועסט

נויטיגן  -פראיעקט און קוקן ארויס צו די עווענטועלע באנייאונגס צערעמאניע אויף צו פייערן דעם העכסט
 צוגענגליכע הָאוזינג דעוועלָאּפמענט.״  

    
באפעלאו׳, דער ניו יארק סטעיט אפיס פון  PUSH״איך דאנק ׳  ט,מעיאר בייראן וו. בראון האט געזאג

געזונטהייט, און -, דער סטעיט אפיס פון אויפפירעכטסNYSERDAהָאוזינג און קאמיוניטי איבערזיכט, 
סעלף ביהעיוויָארעל העלט׳ פאר צוזאמארבעטן אויף דעם גרויסן צוגענגליכע הָאוזינג  -׳בעסט

  PUSHאויך העלפן אונזער היימלאזע באפעלקערונג. דאס איז דער פינפטער ׳דעוועלָאּפמענט, וואס וועט  
באפעלאו׳ הָאוזינג פראיעקט וואס מיין אדמיניסטראציע האט געהאט א חלק דערין, און עס פריידט אונז  

געלטער, אזוי ווי מיר ארבעטן צו דערגרייכן אונזער   HOMEדאלער אין  500,000צו קענען באשטימען 
 פראצענט צוגענגליכע הָאוזינג אין יעדן טייל פון שטאט באפעלאו.״   40אפן  ציל פון ש

    
  באפעלאו׳, האט געזאגט, PUSHראהווא גהירמאציאן, עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון ׳ 

סייד הָאומס׳ -באפעלאו׳ איז גאר דערפריידט אנצוהייבן ארבעט אויף דעם ׳וועסט PUSH׳/BNSC״
פונקט פון ארבעטן מיט ארטיגע איינוואוינער דורכצופירן אן אמביציעזער און -פראיעקט. עס איז דער שפיץ

. CLCPAיושר׳דיגער קלימאט לעגיסלאציע, דער קלימאט פירערשאפט און קאמיוניטי באשיצונג געזעץ, 
, האט אונזער  2019וועלכס איז דורכגעפירט געווארן אין יוני  CLCPAאזוי ווי מיר האבן געשטיצט דעם 

-בפועל און ׳וועסט CLCPAקאמיוניטי אנגעהויבן זיך פארצושטעלן וויאזוי עס וועט אויסזען צו צייגן דעם 
ע זענען וויליג געווען מיטצוטיילן ייד הָאומס׳ איז יענע חזיון. מיר ווילן אנערקענען און דאנקען אלע וועלכס

    מיט אונז דעם טרוים און אונז שטיצן אויף צו מאכן דעם פראיעקט א ווירקליכקייט.״ 
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