
 
 גאווערנער קעטי האוקול   6/16/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האוקול שרייבט אונטער לעגיסלאציע צו שאפן ניו יארק סיטי פובליק הָאוזינג אפהיט 
 טרָאסט 

  
פארעמט פובליק בענעפיט קארפאראציע צו העלפן פינאנצירן   S.9409-A/A.7805-D לעגיסלאציע

 אפארטמענט געביידעס   NYCHAנויטיגע קאפיטאל פראיעקטן אין -העכסט
  

 געזעץ וועט פארבעסערן אפארטמענטס און גלייכצייטיג באשיצן איינוואוינער רעכטן 
  

ביליאן  25היסטארישע ביל אונטערשרייבן פאלגט נאך גאווערנער האוקול׳ס אויסמעלדונג איבער 
 בודזשעט    2023יאר -דאלערדיגע הָאוזינג פלאן אין פינאנץ

  
  

וועלכס  D-A/A.7805-S.9409גאווערנער קעטי האוקול האט היינט אונטערגעשריבן נייע לעגיסלאציע  
יו יארק סיטי פובליק הָאוזינג אפהיט טרָאסט און אויספלאסטערן דעם וועג פאר  שטעלט אוועק דעם נ

אפארטמענטס אונטער׳ן   25,000צייטיגע פארריכטונג, רעהאביליטירונג און מאדערניזירונג פון  -העכסט
ט  קאנטראל פון דער ניו יארק סיטי הָאוזינג אויטאריטעט. גאווערנער האוקול שרייבט אונטער די בילס היינ

אינאיינעם מיט ניו יארק סיטי מעיאר עריק אדאמס, אסעמבלי מיטגליד סטיווען צימבראוויץ און סענאטאר  
 דזשוליע סאלאזאר. 

  
האט גאווערנער זייער היים,״  NYCHA״היינט איז א גרויסע געווינס פאר אלע ניו יארקער וועלכע רופן 

פעדעראלע פינאנצירונג און פירן צו ביליאנען  ״די לעגיסלאציע וועט אויפשליסן נאך  האוקול געזאגט.
און צושטעלן פאר   —נאך צענדליגע יארן פעדעראלע אומאינוועסטירונג   —דאלארען אין רענאוואציעס  

דעוועלָאּפמענטס לענגאויס דער  NYCHAדירות אין  25,000וויכטיגע פארבעסערונגען פאר  -קריטיש
ץ און סענאטאר סאלאזאר פאר׳ן ספאנסירן דעם ביל און  שטאט. איך דאנק אסעמבלי מיטגליד צימבראווי

פירער פאר זייער שתדלנות. דורך צוזאמארבעטן האבן מיר גענומען א וויכטיגע טריט   NYCHAאיך לויב 
צו פארזיכערן אז איינוואוינער האבן די זיכערע, וואוינבארע, און הויכע קוואליטעט צוגענגליכע הָאוזינג  

 .״  וואס עס קומט זיך זיי 
  

״איך אפלאדיר דאס עטאבלירן דעם ׳ניו יארק סיטי פובליק הָאוזינג אפהיט טרָאסט׳, וועלכס וועט  
קוואליטעט, צוגענגליכע הָאוזינג אין א צייט ווען מער און מער פאמיליעס מוטשען צו האבן  -צושטעלן הויכע

״דורך   אנטאניא דעלגאדא.האט געזאגט ליוטענאנט גאווערנער צוטריט צו דער עיקר׳דיגע געברויך,״ 
מאדערניזירן עקזיסטירנדע אפארטמענטס אונטער׳ן קאנטראל פון דער ניו יארק סיטי הָאוזינג 

אויטאריטעט און באזארגן נייטיגע פארריכטונגען, ווייזן מיר ניו יארקער מיט אומזיכערע הָאוזינג אז זיי  
   מפאסיגע אומשטענדן.״מאכן אויס און אז מיר וועלן מער נישט צולאזן פאר זיי צו וואוינען אין או

  

  פעדעראלע פון  יארן  צענדליגע נאך״מיטגליד סטיווען צימבראוויץ האט געזאגט, -אסעמבלי
  אומאויסגעפירט געגאנגען זענען  פארריכטונגען דרינגענדע צופיל באוויזן, נישט זיך האט וואס פינאנצירונג

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nysenate.gov%2Flegislation%2Fbills%2F2021%2Fs9409%2Famendment%2Fa&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9ec2daf0659f4b14eabd08da4fb87495%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637909950897710824%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=UH%2FWJGWoxgKVsG9h0wdnBAUhQgStvP4xII3UeV98h%2B4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nysenate.gov%2Flegislation%2Fbills%2F2021%2Fs9409%2Famendment%2Fa&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9ec2daf0659f4b14eabd08da4fb87495%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637909950897710824%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=UH%2FWJGWoxgKVsG9h0wdnBAUhQgStvP4xII3UeV98h%2B4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nysenate.gov%2Flegislation%2Fbills%2F2021%2Fs9409%2Famendment%2Fa&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9ec2daf0659f4b14eabd08da4fb87495%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637909950897710824%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=UH%2FWJGWoxgKVsG9h0wdnBAUhQgStvP4xII3UeV98h%2B4%3D&reserved=0


 טרָאסט NYCHA דער פארטרעט  רפון,דע תוצאות  די מיט וואוינען דארפנדיג  איינוואוינער NYCHA און
  טרָאסט די ברענגען הָאוזינג. פובליק איבערצומאכן אויף געלעגנהייט  לעבנדיגער אין איינמאל אן

 די פארלאנגט  האבן וועלכע  כוחות אומערמידליכע פארלאנגט האט ווירקליכקייט צו לעגיסלאציע
  סטעיט און שטאט און ,NYCHA אקאטן,אדוו הָאוזינג אריינגערעכנט ענטשן,מ פילע פון צוזאמארבעט

  די אדער ציל דעם אויף בליק זייער פארלוירן נישט קיינמאל האבן  וועלכע  פון קיינע רעגירונג,
   איינוואוינער.״ NYCHA פון לעבנס די פארבעסערן פון מיסיע  מיטגעטיילטע

  

דעוועלָאּפמענטס אין    NYCHAאיינוואוינער פון די צוויי טוץ ״ סטעיט סענאטארקע דזשוליע סאלאזאר,
אונזער ברוקלין דיסטריקט און פובליק הָאוזינג לענגאויס ניו יארק סיטי זענען געצווינגען געווען צו ווארטן  

נייטיגע פארריכטונג צו די  -צענדליגע יארן פאר לעגיסלאטארן צו נעמען ערנסטע שריטן אויף דרינגענד
נטן האבן פריער נישט געהאט קיין שום אויסוואל אין  דעוועלָאּפמענטס. טענא NYCHAפארעלטערטע 

  NYCHAדעם פראצעס. דורך שאפן א ׳פובליק הָאוזינג אפהיט טרָאסט׳ וועט דער ביל ערמעגליכן פאר 
זיך צו שאפן די פעדעראלע געלטער און נאך פינאנצירונג נייטיג אויף צו פארבעסערן אומשטענדן אין  

NYCHA יזאציע. וואס מער, דאס צייכנט אפ די באפולמעכטיגונג פון אנטוויקלונגען אן פריוואטNYCHA  
איינוואוינער צו געמיינזאם מאכן באשלוסן איבער זייערע באזונדערע אנטוויקלונגען און פארוואלטן זייערע  

וויכטיג באשיצן אלע געמיינזאמע פארהאנדלונג רעכטן פאר  -געביידעס. די לעגיסלאציע טוט אויך קריטיש
NYCHAיּוניָאניזירטע ארבעטסקראפט און וועט שאפן נאך הויכע קוואליטעט, יּוניָאן דזשָאבס. איך   ׳ס

וויכטיגער טריט פאראויס  -דאנק גאווערנער האוקול פאר׳ן אונטערשרייבן דעם ביל היינט אלס א קריטיש
 אין אן אנגייענדע טריישאפט צו אונזער שטאט׳ס פובליק הָאוזינג איינוואוינער.״  

  
״אויף צו לאנג האבן מיר אונטעראינוועסטירט אין   יארק סיטי מעיאר עריק אדאמס האט געזאגט, ניו

NYCHA  איבערלאזנדיג פארעלטערטע אינפראסטרוקטור און יוטיליטיס אומפארראכטן, אבער, מיט ,
איינוואוינער וועלן איצט האבן צוטריט צו זיכערע, הויכע   NYCHAדעם געזעץ, פארזיכערן מיר אז 

ערטער וואס קומט זיך זיי. אויף צו לאנג האט מען צוגעזאגט און נישט  -וואליטעט, צוגענגליכע וואויןק
  NYCHAאיך וויל דאנקען די  היינט דערלאנגען מיר אויף וואס מען האט צוגעזאגט. —איינגעהאלטן 

יר ארבעט, און אלע  איינוואוינער, גאווערנער האוקול, אונזערע צוזאמארבעטער אין לעיבָאר און אדוואקאט
 אונזערע צוזאמארבעטער אין אלבאני פאר׳ן קעמפן ׳אויפצוטון למעשה׳ פאר ניו יארקער.״  

  
דער נייער געזעץ וועט אויפשפארן די אויטאריטעט׳ס מעגליכקייט צו אינוועסטירן ביליאנען דאלארען אין  

אלס א פובליק בענעפיט   קאפיטאל צו סטאביליזירן אירע געביידעס דורך אוועקשטעלן די טרָאסט
קארפאראציע וואס קען ארויסגעבן בָאנדס און שאפן קאפיטאל פאר אויספירליכע געביידע רענאוואציעס 

 און פארבעסערונגען.  
  

אלס רעזולטאט, וועלן עיקר׳דיגע ענווייראנמענטאלע געזונטהייט און זיכערהייט ענינים, ווי צ.ב.ש. בליי,  
-רס, שרצים, ווי אויך אנדערע ארבעט, אפארטמענט רעהאביליטירונג, און ערדמילבן, הייצונג, עלעוועיטע

 שטח פארבעסערונגען זיין בעסער פינאנצירט און שנעלער פארענדיגט.  
  

וועלכס טוט אויפזען דעם לאנד׳ס גרעסטן פובליק הָאוזינג סיסטעם   — NYCHAאונטער דעם פלאן, וועט 
וועט איצט צוציען הונדערטער מיליאנען פעדעראלע דאלארען אין נייע יערליכע שטיצע דורך אויסניצן   —

יּוניט סובווענץ ווי  -פעדעראלע טענאנט באשיצונג ווָאוטשערס וועלכע באקומען א העכערע פער
  צו NYCHA פאר ערמעגליכן וועט סובווענץ צוגעגעבענער דערפובליק הָאוזינג.   9ן געווענטליכע סעקשע

   פארבעסערונגען. קאפיטאל נייטיגע פאר אויפשטייג דער פון לייען

  
וויכטיג איז אויך אז דער טרָאסט וועט גאראנטירן אז וואוינונגען ווערן געהאלטן קביעות׳דיג צוגענגליך און  

 יטן אלע איצטיגע רעכטן און באשיצונגען פאר איינוואוינער, אריינגערעכנט:  גלייכצייטיג אויך אפה
 פראצענט פון איינקונפט צו רענט;   30איינוואוינער וועלן באצאלן בלויז  •



 איינוואוינער וועלן ווייטער האלטן אלע איצטיגע נאכפאלגונג רעכטן;   •

 איינוואוינער; און   דירות וועלן ווייטער זיין באשטימט פאר נידעריגע איינקונפט •

   אויסווארט ליסטע. NYCHAליידיגע אפארטמענטס וועלן ווייטער אנגעפילט ווערן ניצן  •

  
אין צוגאב, וועלן איינוואוינער האבן די רעכט צו שטימען און אנטשיידן צי זיי ווילן זיך אנשליסן אין דעם  

טרָאסט. איינוואוינער וועלן אויך שפילן אן אקטיווע ראלע אין באשטימען וועלכע ווענדארס ווערן  
 .  אויסגעקליבן צו פארענדיגן רענאוואציע ארבעט ביי זייערע דעוועלָאּפמענטס

  
- וויכטיגן טייל פון גאווערנער האקול׳ס אלץ-דאס היינטיגע אונטערשרייבן דעם ביל איז א קריטיש

ארומנעמענדע פלענער צו מאכן הָאוזינג מער צוגענגליך, יושר׳דיג, און סטאביל. אין איר ׳סטעיט ָאוו דע  
  — יעריגע הָאוזינג פלאן- יליאן דאלערדיגע פינףב 25אנאנסירט א  סטעיט׳ רעדע האט גאווערנער האוקול
וואס וועט שאפן אדער   —דורכגעפירטן בודזשעט  2023יאר -שפעטער איינגעשריבן אין דעם פינאנץ

פארשפרייטע ערטער לענגאויס ניו  -צוגענגליכע וואוינונגען אין שטאטישע און ווייטער  100,000אפהיטן 
ן מיט שטיצנדע סערוויסעס. די גאווערנער האט אויך לעצטנס וואוינונגע 10,000יארק אריינגערעכנט 

האטעל אונטערגעשריבן אין דעם געזעץ לייכטערע פארארדענונגען פאר׳ן איבערבייטן אונטערבאניצטע 
  ארט אויף קביעות׳דיגע הָאוזינג.

  
ד האבן ״יארן נאכאנאנ ענע וויסנאוסקאס האט געזאגט,-׳האומס ענד קאמיוניטי ריניועל׳ רוט

ּפרָאּפערטיס דרינגענד זיך געבעטן פאר מער זיכערע, געזונטערע און מער    NYCHAאיינוואוינער פון 
מאדערנע אפארטמענטס. א דאנק די פירערשאפט און וויזיע פון גאווערנער האוקול, די לעגיסלאטור און  

צו   NYCHAר שטאט באאמטע, וועט דער הָאוזינג אפהיט טרָאסט אויספלאסטערן דעם וועג פא 
מיטלען נייטיג איבערצומאכן אירע געביידעס און צושטעלן ניו יארקער מיט הויכע  -אינוועסטירן די שטיצע

 קוואליטעט צוגענגליכע הָאוזינג.״  
  

״דאס איז א  גרעג רוס האט געזאגט,  CEOניו יארק סיטי הָאוזינג אויטאריטעט פארזיצער און  
ן פובליק הָאוזינג אין ניו יארק סיטי און איבער׳ן לאנד. א דאנק היסטארישער טאג אין דער געשיכטע פו 

אייך גאווערנער קעטי האוקול פאר׳ן אונטערשרייבן דעם ׳פובליק הָאוזינג אפהיט טרָאסט׳ לעגיסלאציע 
די פעאיגקייט צו שאפן ביליאנען דאלארען אין קאפיטאל  NYCHAאלס געזעץ. דער טרָאסט גיבט 

ועסטירט אין אירע ּפרָאּפערטיס, און באזארגן איינוואוינער א ווירקליכע שטימע אינ׳ם  געלטער צו ווערן אינו 
איינוואוינער, ביל   NYCHAאינאיינעם מיט  —צוקונפט פון זייערע וואוינונגען. גאווערנער האוקול 

יו  מיטגליד סטיווען צימבראוויץ און סטעיט סענאטארקע דזשוליע סאלאזאר, דער נ-ספאנסירער אסעמבלי
יארק סטעיט לעגיסלאטור, מעיאר עריק אדאמס, קאמיוניטי פירער און אדוואקאטיר צוזאמארבעטער 

קווא, ענדיגן  -האט געפירט דעם וועג מיט דעם בליק און קוראזש נייטיג אויף צו שטערן די סטאטוס —
נהאלטנדע לייזונגען צענדליגע יארן פון אומאינוועסטירונג, און צום ערשטן מאל, ברענגען ווירקליכע און א

 קוואליטעט פון פובליק הָאוזינג איינוואוינער אין ניו יארק סיטי.״  -וועלכע טראנספארמירן די לעבנס
  

״דאס איז אן אויסגעצייכנטער  ניו יארק סיטי הויפט הָאוזינג באאמטע דזשעסיקע קעטס האט געזאגט, 
און ניו יארק סיטי אין אלגעמיין. דורך דעם טרָאסט, זענען   NYCHAמאמענט פאר די איינוואוינער פון 

NYCHA  די איינציגסטע מענטשן וועלכע וועלן אנטשיידן דעם צוקונפט פון זייערע היים ערטער—  
עשפרעכן אויף וויאזוי זייערע היימען ווערן  ענדליך האבן זיי די ברירות און די מאכט צו טרייבן די ג 

ערטער וועלן  -אפהיט טרָאסט וועט אונז ערמעגליכן צו פארזיכערן אז די וואוין NYCHAאפגעהיטן.״ ״דער 
עקזיסטירן לאנג אינ׳ם צוקונפט און גלייכצייטיג בלייבן קביעות׳דיג צוגענגליך פאר טויזנטער ניו יארקער.  

מיטגליד צימבראוויץ  -וקול, מעיאר אדאמס, סענאטארקע סאלאזאר, אסעמבליא דאנק אייך גאווערנער הא
איינוואוינער וועלכע האבן גע׳שתדל׳ט פאר זיך, זייערע פאמיליעס, און   NYCHAאון, דאס וויכטיגסטע, די 

 זייערע קאמיוניטיס אויף אפצוהיטן פובליק הָאוזינג אין ניו יארק סיטי.״  
  

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%7C9ec2daf0659f4b14eabd08da4fb87495%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637909950897710824%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LK3ATW5J21glBEyrh7nxCFqZ%2BzHYqLBp3uVILCGVWPM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-signs-landmark-law-unlocking-underutilized-hotel-space-affordable-housing&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9ec2daf0659f4b14eabd08da4fb87495%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637909950897710824%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=skVDNbRf2yjaQ0dW1wVaL1aWODnxPY%2FnOc49noxA1EA%3D&reserved=0
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נדלס קאונסיל פון גרעיטער ניו יארק׳ פרעזידענט גערי לאבארבערא ׳געבוי און קאנסטרוקציע הא
וויכטיגע און לאנג  -׳פובליק הָאוזינג אפהיט טרָאסט׳ וועט ברענגען קריטיש NYCHA״דער  האט געזאגט,

קוואליטעט פאר אומצאליגע  -וואוינונגען, פארבעסערן לעבנס  NYCHAפארשפעטיגטע אינוועסטירונג צו 
נויטיגע פארבעסערטע הָאוזינג אומשטענדן און דאס שאפן  -יו יארקער דורך דרינגענדארבעטנדע נ-שווער

קלאס קאריערעס מיט בענעפיטן. מיר אפלאדירן גאווערנער האוקול און מעיאר אדאמס -טויזנטער מיטל
- וויכטיגן איניציאטיוו וועלכע וועט מאכן וואקסן אונזער שטאט׳ס מיטל-פאר זייער שטיצע פון עם קריטיש

עהרע, זיכערהייט -איינוואוינער קענען וואוינען אין זעלבסט NYCHAקלאס און העלפן פארזיכערן אז אלע 
 און באקוועמליכקייט.״  

  
׳ליגעל עיד סָאסייעטי׳ הויפט אטוירני פון דער ציווילער פראקטיק עדריענע האלדער האט געזאגט,  

למעכטיגט אונזערע קליענטן און פובליק  ״מיט שטרייך פון א פעדער, האט גאווערנער האוקול באפו
  NYCהָאוזינג איינוואוינער דורך זיי צושטעלן א מיטל אויף צו אנטשיידן זייער צוקונפט אונטער דעם 

נאכגעקומענע קאפיטאל -וויכטיגן צייט, מיט ריזיגע נישט-׳פובליק הָאוזינג אפהיט טרָאסט׳. אין א קריטיש
זינג און מיט קיין שום אויסזיכטן פון נאך פעדעראלע געלטער, וועט  ׳ס פובליק הָאוNYCHAגעברויכן אין 

צו באקומען געלטער צו מאכן פארריכטונגען און פאר   NYCHAדער געזעץ געבן א געלעגנהייט פאר 
איינוואוינער צו אקטיוו אויסוועלן צי דער טרָאסט איז דער פאסיגער מיטל דורך וועלכע זייער הָאוזינג  

מיר לויבן גאווערנער האוקול פאר׳ן אונטערשרייבן דעם ביל אלס געזעץ, און איך דאנק   .ווערט אפגעהיטן
ביל ספאנסירער סענאטארקע דזשוליע סאלאזאר און אסעמבלי מיטגליד סטיווען צימבראוויץ פאר זייער  

 פירערשאפט און שתדלנות.״  
  

יארק מארקעט פירער באאבא ׳ענטערפרייז קאמיוניטי ּפַארטנערס׳ וויצע פרעזידענטקע און ניו 
און דער סטעיט אין זיך פרייען מיט דאס שאפן   NYCHAיר שליסן זיך אן מיט האלם האט געזאגט, ״מ

קומט זיך   NYCHAדעם ׳ניו יארק סיטי פובליק הָאוזינג אפהיט טרָאסט׳. פאר די איינוואוינער פון 
אלע ראלע אין אנטשיידן וואס דאס וועט  זיכערע, געזונט, הויכע קוואליטעט הָאוזינג און א פונדאמענט

קען אדרעסירן   NYCHAבאדייטן בפועל. די נייע פינאנצירונג וואס דער טרָאסט ערמעגליכט באדייט אז 
נויטיגע פארבעסערונגען פאר אירע  -איר בעקלָאג פון קאפיטאל פארריכטונגען און ליפערן העכסט

-און גאווערנער האוקול פאר דורכפירן די קריטישאיינוואוינער. מיר דאנקען די סטעיט לעגיסלאטור 
און אירע   NYCHAוויכטיגע לעגיסלאציע, און מיר קוקן ארויס אנצוהאלטן אונזער צוזאמארבעט מיט 

 איינוואוינער צו שטיצן לעבהאפטע פובליק הָאוזינג קאמיוניטיס אין ניו יארק סיטי.״  
  

דער  דעיוויד אר. דזשאונס האט געזאגט, ״ CEO׳קאמיוניטי סערוויס סָאסייעטי׳ פרעזידענט און 
און פאר אירע איינוואוינער. עס איז א אפהיט   NYCHAאפהיט טרָאסט איז א געווינס פאר יעדן פאר 

סטראטעגיע וואס וועט האלטן אונזער פובליק הָאוזינג פובליק, מיט רייכערע פעדעראלע פינאנצירונג וואס  
ביליאן דאלער   40׳ס NYCHAקען פאטענציעל גרייכן אלע אנטוויקלונגען און פולקאם אדרעסירן 

דעראלע לעגיסלאציע. דאס וויכטיגסטע, צום ערשטן מאל  קאפיטאל בעקלָאג אן קיין ספעציעלע פע
איינוואוינער צו באשליסן אויב און וויאזוי זיי ווילן זייערע קאמיוניטיס   NYCHAבאפולמעכטיגט עס 

 אויפגעריכטעט צו ארנטליכע אומשטענדן.״  
  

 ציאנאלע׳אינטערנא דער פון בָאורד עקזעקיוטיוו גענעראלער דער און ׳237 לאקאל ׳טיעמסטערס
    געזאגט, האט פלאויד  גרעג אלגעמיין אין פרעזידענט-וויצע  טיעמסטערס׳ פון ברודערשאפט

״ניו יארק סיטי׳ס פובליק הָאוזינג איז אמאל גערעכנט געווען א נאציאנאלע סימבאל פון ציווילע  
יעס.  עהרע פאר אומצאליגע פאמיל-פאראנטווארטליכקייט וואס שטעלט צו סטאביליטעט און זעלבסט

יאר צוריק, און דורכאויס יענע יארן, מיט נישט גענוג פינאנצירונג און    80אבער דאס איז געווען באלד 
שטאטישע  -מיטלען, זענען יענע זעלבע געביידעס געקומען צו סימבאליזירן אינער-אנדערע שטיצע

יט דאס שאפן דעם  פארנאכלעסיגונג און האפענונגסלאזקייט פאר אנדערע דורות ניו יארקער. היינט, מ
טרָאסט און אייגנארטיגע פלענער אונטערוועגנס צו אדרעסירן די פראבלעמען פון פובליק הָאוזינג, איז  



NYCHA   אויפ׳ן וועג צוריק צו ווערן אן ארט פאר שטאלץ פאר די וועלכע וואוינען און ארבעטן דארט. איך
, מעיאר אדאמס, סטעיט לעגיסלאטארן און  וויל אויסדרוקן אונזער דאנקבארשאפט צו גאווערנער האוקול

NYCHA  פארזיצער אוןCEO   גרעג רוס פאר זייער שווערע ארבעט און אנטשלאסנקייט צו העלפן
פארזיכערן אז פובליק הָאוזינג אין ניו יארק סיטי זעט נישט אויס בלויז אלט, און אן איבערבלייבעניש פון  

 אויפגעלעבט אויף זיך צו האלטן פאר קומענדיגע דורות.״  דער פארגאנגענהייט, אבער שטאנדהאפטיג און 
  

׳מעיסאן טענדערס׳ דיסטריקט קאונסיל פון גרעיטער ניו יארק ביזנעס פארוואלטער מייקל 
ארבעטנדע מיטגלידער פון די ׳מעיסאן -שווער 17,000״אין נאמען פון די   העלסטראם האט געזאגט,

ך, גאווערנער האוקול, פאר׳ן אונטערשרייבן היינט דעם  טענדערס׳ דיסטריקט קאונסיל, א דאנק איי
NYCHA  אפהיט טרָאסט ביל אלס געזעץ. די לעגיסלאציע איז היסטאריש, ווייל עס וועט נישט נאר

אדרעסירן לאנג פארשפעטיגטע פארריכטונגען פאר פובליק הָאוזינג איינוואוינער, נאר עס פארזיכערט 
אס אויך אז פארריכטונגען וועלן אויסגעפירט ווערן דורך יּוניָאניזירטע קאנסטרוקציע ארבעטער. ד

אריינרעכענען א פראיעקט לעיבאר אפמאך און אנגענומענע געהאלט פאדערונגען אין דעם ביל מאכט עס 
נאך מער באווירקנד פאר טענאנטן ווייל עס פארזיכערט אז זיי וועלן באקומען די העכסטע קוואליטעט 

יטגליד סטיווען  פארריכטונגען פון א געניטע און טרענירטע ארבעטסקראפט. א דאנק אייך, אסעמבלי מ
, און גאווערנער קעטי האוקול, פאר אייער  NYCHAצימבראוויץ, סענאטארקע דזשוליע סאלאזאר, 

 וויכטיגער הָאוזינג און לעיבָאר ּפָאליסי.״  -פירערשאפט אויף דער קריטיש
  

׳ איז 79״׳ לאקאל ׳ ביזנעס פארוואלטער מייקל פראהאסקא האט געזאגט, 79׳לעיבָארערס לאקעל 
אפהיט טרָאסט  NYCHAלץ זיך אנצושליסן מיט גאווערנער האוקול פאר די היינטיגע היסטארישע שטא

ביל אונטער׳חתמ׳ען. נישט נאר וועט די לעגיסלאציע ברענגען אן איינפליס פון ביליאנען דאלארען צו  
יָאן,  פובליק הָאוזינג פאר לאנג פארשפעטיגטע פארריכטונגען, עס וועט אויך שאפן טויזנטער יּונ

אנגענומענע געהאלט דזשָאבס פאר ניו יארק סיטי איינוואוינער אין דעם פראצעס. א דאנק אייך,  
, און גאווערנער קעטי  NYCHAאסעמבלי מיטגליד סטיווען צימבראוויץ, סענאטארקע דזשוליע סאלאזאר, 

נען די  נייטיגן פראבלעם און פאר׳ן אנערקע-האוקול, פאר אייער פירערשאפט אויף דעם העכסט
 וויכטיגקייט פון ארייננעמען לעיבָאר סטאנדארטן אין דער ּפָאליסי.״  

  
״דאס איינפירן דער  ניו יארק הָאוזינג קאנפערענץ עקזעקיוטיוו דירעקטאר רעיטשעל פי האט געזאגט, 

אויף א וועג צו פולקאמע אויפלעבונג, מיט די   NYCHA׳פובליק הָאוזינג אפהיט טרָאסט׳ שטעלט 
פארשפעטיגטע פארריכטונגען פאר איינוואוינער. דער טרָאסט וועט  -מעגליכקייט צו איצט אדרעסירן לאנג

טערמין, זיין א טובה פאר  -ברענגען אויספירליכע פינאנצירונג לייזונגען וועלכע וועלן, אין דעם לאנגן
באראס און טראנספארמירן זייערע לעבנס אויף בעסער. מיר זענען  איינוואוינער איבער די פינף 

דערמוטיגט דורך די נייע פלענער פאר איינוואוינער אנטשיידונגען און די צוזאמענגעארבעטע צוגאנג 
מיר אנערקענען אז עס  אנגענומען דורך דער שטאט און דעם סטעיט אויף דורכצופירן דעם וויכטיגן ביל.

ע ארבעט און פיל צייט אויף איינצופירן דעם נייעם מוסטער און מיר קוקן ארויס צו  וועט נעמען שווער
ארבעטן מיט דער שטאט, אדוואקאטן, און סטעיקהָאלדערס צו פארזיכערן אז דער טרָאסט וועט האבן  

 הצלחה.״ 
  

ב  ״איך הא׳ּפָאלָא גרָאונדס טענַאנטס׳ געהילף פרעזידענטקע סערענע טשענדלער האט געזאגט, 
די   —יאר. געוויסע זענען דא פון ווען וואס מיר רופן ׳טאג איינס׳   25געוואוינט אין די ׳ּפָאלָא גרָאונדס׳ שוין  

זענען נישט בלויז געדינגענע דירות, דאס זענען אונזערע אייביגע היימען. כאטש אויף א וויילע איז גאר  
טער דעם ׳פובליק הָאוזינג אפהיט טרָאסט׳ וועלן  שלעכט געווארן, וועלן זיך איצט אנהייבן נייע צייטן. אונ

נויטיגע פארבעסערונגען, און פארריכטונגען צו די אינעווייניג פון אונזערע  -מיר ענדליך זען די העכסט
דירות, און מיט די באשיצונגען אין פלאץ קענען מיר ארויסקוקן צו א פובליק הָאוזינג היסטאריע וואס וועט  

פאר פילע קומענדיגע   NYCHAשטאלץ און עהרע צו אונזערע קאמפוסן לענגאויס ווידעראמאל ברענגען 
 דורות.  
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