
 
 גאווערנער קעטי האוקול   6/28/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

 מיליאן דאלארדיגע שטיצנדע האוזינג 3.4גאווערנאר האוקול אנאנסירט עפענונג פון א נײע 
     דעװעלאפמענט אין אלבאני

     
CARES  דירות קביעות׳דיגע שטיצנדע הָאוזינג פראיעקט צו   15פון ניו יארק פראיעקט באזארגט

    סערווירן געוועזענע היימלאזע מענטשן און יונגווארג
    

     
גאווערנער קעטי האוקול האט היינט געמאלדן די עפענונג פון צווייטע סטריט פאמיליע אפארטמענטס און 

קביעות׳דיגע שטיצנדע הָאוזינג דעוועלָאּפמענטס אין דאונטאון אלבאני  עלם סטריט עסטעיטס, א פאר 
מיליאן   3.4פינאנצירט הויפטזעכליך דורך דער סטעיט׳ס היימלאזע האוזינג און הילף פראגראם. דער 

 15פון ניו יארק אינק.׳, האט געבויט א סך הכל פון  CARESדאלערדיגע פראיעקט, אויסגעארבעט דורך ׳
יוניטס פון שטיצנדע הָאוזינג וואס וועט סערווירן יונגווארג, יונגע עלטערן, און יחידים מיט ערנסטע  

    , וועלכע האבן פריער מיטגעמאכט היימלאזיגקייט.HIV/AIDSגייסטישע קרענק אדער 
     

וועסטירונגען אין פארברייטערן די צוטריטליכקייט פון שטיצנדע  ״מיר האבן געמאכט פרעצעדענטלאזע אינ
הָאוזינג לענגאויס דעם סטעיט און דעם דעוועלָאּפמענט, פאראייניגנדיג צוגענגליכע הָאוזינג און גרינג צו  

האט גאווערנער האוקול באקומען שטיצע סערוויסעס, וועט העלפן טראנספארמירן לעבנס,״ 
ט פאמיליע אפארטמענטס און עלם סטריט עסטעיטס, אזוי ווי פילע אנדערע  ״צווייטע סטרי געזאגט.

געשטיצט דורך דער היימלאזער היימלאזע האוזינג און הילף פראגראם, וועט העלפן יונגע עלטערן און  
יחידים וועלכע מאכן מיט היימלאזיגקייט מיט א זיכערע, סטאבילע און שטיצנדע סביבה וואו זיי קענען  

 און בליען.״ וואוינען 
  

״דער צווייטער סטריט פאמיליע אפארטמענטס און די עלם סטריט עסטעיטס וועט באזארגן מער  
האט געזאגט ליוטענאנט גאווערנער עמפינדליכע ניו יארקער מיט א פלאץ צו רופן זייער היים,״ 

מיט ערנסטע  ״די נייע שטיצנדע אפארטמענטס וועלן העלפן פילע יונגע מענטשן אנטאניא דעלגאדא. 
, דורך זיי געבן אן אויפפאסנדע און שטיצנדע אלטערנאטיוו צו  HIV/AIDSגייסטישע קרענק אדער 

  היימלאזיגקייט וואו זיי קענען נישט בלויז וואוינען נאר אויך באקומען נייטיגע סערוויסעס.״
     

נהָאומס באשטייענדיג  פון ניו יארק׳, האט געבויט זעקס טָאו CARESדער פראיעקט, ספאנסירט דורך ׳
פון ניו יארק׳ וועט באזארגן שטיצנדע   CARES׳ שטיצנדע הָאוזינג יוניטס אין דאונטאון אלבאני.  15פון 

סערוויסעס פאר אלע יוניטס, וועלכע געפונען זיך נאענט צו באס ליניעס, דער ארטיגער סופערמארקעט  
    און העלטקעיר סערוויסעס. 

     
מיליאן דאלער אין קאפיטאל פינאנצירונג פון די היימלאזע האוזינג  3.3ך אויף דער פראיעקט פארלאזט זי

און הילף פראגראם, וועלכס ווערט אנגעפירט דורך דער סטעיט אפיס פון צייטווייליגע און דיסַאביליטי 
הילף. אין צוגאב, וועלן די שטיצע סערוויסעס זיין פינאנצירט דורך דעם עמּפייער סטעיט שטיצנדע  

     .OTDAוזינג איניציאטיוו דורך האָ 



     
-ברייטדער היימלאזע האוזינג און הילף פראגראם איז א וויכטיגער שטאנדטייל פון גאווערנער האוקול׳ס 

אין דעם   צו מאכן הָאוזינג מער צוגענגליך, יושר׳דיג און סטאביל לענגאויס ניו יארק. פלענער   ארומנעמיגע
ביליאן  25ג געשאפן א נייע דורכגעפירטן סטעיט בודזשעט, האט דער גאווערנער מיט ערפאל-לעצטנס

יעריגער גרונטליכער הָאוזינג פלאן וואס וועט העכערן הָאוזינג סופליי דורך שאפן  -דאלערדיגער, פינף
מיט שטיצע   10,000צוגענגליכע שטובער לענגאויס ניו יארק, אריינגערעכנט  100,000אדער אפהיטן 

קערונג, אינאיינעם מיט די עלעקטריזירונג אומבאהאלפענע טיילן פון דער באפעל- סערוויסעס פאר מער
    וואוינונגען. 50,000פון נאך 

    
מיליאן דאלער אין קאפיטאל פינאנצירונג פאר דעם היימלאזע האוזינג און   128דער בודזשעט זעצט פאר  

הילף פראגראם צו בויען נייע שטיצנדע הָאוזינג יוניטס אדער פארריכטן עקזיסטירנדע עמערדזשענסי  
מיליאן   102.5ערטער. מיט די לעצטע אויסטיילונגען, האט דער פראגראם אלאקירט אומגעפער -שוץ

יוניטס פון טראנזיציאנעלע הָאוזינג און   14יוניטס פון קביעות׳דיגע שטיצנדע הָאוזינג,  865דאלער פאר  
    יוניטס פון עמערדזשענסי הָאוזינג. 67
      

״צו  י הילף קאמיסיאנער דעניעל דָאבליו. טיעץ האט געזאגט, אפיס פון צייטווייליגע און דיסַאביליט
אפט טוען ניו יארקער מיט היימלאזיגקייט אויך זיך מוטשען מיט געזונטהייט און סאציעלע פאדערונגען  

ארטיגע שטיצע, העלפן מיר די  -וועלכע פארערגערן זייער וואוינונג אומסטאביליטעט. מיט געצילטע אויפ׳ן
ליעס צו דערגרייכן אנגעהאלטענע סטאביליטעט אין זייערע לעבנס. פראיעקטן ווי יחידים און פאמי

אזעלכע אין אלבאני הייבן ארויס גאווערנער האוקול׳ס אנגעהאלטענע אנטשלאסנקייט צו פארזיכערן אלע  
    ערטער.״-ניו יארקער האבן צוטריט צו זיכערע, סטאבילע וואוין

     
״איך פריי מיך צו זען ווי דער פראיעקט קומט צום   געזאגט, סטעיט סענאטאר נעיל ברעסלין האט 

פארענדיגונג. די דאזיגע אויסגעצייכנטע נייע טאונהאוזער, דער צווייטער סטריט פאמיליע אפארטמענטס  
און עלם סטריט עסטעיטס, וועלן זיין שטיצנדע הָאוזינג וועלכע וועלן באזארגן יונגווארג, יונגע עלטערן, און  

    , א פלאץ צו רופן זייער אייגנס.״HIV/AIDSיט ערנסטע גייסטישע קרענק אדער מענטשן מ
    

״די היימלאזע האוזינג און  מיטגליד דזשאן טי. מעקדאנעלד דער דריטער האט געזאגט,-אסעמבלי 
הילף פראגראם פינאנצירונג פון דעם ניו יארק סטעיט בודזשעט שאפט צוגענגליכע הָאוזינג און איז א  

מיטל פאר פילע וועלכע נייטיגן זיך אין שטיצנדע הָאוזינג. עס איז א פראגראם וואס איך האב  -לעבנס
כסדר געשטיצט אין דעם בודזשעט און פריערדיגע בודזשעטן און איך דאנק דעם אפיס פון צייטווייליגע און 

יט פאמיליע  פון ניו יארק אינק.׳ פאר׳ן בויען דעם צווייטער סטר CARESדיסַאביליטי הילף און ׳
אפארטמענטס און עלם סטריט עסטעיטס, וועלכע וועלן זיין א וויכטיגע הָאוזינג מיטל אין אונזער  

   קאמיוניטי.״
    

״עס איז נישט קיין סוד אז ניו יארק און   אלבאני קאונטי עקזעקיוטיוו דעניעל פי. מעקאוי האט געזאגט,
יך מיט א היימלאזיגקייט קריזיס וואס איז נאר  פילע אנדערע סטעיטס לענגאויס דעם לאנד באנעמען ז 

ערגער געמאכט דורך דער פאנדעמיע און עקאנאמישע פארשליסונג. אויב מיר גייען אפשטעלן דעם  
מיטלען וועלכע אדרעסירן די הויפט סיבות פון -אנפלייץ, דארפן מיר האבן אינאווירנדע לייזונגס
ענגליכע הָאוזינג מיט א פאקוס אויף ארומנעמיגע היימלאזיגקייט. דאס מיינט מיר דארפן מער צוג

 OTDAסערוויסעס, אריינגערעכנט גייסטישע געזונט שטיצע. איך וויל דאנקען גאווערנער האוקול, סטעיט 
פון ניו יארק׳ פאר דער קלוגער אינוועסטירונג אין שטיצנדע הָאוזינג אין דאונטאון אלבאני   CARESאון ׳

די וועלכע פלאגן זיך פון אראפגליטשן דורך די שפאלטענעס און אריינפאלן   וואס וועט מעגליך אפהאלטן
    אין ארעמקייט.״

     

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-launch-comprehensive-25-billion-housing-plan-historic-fy-2023-budget&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C01284b48918143995fd308da5922b6e5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637920302879338013%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZUDAYmDmAwugAEZ%2BuSBT7G2X3nb61G4QKDtcY7O6jfE%3D&reserved=0
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-launch-comprehensive-25-billion-housing-plan-historic-fy-2023-budget&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C01284b48918143995fd308da5922b6e5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637920302879338013%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZUDAYmDmAwugAEZ%2BuSBT7G2X3nb61G4QKDtcY7O6jfE%3D&reserved=0


דער צווייטער סטריט פאמיליע אפארטמענטס און עלם  ״ אלבאני מעיאר קעטי שיהען האט געזאגט,
וויכטיגע נויט דורך שאפן הָאוזינג געלעגנהייטן אינאיינעם  -סטריט עסטעיטס העלפט נאכקומען א קריטיש

מיט שטיצע סערוויסעס צוזאמגעּפָארט מיט שטיצע סערוויסעס פאר געוועזענע היימלאזע מענטשן וועלכע  
און עקזעקיוטיוו דירעקטאר נענסי  CARES. איך לויב HIV/AIDSנק אדער פלאגן זיך מיט גייסטישע קרע

נייע יוניטס פון צוגענגליכע, שטיצנדע הָאוזינג, און    15הערינגטאן פאר פירן דעם פראיעקט און שאפן די 
איך דאנק גאווערנער קעטי האוקול און דער ניו יארק סטעיט אפיס פון צייטווייליגע און דיסאביליטי 

נייטיגע הָאוזינג געלעגנהייטן א  -נייטיג אויף צו מאכן די העכסטסערוויסעס פאר צושטעלן די פינאנצירונג 
   ווירקליכקייט.״

     
איז גאר   CARES״ פון ניו יארק׳ עקזעקיוטיוו דירעקטאר נענסי הערינגטאן האט געזאגט, CARES׳

לאזע  נייע היימען פאר געוועזענע היימ 15דאנקבאר צום סטעיט פאר באזארגן די פינאנצירונג צו בויען די 
פאמיליעס און יחידים אין דער שטאט אלבאני. דער סטעיט אנערקענט אז בויען מער צוגענגליכע רענט  

    הָאוזינג איז דער ענטפער צו ענדיגן היימלאזיגקייט אין אונזערע קאמיוניטיס.״
     

וילטעטיגע  דער היימלאז האוזינג און הילף פראגראם שטעלט צו קאפיטאל סובווענצן און הלוואות פאר ווא
און רעליגיעזע ארגאניזאציעס און מוניציפאליטעטן צו קענען איינקויפען, בויען, אדער איבערמאכן האוזינג 
פאר מענטשן וואס קענען זיך נישט אליין ערלעדיגן זיכערע און נייטיגע וואוינונגען אן ספעציעלע הילף. די  

ניו יארק סטעיט היימלאז האוזינג און הילף  גרענטס ווערן געגעבן דורך א פארמעסט פראצעס דורך דעם 
קארפארעישען, א פובליק וואוילטעטיגע ארגאניזאציע מיט ארבעטער צוגעשטעלט דורך דעם אפיס פון 

    צייטווייליגע און דיסַאּביליטי הילף.
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