
 
 גאווערנער קעטי האוקול   7/14/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

 מיליאן דאלערדיגע שטיצנדע הָאוזינג 3.5גאווערנער האוקול אנאנסירט פארענדיגונג פון 
     דעוועלאפמענט אין ניאגארא קאונטי

     
יוניטס מיט שטיצנדע סערוויסעס פאר   8צוגענגליכע דירות, אריינגערעכנט  12פיגורירט 

     געוואלדטאט - איבערלעבער פון שטוב
     

פון ניאגארא פראנטיער   YWCAפראיעקט האט באדייטנד איבערגעמאכט דעם געוועזענעם 
     געביידע אין נארט טאנאוואנדא

     
     

מיליאן דאלערדיגע שטיצנדע   3.5גאווערנער קעטי האוקול האט היינט געמאלדן די פארענדיגונג פון א 
הָאוזינג פראיעקט אין דאונטאון נארט טאנאוואנדא אין ניאגארא קאונטי. געשטיצט דורך דעם היימלאזע 

טרימאנט   49ביי באניץ פון דעם סטרוקטור -האוזינג און הילף פראגראם, האט דאס צוגעפאסטע ווידער
ארטיגע -דירות פון צוגענגליכע הָאוזינג, אריינגערעכנט אכט סטודיא דירות מיט אויפ׳ן 12סטריט געשאפן 

שטיצנדע סערוויסעס צו העלפן פרויען וועלכע האבן מיטגעמאכט היימלאזיגקייט און זענען איבערלעבער 
    געוואלדטאט.-פון שטוב

     
געוואלדטאט איבערלעבער אין אומסטאבילע וואוינונגס אומשטענדן אלס  -״צו אפט געפונען זיך שטוב

״די סטודיָא   האט גאווערנער האוקול געזאגט.דירעקטע רעזולטאט פון פארלאזן א בא׳עוולה׳ער,״ 
ון דירות וועלן פארזארגן א מקום מיקלט פאר איבערלעבער, וואו זיי קענען באקומען די שטיצע א

     סערוויסעס אין וועלכע זיי נייטיגן זיך אויף דעם וועג צו ערהוילונג און סטאביליטעט.״
     

טרימאנט סטריט, וועלכע געפונט זיך קעגן איבער דעם היסטארישן ריוויערא   49די געביידע פון 
. דער  טעאטער, איז אינערהאלב א פיסגייער מרחק פון דעם דאונטאון געגנט פון נארט טאנאוואנדא

יארהונדערט׳יגער סטרוקטור, איבערבייטנדיג א  -א-פראיעקט האט באדייטנד איבערגעמאכט דעם איבער
געוועזענע גימנאזיום אויף סטודיא דירות און צולייגנדיג אן ערשטע שטאק קאפע הויז, וועלכע וועט 

     גונג געלעגנהייטן.ארטיגע ארבעטסקראפט טרענירונג און באשעפטי-פארזארגן איינוואוינער מיט אויפ׳ן
     

מיליאן דאלער פון די היימלאזע האוזינג און הילף פראגראם, וועלכס ווערט   1.4דער פראיעקט באקומט 
 OTDAאנגעפירט דורך דער סטעיט אפיס פון צייטווייליגע און דיסַאביליטי הילף. אין צוגאב וועט 

דורך דעם עמפייער סטעיט שטיצנדע   פארזארגן אפעראציע פינאנצירונג פאר די שטיצע סערוויסעס
     הָאוזינג איניציאטיוו.

     
מיליאן דאלער אין פינאנצירונג   1.7דער ניו יארק סטעיט ׳האומס ענד קאמיוניטי ריניועל׳ האט פארזארגט 

איינקונפט האוזינג טראסט פאנד פראגראם און רּורעל און אּורבען קאמיוניטי -דורך דעם נידעריגע
ג פָאנד, וועלכס ניצט אויס געלטער פון די היימלאזע הָאוזינג הילף פראגראם, ניו יארק מעין  אינוועסטירונ

סטריט, די ׳יַאהּו׳ פאנדעישען און דעוועלאפער יושר'דיגקייט. ׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ האט אויך 



 33,000און   דאלער פאר דעם פראיעקט דורך די קלוגע וואוקס קאמיוניטי פאנד 300,000פארזארגט 
    דאלער דורך ווערייזאן מידיע קאמיוניטי בענעפיט פָאנד פאר ניאגארא קאונטי.

     
סטעיט׳יגע פלאן צו מאכן הָאוזינג מער צוגענגליך,  -דער פראיעקט דערגאנצעט גאווערנער האוקול׳ס גאנץ

, האט גאווערנער  סטעיט בודזשעט 2023יושר׳דיג, סטאביל און א ריינע סביבה. אין דעם דורכגעפירטן 
יעריגער ארומנעמיגער הָאוזינג פלאן  -ביליאן דאלערדיגער, פינף  25האוקול ערפאלגרייך געשאפן א נייע 

צוגענגליכע שטובער  100,000וועלכס וועט העכערן הָאוזינג פארזארגונג דורך שאפן אדער אפהיטן 
אר עמפינדליכע טיילן פון דער  מיט שטיצע סערוויסעס פ 10,000לענגאויס ניו יארק, אריינגערעכנט 

      דירות.  50,000באפעלקערונג, אינאיינעם מיט די עלעקטריזירונג פון נאך 
     

סטעיט אפיס פון צייטווייליגע און דיסַאביליטי הילף קאמיסיאנער דעניעל דָאבליו. טיעץ האט 
אבילע היים א  געוואלדטאט, איז דאס האבן א זיכערע סט-״פאר איבערלעבער פון שטובגעזאגט, 

וויכטיגע ערשטע טריט אויפ׳ן וועג צו ערהוילונג. די סטודיָא דירות וועלן פארזארגן די  -קריטיש
סטאביליטעט פאר איבערלעבער און זיי גלייכצייטיג פארזארגן מיט די שטיצנדע סערוויסעס אין וועלכע זיי 

אנדערע געשטיצט דורך דעם היימלאזע נייטיגן זיך אויף אנצוהויבן פונדאסניי. דער פראיעקט, ווי פילע 
האוזינג און הילף פראגראם, צייגט ווייטער גאווערנער האוקול׳ס אומוואקלדיגע אנטשלאסנקייט צו  

פארזיכערן אז אלע ניו יארקער קענען באקומען זיכערע, סטאבילע הָאוזינג, אריינגערעכנט די מערסטע  
     עמפינדליכע צווישן אונז.״

     
״יעדע   ענע וויסנאוסקאס האט געזאגט,-אמיוניטי ריניועל׳ קאמיסיאנערין רוט׳האומס ענד ק

מיליאן   3.5דירה׳דיגע, -12צוגענגליכע הָאוזינג אנטוויקלונג, גרויס אדער קליין, מאכט אויס. די 
דאלערדיגע אינוועסטירונג וועט זיין א טובה פאר נארט טאנאוואנדא׳ס דאונטאון געגנט און פארזארגן  

ליכע איינוואוינער מיט די שטיצע, סטאביליטעט, און רעסָארסן אין וועלכע זיי נייטיגן זיך אויף זיך עמפינד
פון   YWCAצו ערהוילן און בליען. מיר דאנקען אונזערע צוזאמארבעטער אין דער אונטערנעמונג און דעם 

און שטערקער מאכן  ניאגארא פראנטיער פאר׳ן טון למעשה אויף זייער אויפגאבע צו העלפן פאמיליעס 
    קאמיוניטיס.״

     
און קאמיסיאנערין האוּפ נייט האט געזאגט,  CEO׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ פרעזידענטקע,  

איינריכטונג אויף א זיכערע, צוציענדער היים פאר   YWCAאנטוויקלען דער געוועזענער - ״דאס ווידער
ע סביבה און צוטריט צו ווערדפולע סערוויסעס. וואס  פרויען וועט זיי פארזארגן א סטאבילע און שטיצנד

וויכטיגער באשטאנדטייל פון -איז א קריטיש YWCAבאניץ פון דעם  -איז מער, דער צוגעפאסטער ווידער
עקאנאמישע אנטוויקלונג, וועלכס פאדערט א שטארקע פלאן און צוזאמארבעטשאפטן צווישן פילע  

קען שפילן א   ESDָאנּפרָאפיט סעקטארן. איך שטאלציר מיך אז שטאפלען פון רעגירונג, פריוואטע און נ
     נייטיגן פראיעקט.״-ראלע אין דעם העכסט

     
״אן זיכערע און  געוואלדטאט דירעקטארין קעלי אווענס האט געזאגט, -אפיס פאר פארמיידן שטוב

מעגליכע באשלוס צו  געוואלדטאט מאכן די אומ -צוגענגליכע הָאוזינג, דארפן פילע געליטענע פון שטוב
זיווג אדער דארפן אויסשטיין היימלאזיגקייט. אזוי ווי ניו -איידער בלייבן מיט זייער באפאלערישער שטוב

אינפארמירט  -פאקוסירט, טראומא-יארק סטעיט טראנספארמירט סיסטעמען צו זיין מער איבערלעבער
און פריאריטיזירן קביעות׳דיגע הָאוזינג  אויסשטעלן סערוויסעס -און קולטורעל אפרופנד, טוען מיר ווידער

מיטלען וועלכע סטאביליזירן פאמיליעס באטראפן דורך די פילע סארטן בא׳עוולה׳ן. עס איז מיר  -לייזונגס
ניאגארא פראנטיער. איך   YWCAא כבוד און א באגייסטערונג צו זיין א טייל פון דער צוזאמארבעט מיט׳ן 

ענדערט די לעבנס פון די פרויען און פאמיליעס וועמען  YWCAז דער ווייס פון פערזענליכע ערפארונג א
זיי סערווירן. גאווערנער האוקול׳ס פירערשאפט בלייבט שטאנדהאפטיג אין פארזיכערן אז איבערלעבער 

פארברעכנס האבן צוטריט צו די סטאבילע שטיצע אין וועלכע זיי נייטיגן -באזירטע געוואלד-פון דזשענדער
   זיך.״



     
YWCA  פון ניאגארא פראנטיערCEO ,״דער  קעטלין גרענטשעלי האט געזאגטYWCA   באורד פון

דירעקטארס און שטאב מיטגלידער זענען גאר דערהייטערט צו האבן דעם פראיעקט פארענדיגט און אפן 
   צו סערווירן די געברויכן פון די פרויען אין אונזער קאמיוניטי.״

    
״דאס האבן א זיכערע און צוציענדער ארט צו רופן א    רטט האבן געזאגט,סטעיט סענאטאר ראבערט א

היים איז אן אינטעגראלער הינזיכט פון א מענטש׳ס לעבן, אבער ווייט צופיל ווערן געצווינגען זיך אן עצה  
  צו געבן מיט די מסוכן׳דיגע און שעדליכע סביבות צוליב שטוב בא׳עוולה׳ען. מיט דער אינוועסטירונג, טוט
ניו יארק סטעיט אויפטרעטן און באזארגן די איבערלעבער פון שטוב בא׳עוולה׳ען אן ארט וואו זיי קענען  
זיך שפירן זיכער און אפגעהיטן. נישט נאר וועלן די איבערלעבער איצט האבן אן ארט אנצורופן א היים,  

איבערקומען די פילע  וויכטיגע רעסָארסן צו העלפן -נאר זיי וועלן אויך האבן צוטריט צו קריטיש
   שוועריגקייטן זיי האבן געהאט אויסצושטיין.״

     
איז א נייע איינריכטונג וועלכע   YWCA״דער   נארט טאנאוואנדא מעיאר אוסטין טיילעק האט געזאגט,

מיט די פינאנציעלע שטיצע, איז   וואלט נישט מעגליך געווען אן די שטיצע פון גאווערנער האוקול׳ס אפיס.
- ערטער פאר קרבנות פון היימלאזיגקייט און שטוב-ר קאמיוניטי פעאיג צו באזארגן שוץאונזע

   געוואלדפארברעכנס פאר פרויען און זייערע קינדער.״
     

״דער פראיעקט איז אזא   ניאגארא קאונטי לעגיסלאטור פארזיצערין רעבעקא ווידיש האט געזאגט,
נויטיגע צוגענגליכע הָאוזינג פאר  -דיג העכסטריזיגע אויפטו אויף מערערע פראנטן, צושטעלנ 

אלטיגע  -געוואלדפארברעכנס און גלייכצייטיג אויך געבן דער יארהונדערט-איבערלעבער פון שטוב
פון ניאגארא פראנטיער און זייערע צוזאמארבעטער אין   YWCAאיך אפלאדיר  געביידע א נייע צוועק.  

   ארבעט צו ברענגען דעם פראיעקט צו דער ווירקליכקייט.״ סטעיט רעגירונג פאר זייער בליק און שווערע
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