
 
 גאווערנער קעטי האוקול   7/27/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

מיליאן דאלערדיגע   189גאווערנער האוקול און מעיאר אדאמס מעלדן אנהויב פון ארבעט אויף 
   צוגענגליכע און שטיצנדע הָאוזינג דעוועלאפמענט אין די בראנקס

    
 200ערטער אין מאריס הייטס מיט - נייע צוגענגליכע וואוין 326׳סטארהיל פאזע איינס׳ וועט שאפן 

   שטיצנדע וואוינונגען פאר ערוואקסענע וואס מאכן מיט היימלאזיגקייט 
    

   דאגעמאלענע בילדער צו באקומען 
    
    

ר קעטי האוקול און ניו יארק סיטי מעיאר עריק אדאמס האבן היינט אויסגעמאלדן די אנהויב פון גאווערנע
מיליאן דאלערדיגע צוגענגליכע הָאוזינג דעוועלאפמענט אין דעם מאריס הייטס טייל   189ארבעט אויף  

אריינגערעכנט  צוגענגליכע ַאּפַארטמענטס,  326פון די בראנקס. ׳סטארהיל פאזע איינס׳ וועט פיגורירן 
   ערטער מיט שטיצנדע סערוויסעס פאר מענטשן וואס מאכן מיט היימלאזיגקייט.-וואוין 200

    
איינוואוינער פון די   300ערטער פאר איבער  -״די אנטוויקלונג וועט פארזארגן זיכערע, סטאבילע וואוין

ו שטיצן דעם מאריס הייטס מיטלען און איינריכטונגען צ-וויכטיג שטיצע-בראנקס און אנבאטן קריטיש
״אין דער צייט וואס די נאציאנאלע   האט גאווערנער האוקול געזאגט.טערמין,״ -געגנט אין דעם לאנגן

צוגענגליכקייט קריזיס טרייבט רענט און אנדערע אויסגאבן צו נייע הויעכקייטן, נעמט זיך מיין 
ן דאלערדיגע פלאן צו ליפערן הויכע  ביליא 25אדמיניסטראציע דירעקט צו לייזן דעם קריזיס מיט א 

קוואליטעט צוגענגליכע און שטיצנדע הָאוזינג וואס וועט העלפן סטאביליזירן און פארבעסערן די לעבנס  
פון ניו יארקער. איך דאנק מעיאר אדאמס, דער שטאט קאונסיל, און אנדערע פאראינטערעסירטע 

און איך קוק ארויס צו זייער אנגייענדע    פארטייען פאר זייער צוזאמארבעט אויף דעם פראיעקט,
   פארבינדונג אין פארשטערקערן ניו יארקער קאמיוניטיס.״

  
״זיכערע, סטאבילע, און צוגענגליכע הָאוזינג איז פונדאמענטאל צו א בליענדע, ארייננעמיגע שטאט און  

ן ווען עס קומט צו האבן א  מיר מאכן זיכער אז קיין שום ניו יארקער ווערט נישט איבערגעלאזט פון הינטע
״אונזער אדמיניסטראציע האט א פלאן    האט געזאגט מעיאר אדאמס.דאך איבער׳ן קאפ,״ 

אונטערצוטרייבן דאס שאפן שטיצנדע וואוינונגען פאר ניו יארקער וועלכע נייטיגן זיך אין זיי דאס  
מיט נאענט מיט גאווערנער  מערסטע, און מיר ציען זיך אויף פאראויס אין פולן סּפיעד. מיר ארבעטן 

     האוקול אויפצוטאן בפועל פאר ניו יארקער און מאכן אונזער שטאט שטערקער און מער יושר׳דיג.״
  

ארומנעמיגע פלענער צו מאכן הָאוזינג -׳סטארהיל פאזע איינס׳ איז טייל פון גאווערנער האוקול׳ס ברייט
ערנער האט פארגעשלאגן און ערפאלגרייך געשאפן, אין  מער צוגענגליך, יושר׳דיג, און סטאביל. די גאוו

- יעריגן, אלץ-ביליאן דאלערדיגן, פינף 25דורכגעפירטער בודזשעט, א נייעם  2023יאר -דעם פינאנץ
 100,000רומנעמענדיגן הָאוזינג פלאן וואס וועט העכערן הָאוזינג פארזארגונג דורך שאפן אדער היטן א

מיט שטיצע סערוויסעס פאר מער   10,000יו יארק אריינגערעכנט  צוגענגליכע דירות לענגאויס נ
    שטובער.  50,000עמפינדליכע טיילן פון דער באפעלקערונג, אינאיינעם מיט די עלעקטריזירונג פון נאך 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-07%2FStarhill_Rendering.pdf&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C60507204b0384d86cb2008da6fe0e019%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637945309129425901%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=oO9haCK%2BvGb7pd6puyNkNZBpDpbikij4EGR%2BZA2Y2fY%3D&reserved=0


    
פאמיליע געביידע און א פארבינדענע  - שטאקיגע מולטי-14׳סטארהיל פאזע איינס׳ וועט באשטיין פון א 

עיקערדיגע ארט איז געווען אקופירט דורך א געוועזענע -גע איינריכטונג געביידע. דער צוויישטאקי-איין
שפיטאל וואס האט עס געניצט אלס א וואוינונג באהאנדלונג צענטער, וועלכע איז שוין זינט דאמאלס  

ום  דזשערא 2018באניץ דעוועלאפמענט איז ערמעגליכט געווארן דורך דעם - צעווארפן. דער געמישטע
   קארידאר ריזָאּונינג. 

    
ַאּפַארטמענטס באשטימט פאר ערוואקסענע וואס מאכן מיט  200די נייע געביידע וועט אריינרעכענען 

פאסירנדע  -היימלאזיגקייט, אריינגערעכנט אזעלכע מיט סובסטאנץ באניץ אומארדענונג אדער מיט
ן רענט  ארטיגע אונטערשטיצנדע סערוויסעס או-אומארדענונג. די איינוואוינער וועלן באקומען אויפ׳ן

סובסידיס פינאנצירט דורך דער עמפייער סטעיט אונטערשטיצנדע האוזינג איניציאטיוו און 
   אדמיניסטרירט דורך דער ניו יארק סטעיט אפיס פאר עדיקשען סערוויסעס און שטיצע.

    
רייט סערוויסעס וועלן אריינרעכענען איינציגווייזע קעיס פארוואלטונג, פאמיליע קאונסלינג, דזשָאב ג
טרענירונג, און פינאנציעלע באהאוונטקייט וואורקשָאּפס. די סערוויסעס וועלן זיין פרייוויליג און 

צוגעפאסט איינציגווייז צו יעדע טענאנט׳ס געברויכן און גלייכצייטיג שטיצן זעלבסטשטענדיגע וואוינונג  
ר איז סערוויסעס פאר די  פעאיגקייטן און אנהאלטן סטאבילע טענאנטשאפט. דער סערוויס פראוויידע

   (.S:USאונטערסערווירטע ) 
    

 80 און 30 צווישן פארדינען וועלכע הויזגעזינדער פאר אוועקגעלייגט זיין וועלן דירות  פארבליבענע די
 ארטיגן-אויפ׳ן  אן פאר דירה איין זיין וועט עס  געגנט.  דעם  אין פארדינסטן דורכשניטליכע די פון פראצענט 

   סופעראינטענדענט. 
    

  אויף ארט פארוויילונג  פאסיווע א און הויף הינטערדיגן א ארייננעמען וועלן איינריכטונגען  רעזידענשעל 
  סאציעלע  ארטיגע-אויפ׳ן  ארייננעמען  וועלן באקוועמליכקייטן אינערליכע  טעראסע. שטאק  צווייטן  דעם

  צימער,  קאמפיוטער א  צימער, שפיל קינדער׳ס א  לָאנדרי,  ארטיגע-אויפ׳ן צימער,  איבונגען א  סערוויסעס,
 שעה׳דיגע 24 זיין וועט צוגאב אין  יוניט. יעדן אין  געמאכט גרייט צוטריט  נעטאינטער  אומזיסטע און

   אריינגאנג.   ביים פלאצירט סעקיוריטי
    

׳סטארהיל פאזע איינס׳ איז באקוועמערהייט פלאצירט אין די מאריס הייטס פריוואטע וואוינונג געגנט אין 
למשל מעדיצינישע, בילדונג און פובליק סערוויסעס.  די בראנקס מיט צוטריט צו ארטיגע איינריכטונגען ווי 

באס ליניעס מיט אפשטעלונגען נעבן דעם דעוועלאפמענט ארט ווי אויך דער    MTA 10עס געפונען זיך 
4 ,B  אוןD ּפרָא׳ און -טרעינס. די דעוועלאפערס פאר ׳סטארהיל פאזע איינס׳ זענען ׳בראנקסS:US.    
    

מיליאן דאלער אין קביעות׳דיגע   20.6׳סטארהיל פאזע איינס׳ רעכנט אריין סטעיט פינאנצירונג פאר 
איינקונפט האוזינג טעקס קרעדיטס וועלכע האבן -גע׳פטר׳טע באנדס, פעדעראלע נידעריגע -שטייער

מיליאן דאלער אין סובווענצן פון ניו יארק   31.5מיליאן דאלער אין באזיצערשאפט און  80.5געברענגט 
ענד קאמיוניטי ריניועל׳. דער ניו יארק סיטי ׳דעּפארטמענט פון הָאוזינג אפהיטונג און   סטעיט ׳האומס

מיליאן דאלער דורך דעם שטיצנדע הָאוזינג הלוואה פראגראם. דער ניו   31.5אנטוויקלונג׳ שטעלט צו 
   מיליאן דאלער.  1יארק סיטי קאונסיל פארזארגט 

    
נאך צוגענגליכע און שטיצנדע   244צו אריינרעכענען אומגעפער ׳סטארהיל פאזע איינס׳ איז ערווארטעט 

   ַאּפַארטמענטס.
    

 326״מיט  ענע וויסנאוסקאס האט געזאגט,-׳האומס ענד קאמיוניטי ריניועל׳ קאמיסיאנערין רוט
מיט שטיצנדע סערוויסעס, איז ׳סטארהיל פאזע איינס׳ דער לעצטער   200דירות, אריינגערעכנט 



אונזערע אנגייענדע באמיאונגען צו פארברייטערן די פארזארגונג פון הויכע קוואליטעט  ביישפיל פון 
הָאוזינג לענגאויס די בראנקס. דורך אנבאטן אומזיסטע אינטערנעט, אויסגעצייכנטע איינריכטונגען און  

ועט ברענגען  צוטריט צו סאציעלע סערוויסעס פאר די וועלכע נייטיגן זיך אין זיי, ׳סטארהיל פאזע איינס׳ ו
רווחים אין א ליכטיגערע און געזונטערע צוקונפט פאר דעם יחיד און פאמיליעס וועלכע וועלן דא באלד  

ּפרָא׳ און סערוויסעס פאר די אונטערסערווירטע פאר זייער - צו ׳בראנקס   קאנגראטולאציעס  וואוינען.
יקלונג צו דער ווירקליכקייט אין צוזאמארבעטשאפט און וויזיע אין ברענגען דעם טראנספארמירנדע אנטוו

  מאריס הייטס.״
    

OASAS  ,״די גאווערנער׳ס עמפייער סטעיט  קאמיסיאנער טשינאזא קונינגהעם האט געזאגט
שטיצנדע הָאוזינג איניציאטיוו וועט סערווירן די מערסט באדערפטיגע טיילן פון דער באפעלקערונג  

טוט אנבאטן   OASASלענגאויס דעם סטעיט. דער איניציאטיוו איז וויכטיג צו דער ריי סערוויסעס וואס 
רבעסערן זייער געזונט. די ערשטע פאזע פון דער  און אונז ערמעגליכן צו שטיצן מענטשן אויף צו פא

אנטוויקלונג אין די בראנקס וועט נאכקומען די געברויכן פון ריזיקירטע ניו יארקער, אריינגערעכנט די מיט  
  סובסטאנץ באניץ אומארדענונג. מיר שטאלצירן זיך צו זיין א טייל פון דעם וויכטיגן באמיאונג.״

    
״הָאוזינג ניו יארקער איז די  הָאוזינג באאמטע דזשעסיקע קעטס האט געזאגט, ניו יארק סיטי הויפט 

וויכטיגסטע טריט צו העלפן מענטשן וועלכע האבן זיך געמוטשעט מיט היימלאזיגקייט, גייסטישע געזונט  
אדער סובסטאנץ באניץ איבערבויען זייערע לעבנס. ׳סטארהיל׳ וועט באלד אויפנעמען הונדערטער ניו  

ברייטע הָאוזינג -אלס טייל פון אונזער שטאט ר, שאפנדיג א נייע קאמיוניטי אין מאריס הייטס.יארקע
סטראטעגיע, ׳הָאוזינג ַאווער נעיבערס׳, זענען מיר אנטשלאסן צו שאפן צוגענגליכע הויכע קוואליטעט  

ר די  ּפרָא׳ און סערוויסעס פא-ערטער. איך בין שטאלץ זיך צו פרייען מיט ׳בראנקס-וואוין
   אונטערסערווירטע אויף דעם באגייסטערדיגן נייעם פראיעקט.״

    
HPD  ,״׳סטארהיל׳ איז א גלענצנדע ביישפיל קאמיסיאנער אדאלפא קאריאן דזשּוניאר האט געזאגט

פון וואס דער אדמיניסטראציע ארבעט אויף אויפצוטאן פאר אונזערע מערסט באדערפטיגע ניו יארקער  
און צוגענגליכע הָאוזינג צוזאמגעּפָארט מיט סערוויסעס און באקוועמליכקייטן וואס  זיכערע, שטיצנדע  —

העלפן איינוואוינער צו קענען בליען. נאכ׳ן פארענדיגן, וועט ׳סטארהיל׳ זיין אונזער גרעסטער געבויטער  
וועלכע   פון 200ערטער -צוגענגליכע וואוין 326שטיצנדע הָאוזינג פראיעקט ביז היינט, צושטעלנדיג  

זענען שטיצנדע הָאוזינג באשטימט פאר די וועלכע מאכן מיט היימלאזיגקייט. דאס איז נישט קיין קליינע  
אויפטו, און מיר פרייען זיך מיט דעם וויכטיגן גרייכפונקט אויפ׳ן וועג צו אריבערפירן ווי מער ניו יארקער  

   אין הָאוזינג ווי שנעלער מעגליך.״
  

״אזוי ווי מיר זעצן פאר ווייטער זיך צו ערהוילן פון דער   קאנגרעסמאן ריטשי טאררעס האט געזאגט,
פאנדעמיע איז עס גאר קלאר אז מיר דארפן האבן מער ווי א צייטווייליגע לייזונג צו דעם   19-קָאוויד

דורכ׳ן גאווערנער און   איך מיט דערמוטיגט דורך די טריט גענומען הָאוזינג קריזיס אין ניו יארק סיטי.
איינקונפט פאמיליעס אין מיין -מעיאר צו אנטוויקלען הָאוזינג וואס וועט שטיצן היימלאזע און נידעריגע

 דיסטריקט.״  
    

״די נייע ׳סטארהיל׳ צוגענגליכע הָאוזינג   סטעיט סענאטאר האזע עם. סעראנא האט געזאגט,
ן הָאוזינג קריזיס וואס פילע טוען אויסשטיין אין די  אנטוויקלונג וועט העלפן אדרעסירן דעם איצטיג

בראנקס און לענגאויס דער שטאט און גלייכצייטיג אויך צושטעלן פאר איינוואוינער אומזיסטע 
אינטערנעט, קעיס פארוואלטונג, פאמיליע קאונסלינג, דזשָאב גרייטקייט טרענירונג, און פינאנציעלע  

, גאווערנער האוקול און HCRדאנקבארשאפט צו ניו יארק סטעיט באהאוונטקייט וואורקשָאּפס. פיל  
דירה׳דיגן צוגענגליכע הָאוזינג געלעגנהייט  -326מעיאר אדאמס פאר זייערע באמיאונגען אין מאכן דעם 

   מעגליך.״
  



״מיט׳ן פארבעסערן צוטריט צו צוגענגליכע   מיטגליד לאטאיע דזשאינער האט געזאגט,-אסעמבלי 
בראנקס פאמיליעס איז ׳סטארהיל פאזע איינס׳ א פיל געוואונשענער אינוועסטירונג אין    הָאוזינג פאר

דעם צוקונפט פון מאריס הייטס. איך קוק ארויס צו ארבעטן מיט גאווערנער האוקול צו בויען אויף די 
עת מיר  אנטשלאסנקייט וואס ליגט אין די היינטיגע מעלדונג און איך שטאלציר מיך צו זיין איר שותף בש

  זוכן צו אדרעסירן דעם צוגענגליכע הָאוזינג קריזיס וואס אונזערע פאמיליעס מאכן מיט.״
  

״עס פריידט מיך צו זען ווי דער   בראנקס בארא פרעזידענט וואנעסא על. גיבסאן האט געזאגט,
אס איז נאענט  דעוועלאפמענט קומט זיך צוזאם וואס וועט ברענגען צוגענגליכע און שטיצנדע הָאוזינג וו

נעבן טראנספארטאציע דא אין דעם מאריס הייטס געגנט. די נויט פאר זיכערע און קביעות׳דיגע הָאוזינג  
איז אויף א רעקארד הויכקייט און די סארטן פראיעקטן זענען נייטיג אין אונזער געראנגל צו באקעמפן 

ניו יארק סטעיט ׳האומס ענד קאמיוניטי  הָאוזינג אומזיכערהייט אין אונזער בארא. איך וויל דאנקען דעם 
ּפרָא׳ און  -ריניועל׳, דער ניו יארק סיטי דעפארטמענט פון האוזינג אפהיטונג און אנטוויקלונג, ׳בראנקס

  דער ניו יארק סיטי קאונסיל פאר דער גרויסער אינוועסטירונג אין אונזער קאמיוניטי.״
  

״אינדערמיט פון אונזער שטאט׳ס   אנטשעז האט געזאגט,ניו יארק סיטי קאונסיל מיטגליד פיערינע ס
צוגענגליכע הָאוזינג קריזיס און צוליב די שטייגנדע ראטעס פון רענט און ארויסזעצונג אינערהאלב  

, פריידט עס מיך אז שטאטישע דאלארען וועלן פינאנצירן די קאנסטרוקציע פון דעם נייעם  14דיסטריקט 
מיליאן דאלערדיגע   189פמענט אין מאריס הייטס. ׳סטארהיל פאזע איינס׳  צוגענגליכן הָאוזינג דעוועלא
ארטיגע  -מיט אויפ׳ן 200צוגענגליכע הָאוזינג יוניטס, אריינגערעכנט  326דעוועלאפמענט וועט בויען 

די אינוועסטירונג איז   —סאציעלע סערוויסעס פאר אונזערע שכנים וועלכע מאכן מיט היימלאזיגקייט 
ער שטאט׳ס אנטשלאסנקייט צו פינאנצירן אונזער מערסט עמפינדליכע ניו יארקער. די  מעיד אויף ד

ארטיגע סערוויסעס און באקוועמליכקייטן, -איינוואוינער פון דעם דעוועלאפמענט וועלן געניסן פון אויפ׳ן
יט.  באקוועמע טראנספארטאציע אפציעס, ווי אויך נייטיגע יוטיליטיס ווי אומזיסטע אינטערנעט צוטר

באשטאנדטיילן, און די  -האוזינג נויט איז איינע פון די גרעסטע פראבלעמען וואס באטרעפט מיינע וויילער
איינוואוינער,    14וויכטיגע שטיצע צו דיסטריקט -קאנסטרוקציע פון דעם דעוועלאפמענט וועט זיין קריטיש
    אריינגערעכנט אונזער היימלאזע קאמיוניטי מיטגלידער.״

  
S:US  פרעזידענט אוןCEO   הארגע אר. פעטיטMD  ,״א היים איז מער ווי א דאך.  האט געזאגט

היים איז סטאביליטעט, זיכערהייט, קאמיוניטי און דער געפיל פון באהאפטנקייט. ׳סטארהיל׳ וועט 
, ברענגען האפענונג און געלעגנהייט צו ניו יארקער וועלכע האבן מיטגעמאכט היימלאזיגקייט, ארעמקייט

עדיקשען און גייסטישע געזונטהייט ארויספאדערונגען. אלס אן ארגאניזאציע וואס פירט פאראויס 
שטאלצירט זיך צו דינען און שטיצן ניו יארקער צו באקומען די היים וואס קומט  S:USסאציעלע יוסטיץ, 

זיך זיי. און עס איז אונז א כבוד צו שטיין מיט אונזערע צוזאמארבעטער צו שתדל׳ען פאר צוגענגליכע און  
   שטיצנדע הָאוזינג אין די בראנקס.״

    
ּפרָא׳ איז באגייסטערט צו זיין -״׳בראנקס סאמאנטא מאגיסטרא האט געזאגט,  CEOּפרָא׳ -׳בראנקס

א טייל פון דעם נייעם קאפיטל און איבערצומאכן פונדאסניי דעם ׳סטארהיל׳ קאמפוס. ׳סטארהיל פאזע  
׳ פארעהרט דעם ארט׳ס היסטאריע פון מעדיצינישע און גייסטישע געזונטהייט אויפפאסונג, און 1

לופט ערטער אין  -פאר צוגענגליכע הָאוזינג און נייע אפענע גלייכצייטיג זיך אפרופן צו די היינטיגע נויט
, ניו יארק  S:USארט געביידע אינאיינעם מיט  -מאריס הייטס. מיר קוקן ארויס צו בויען דעם נייעם וואוין

   סיטי און ניו יארק סטעיט, אונזערע אויסבארגער און אונזערע קאמיוניטי סטעיקהָאלדערס.״
    

ע פרעזידענט און ניו יארק מארקעט פירער ביי ענטערפרייז קאמיוניטי שותפים,  באאבא האלם, וויצ
״מיט די אנגייענדע עקאנאמישע עפעקטן פון דער פאנדעמיע איבער די עקזיסטירנדע   האט געזאגט,

ערטער, איבערהויפט  -הָאוזינג קריזיס אין אונזער שטאט, העכערנדיג אונזער סּוּפלייפון צוגענגליכע וואוין
עלכע מיט שטיצע סערוויסעס, איז קיינמאל נישט וויכטיגער געווען. מיר שטאלצירן זיך צו ארבעטן מיט אז 



ּפרָא׳ גרופע, סערוויסעס פאר די אונטערסערווירטע,  -יעריגע צוזאמארבעטער, ׳בראנקס-אונזערע לאנג
   י בראנקס.״נייטיגע צוגענגליכע און שטיצנדע הָאוזינג צו ד-און אנדערע, אין ברענגען העכסט

    
דזשעין סילווערמאן, עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון קאמיוניטי דעוועלאפמענט באנקירונג פאר  

ּפרָא׳ גרופע און סערוויסעס פאר  -״מיר שטאלצירן זיך צו ארבעטן מיט ׳בראנקס  טשעיס, האט געזאגט,
פערזאנען און דער  די אונטערסערווירטע, דאס וועט מאכן א דיפערענץ פאר געוועזענע היימלאזע 

ארומיגער קאמיוניטי. מיר בלייבן אנטשלאסן צו ארבעטן מיט ארטיגע ארגאניזאציעס אין ניו יארק צו  
  קוואליטעט ערטער צו וואוינען.״-שאפן זיכערע און הויכע
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