
 
 גאווערנער קעטי האוקול    7/1/2022 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מיליאן דאלערדיגע הָאוזינג   93גאווערנער האוקול אנאנסירט אנהייב פון קאנסטרוקציע אויף נייע 
      צוגענגליכע דירות צו איסט באפעלאו 237קאמפלעקס צו ברענגען  

       
-באלד  עקזיסטירנדע ערזעצן וועלן סיניָאר׳  ווילעדזש ׳ּפילגרים און פעמילי׳ ווילעדזש  ׳ּפילגרים

     הָאוזינג צעפאלענע
    

 זערא-נעטא דערגרייכן צו באשטימט און עלעקטריש פראצענט 100 זיין  וועלן דעוועלָאּפמענטס
    סטאנדארטן ענערגיע

   
       

  זייט -ביי-זייט  אנגעהויבן זיך  האט  קאנסטרוקציע   אז געמאלדן היינט  האט  האוקול קעטי  גאווערנער 
  בעלט׳ ׳פרּוט  דעם אין סיניָארס און פאמיליעס פאר   דירות 237 מיט  דעוועלָאּפמענטס הָאוזינג צוגענגליכע 

  מיליאן 35 דער  און פעמילי׳ ווילעדזש ׳ּפילגרים דאלערדיגע  מיליאן 58 דער  באפעלאו. איסט  פון ארט 
  צו באשטימט  געביידעס שפארעוודיג-ענערגיע  גאר  זיין וועט  סיניָאר׳ ווילעדזש ׳ּפילגרים דאלערדיגע 

  פאר  ווערן  באשטימט  וועלן דירות פערציג און ניין סטאנדארטן. ענערגיע   זעראָ -נעטאָ  דערגרייכן
  וואוינען צו אויף סערוויסעס יצע שט  ארטיגע -אויפ׳ן אין זיך  נייטיגן וועלכע  סיניָארס עמפינדליכע 

       זעלבסטשטענדיגערהייט.
       

״פאר אלע ניו יארקער קומט זיך צו וואוינען אין דירות וועלכע זענען צוגעפאסט צו זייערע געברויכן און זיי 
עלעקטרישע  -״די צוויי גענצליך  האט גאווערנער האוקול געזאגט.געבן א געלעגנהייט צו בליען,״ 

עס וועלן פארברייטערן צוטריט צו געזונטע שטובער פאר פאמיליעס און סיניָארס אין איסט  געבייד
באפעלאו און גלייכצייטיג אונז העלפן נאכקומען אונזער אגרעסיווע קלימאט צילן, און אדרעסירן הָאוזינג, 

ומאינוועסטירונג און  נויט און די עקאנאמישע פאדערונגען וועלכע זענען די רעזולטאטן פון יארן א -עסנווארג
    פארנאכלעסיגונג אין איסט באפעלאו.״

     
סטעיט׳יגע פלאן צו מאכן  -׳ּפילגרים ווילעדזש פעמילי ענד סיניָאר׳ איז טייל פון גאווערנער האוקול׳ס גאנץ
סטעיט   2023יאר -הָאוזינג מער צוגענגליך, יושר׳דיג, און סטאביל. אין דעם דורכגעפירטן פינאנץ

יעריגער  -ביליאן דאלערדיגער, פינף 25, האט דער גאווערנער מיט ערפאלג געשאפן א נייע בודזשעט 
 100,000גרונטליכער הָאוזינג פלאן וואס וועט העכערן הָאוזינג סופליי דורך שאפן אדער אפהיטן 

מיט שטיצע סערוויסעס פאר  10,000צוגענגליכע שטובער לענגאויס ניו יארק, אריינגערעכנט 
די   דירות. 50,000יכע טיילן פון דער באפעלקערונג, אינאיינעם מיט די עלעקטריזירונג פון נאך עמפינדל 

אויף   יוני מיטל אין אויסגעמאלדן אינוועסטירונג דאלערדיגע  מיליאן 50 א היינטיגע אויסמעלדונג בויט אויף
טערמיניגע  -קוואליטעט, און שאפן לאנג-צו פארשטערקערן איסט באפעלאו, פארבעסערן לעבנס

סטראטעגיעס צו אדרעסירן סיסטעמאטישע פלאגענישן נאך צענדליגע יארן אומאינוועסטירונג און די  
    ווייסע סּוּפרעמַאסיסט שיסערייען ביי ׳טָאּפס׳ סופערמארקעט אין מאי. 

    

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-50-million-targeted-investments-address-vital-needs-east-buffalo&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C50b6b1f1e14c48043ad508da5b850907%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637922924190670146%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WUxrXPLIjuuDh%2ByVkFNfKTHGB2Bpb2nsUIOp287%2FnNU%3D&reserved=0


  איז וועלכס ווילעדזש׳, ׳ּפילגרים עקזיסטירנדן דעם ערזעצט  קאמפלעקס ווילעדזש׳ ׳ּפילגרים נייער  דער 
 סטיל-גארטן ארגינעלער  דער  געווארן. פארנאכלעסיגט  גאר  דאן זינט  איז און 1979 אין געווארן געבויט 

     געביידעס. פאמיליע -טימול  נייע  צוויי די   פאר   וועג  א שאפן צו צעווארפן ווערן געביידעס דירה
    

- און-ניין העכער. און 55 פון עלטער  אין יחידים פאר דירות 105 האבן וועט  סיניָאר׳ ווילעדזש ׳ּפילגרים
 סערוויסעס-שטיצנדע  אין זיך  נייטיגן וועלכע  מענטשן עלטערע  פאר  אוועקגעלייגט  זענען דירות  ערציגפ

  פיזישע  און גייסטישע  עמאציאנעלע, שטיצן וועלכס ערוויסעסס ארטיגע -אויפ׳ן זיך. פאר  וואוינען צו אויף
 אנגעפירט  און איניציאטיוו הָאוזינג שטיצנדע  סטעיט  עמפייער  דעם  דורך  פינאנצירט  זיין וועט  געזונטהייט 

  פון טשעריטיס׳ ׳קעטָאליק  דורך  צוגעשטעלט  און דעפארטמענט  העלט  סטעיט  יארק  ניו דער  דורך 
    באפעלאו.

    
  אנטהאלטן וועט  סיניָאר׳, ווילעדזש ׳ּפילגרים נעבן  הארט  זיך  געפונט  וועלכע  פעמילי׳, ווילעדזש ים׳ּפילגר 

  פון פיס סק. 5,000 אומגעפער  און ארט  איינריכטונג קאמיוניטי שטאק  ערשטן אן מיט  דירות 132
      ארט. קאמערציעלע 

    
  ביז איינקונפט  מיט  הויזגעזינדער  פאר  ווערן טןגעהאל וועלן דעוועלָאּפמענטס צוויי די  ביי דירות 237 אלע 
  פון געניסן דירות די פון 89 וועלן  צוגאב אין  געגנט. דעם אין איינקונפטן דורכשניטליכע  פון פראצענט  60

      ווָאוטשערס.  הילף רענט  8 סעקשען באזירטע -פראיעקט  HUD עקזיסטירנדע 
    

  ערטער, נאטור -גרינע  ארט, קאמיוניטי ינעווייניגע א רחבות׳דיגע   אנטהאלטן וועלן  באקוועמליכקייטן
  שפיל גרויסע  א פלעצער, ּפַארקינג שטאק  ערשטע   פערגאלע, א ערטער, זיץ גארטנס, וועגלעך, שפאציר 

  טריקן און וואשן דירה-אינ׳ם און לייברערי א צימער, איבונגען אן לאבאראטאריע, קאמפיוטער  א פלאץ,
     נען.מאשי וואשער -געשיר  און מאשינען

    
  צו באשטימט  און עלעקטריש פראצענט  100 זיין  וועט  דעוועלָאּפמענט  ווילעדזש׳ ׳ּפילגרים נייער  דער 

  פארמינערן העלפן וועלן  אויסריכטונגען סָאלַאר  דאך  אויפ׳ן סטאנדארטן. ענערגיע   זערא-נעטא דערגרייכן
  יארק  ניו דער  נאכצוקומען אויף לט אויסגעשטע זענען  געביידעס ביידע  לאסט. ענערגיע  געביידע׳ס דער 

  דריי  שטאפל קאנסטרָאקשען׳ ניּו רייז-׳לָאו אויטאריטעט׳ס אנטוויקלונג און פארשונג ענערגיע   סטעיט 
      סטאנדארטן. פראגראם

    
  ארט -וואוין דער  קאמפוס, מעדיצינישע  ניאגארא באפעלאו דעם  נעבן הארט  איז ארט  דעוועלָאּפמענט   דער 
  סטראטעגישע  פינף פון איינע  אינערהאלב און צענטער, קענסער   ארומנעמיגע  פארק  לראסווע  דעם פון

  דעוועלָאּפמענט.  שטאטישע -אינער  פאר  פלאן סטראטעגישע  באפעלאו׳ס אין ערטער  אינוועסטירונג
  ווי  ווייניגער   און סטאנציע  באן דערנעבנדער   דער  צו  מרחק  פיסגייער   א אינערהאלב זיין וועלן  איינוואוינער 

     סקול׳. הָאנָארס ׳סיטי ראנקירטע -העכסט  די פון בלָאק  א
     

  קביעות׳דיגע   אין דאלער   מיליאן 5 אנטהאלט  פעמילי׳ ווילעדזש ׳ּפילגרים פאר  פינאנצירונג  סטעיט 
  וועלן וועלכע  קרעדיטס  שטייער  האוזינג איינקונפט -נידעריגע  פעדעראלע  באנדס, גע׳פטר׳טע -שטייער 

  יארק  ניו פון סובווענץ אין דאלער  מיליאן 5 און  באזיצערשאפט, אין דאלער  אןמילי 24.9 אויפגעטריבן
  שטעלט  פראגראם׳ הָאוזינג-קאנסטרוקשען ׳ניו ׳סNYSERDA ריניועל׳. קאמיוניטי ענד ׳האומס סטעיט 

  ׳ברָאונפילד׳ ערפאלגרייכן אינ׳ם אנטיילגענומען ארט  דער  האט  צוגאב אין דאלער. 528,000 צו
  צו ערווארטעט   איז וועלכע  אפהיטונג, ענווייראנמענטאלע  פון דעפארטמענט  פונ׳ם  פראגראם גאויפרייניגונ
     פראיעקט.  דעם פארענדיגן נאכ׳ן קרעדיטס  שטייער  אין דאלער   מיליאן 5.7 אין רעזולטירן

    
  ות׳דיגע קביע אין דאלער  מיליאן 4.1 אנטהאלט  סיניָאר׳ ווילעדזש ׳ּפילגרים דער  פאר  פינאנצירונג  סטעיט 

  וועלן וועלכע  קרעדיטס  שטייער  הָאוזינג איינקונפט -נידעריגע  פעדעראלע  בָאנדס, גע׳פטר׳טע -שטייער 



.HCR  פון סובווענץ אין דאלער  מיליאן 9.3  און באזיצערשאפט, אין דאלער  מיליאן 15 אויפטרייבן
NYSERDAצוגאב אין ר.דאלע  420,000 צוגעשטעלט  האט  פראגראם׳ הָאוזינג-קאנסטרוקשען ׳ניו ׳ס 

 פונ׳ם פראגראם אויפרייניגונג ׳ברָאונפילד׳ ערפאלגרייכן אינ׳ם אנטיילגענומען ארט  דער  האט 
  מיליאן 4.1 אין רעזולטירן צו ערווארטעט  איז וועלכע   און אפהיטונג ענווייראנמענטאלע  פון דעפארטמענט 

     פראיעקט. דעם פארענדיגן נאכ׳ן קרעדיטס שטייער  אין דאלער 
    

     .EVI | SAA איז דעוועלאפער  פראיעקט   ר דע 
     

  ענע וויסנאוסקאס האט געזאגט,-ניו יארק סטעיט האומס ענד קאמיוניטי ריניועל קאמישענער רוט
מיליאן דאלערדיגע ׳ּפילגרים ווילעדזש׳ קאמפלעקס  93צוגענגליכע דירות, טוט דער נייער  237״מיט 

אינגאנצן ענדערן די אומשטענדן פאר באפעלאו׳ס איסט סייד. נישט נאר וואס מיר פינאנצירן די ערזעצונג 
שאפן אויך א הויך   פון אומבאניצטע טָאונהָאוס׳ער און רוימען אויף אינדוסטריעלע מיסט, נאר מיר 

גינציגע און געזונטע קאמיוניטי וועלכע וועט זיך שטאלצירן מיט גאר גוטע באקוועמליכקייטן,  -ענערגיע 
נאטור ערטער געאייגנט צון מוטיגן מענטשן אין יעדן עלטער ארויסצוגיין אויף די -אריינגערעכנט גרינע 

- , שטאלצירן מיר זיך צו זען ווי מולטיHCR אפענע לופט און געניסן פון זייער סביבה. אין נאמען פון 
ורות׳דיגע שטיצנדע הָאוזינג ווי דער נייער ׳ּפילגרים ווילעדזש׳ שליסן זיך אן מיט אנדערע  ד

דעוועלָאּפמענטס וועלכע מיר האבן שוין געענדיגט אדער זענען שוין הארט דאהי אונטערוועגנס. אונזערע  
מיליאן דאלערדיגן איניציאטיוו צו   50ין דעם סטעיט׳ס נייעם באמיאונגען, וועלכע זענען אנגעבינדן א

  —דירעקט אדרעסירן געוויסע פון איסט באפעלאו׳ס מערסט ארויסשטערצנדע אומגלייכקייטן 
וועלן העלפן צוריקברענגען דער   —נויט און די ראסע רייכטום צווישנשייד -אריינגערעכנט עסנווארג

פון ווירקליכע ערהוילונג באלד נאך דער שרעקליכער שיסעריי ביי   קאמיוניטי און אנהייבן דעם פראצעס
׳טָאּפס׳ סופערמארקעט. א דאנק אייך גאווערנער האוקול, די שטאט באפעלאו און אונזערע  

דעוועלָאּפמענט צוזאמארבעטער פאר אונז העלפן ברענגען קיום׳דיגע ענדערונגען אין דעם איסט סייד  
    געגנט.״

     
״דער בליק פאר  דאריען עם. האריס האט געזאגט,  NYSERDAפון  CEOפרעזידענטקע און 

׳ּפילגרים ווילעדזש ַאּפַארטמענטס׳ פארטרעט דער סטעיט׳ס אנטשלאסנקייט צו פארזיכערן אז יעדער ניו  
ג און  יארקער האט נישט בלויז צוטריט צו הָאוזינג וואס איז צוגענגליך נאר וואס איז אויך שטאנדהאפטי

פריידט זיך צו זען אז   NYSERDAגעזונט פאר אקופירער, און גוט פאר דעם ענוויירָאנמענט. 
קאנסטרוקציע הייבט זיך אן אויף דעם גענצליך עלעקטרישן הָאוזינג דעוועלָאּפמענט וועלכע וועט, נאכ׳ן 

    טן.״זערא ענערגיע סטאנדאר -פערטיג ווערן, שטעלן דעם סטאנדארט פאר בויען אויף נעטא
    
    

ניו יארק סטעיט דעפארטמענט פון ענווייראנמענטאלע אפהיטונג קאמיסיאנער באסיל סעגאוס האט  
 ,NYSERDAשטאלצירט זיך מיט׳ן זיך אנשליסן מיט ׳האומס ענד קאמיוניטי ריניועל׳,  DEC״ געזאגט,

DOH באפעלאו און צו ארבעטן   און אנדערע צוזאמארבעטער אין העלפן ברענגען צוגענגליכע הָאוזינג צו
אויפצולעבן און אויפרייניגן קאמיוניטיס לענגאויס -אונטער גאווערנער האוקול׳ס פירערשאפט אויף ווידער

דעם סטעיט. דאס איז גאר א גוטע ביישפיל פון וואס אונזער סטעיט׳ס ערפאלגרייכע ׳ברָאונפילד׳  
ון איבער אויסארבעטן אונטערבאניצטע  אויפרייניגונג פראגראם טוט עררייכן, דורך אויפריכטן א 

     ּפרָאּפערטיס פאר׳ן טובה פון עלטערע מענטשן, פאמיליעס, און אלע ניו יארקער.״
   

 סטעיט דעפארטמענט העלט דעפארטמענט קאמיסיאנערין דר. מערי טי. באסעט האט געזאגט,
עוועלָאּפמענט פון שטיצנדע  ״גוטע געזונטהייט איז אפהענגיג אין צוטריט צו געזונטע סביבות. דער ד 

הָאוזינג יוניטס ביי ׳ּפילגרים ווילעדזש׳ וועט באזארגן מער סיניָארס אין באפעלאו מיט נייע וואוינונג 
קוואליטעט. איך בין דאנקבאר  -ערטער וועלכע וועלן שטיצן זייער געזונט, וואוילזיין און אלגעמיינע לעבנס

רק סטעיט וועלכע טוען זיך מיטטיילן אין דעם העלט  אונזערע צוזאמארבעטער לענגאויס ניו יא



דעפארטמענט׳ס אנטשלאסנקייט צו נעמען אין באטראכט די גאנצע ארומנעמיגקייט פון פובליק  
- געזונטהייט פארבעסטערונג אין אונזער ארבעט, וועלכס נעמט אריין גלייכבארעכטיגטע צוטריט צו הויכע 

   קוואליטעט הָאוזינג.״
    

  ניו פארברייטערט  און אויסגעצויגן האוקול גאווערנער  האט  בודזשעט, סטעיט  2023 יאר -ינאנץפ דעם אין
  אין אפצולויפן געווען באשטימט  איז וועלכס פראגראם, אויפרייניגונג ׳ברָאונפילד׳ בליענדן סטעיט׳ס יארק 

  דזשעט בו דער  יאר. 10 פאר  געווארן אויטאריזירט   ווידער   איז פראגראם דער  .2022 דעצעמבער 
  אין אומשטענדן. אומגינציגע  אין קאמיוניטיס אין אויפרייניגונג באלוינען דורך  BCP  דעם פארבעסערט 

  צוגענגליכע  צו אנטשלאסנקייט  האוקול׳ס גאווערנער  באשטעטיגן-ווידער  פראגראם דער  טוט  צוגאב
  בארעכטיגט  פראגראמען הָאוזינג צוגענגליך  פון אוניווערס  דעם פארברייטערן דורך  אנטוויקלונג הָאוזינג

- ווידער  דער  באלוינען צו בענעפיטן נויטיגע -העכסט  באזארגן קרעדיטס, שטייער  ּפרָאּפערטי BCP פאר 
  איצט  BCP דער  טוט  ווייטער  הָאוזינג. צוגענגליכע  נויטיגע -העכסט  אלס ברָאונפילדס פון נטוויקלונגא

  צו קרעדיטס, שטייער  נייע  מיט  יכטונגען,איינר  ענערגיע   באנייבארע  געוויסע  אנטוויקלען דאס  מוטיגן
  קלימאט   אמביציעזע  סטעיט׳ס די נאכקומען און אנטוויקלונג-ווידער  געטריבענע -BCP  פאקוסירן  העלפן

    צילן.
״צוטריט צו זיכערע, צוגענגליכע הָאוזינג איז עיקר׳דיגע   סענאטאר טשארלס אי. שומער האט געזאגט,

נויטיגע איבער  -רעכט וועלכע איז איינגעצוימט געווען אויף צו לאנג פאר איסט באפעלאו, און די העכסט 
נייע דירות וועלן העלפן שאפן נייע עקאנאמישע געלעגנהייטן, אויפטרייבן אינוועסטירונג, און הייבן   230

אליטעט פאר פאמיליעס לענגאויס גאנץ באפעלאו. איך בין שטאלץ אז דער פעדעראלער  קוו-דעם לעבנס
איינקונפט הָאוזינג שטייער קרעדיט, וואס איך האב שווער געקעמפט צו פארברייטערן, האט  -נידעריגע 

- צוגעשטעלט די מיליאנען נייטיג אויף צו טראנספארמירן די פארעלטערטע געביידעס אויף נייע ענערגיע 
ינציגע וואוינונגען. איך וועל ווייטער קעמפן צו באקומען יעדן דאלער פון פעדעראלע שטיצע מעגליך אויף ג

צו העלפן לייגן די יסוד פאר א ליכטיגערע און מער יושר׳דיגע צוקונפט פאר איסט באפעלאו און גאנץ 
   מערב ניו יארק.״

    
באדייטנדע אויפשטייג אין די צוגענגליכע   ״דאס איז א קאנגרעסמאן ברייען היגינס האט געזאגט,

הָאוזינג פאראן פאר עלטערע איינוואוינער און פאמיליעס אין דער שטאט באפעלאו. ׳ּפילגרים ווילעדזש׳ 
גינציגע וואוינונגס אומשטענדן אין א געגנט  -קוואליטעט, מאדערנע און ענווייראנמענטאל-באזארגט הויכע 

נעסער וואס וועט דינען אלס א וואונדערבארן ארט פאר מערב ניו  נאענט צו סקולס ,פארקס און ביז
מיליאן   92איינקונפט שטייער קרעדיטס ערמעגליכן דער -יארקער אנצורופן א היים. פעדעראלע נידעריגע 

     דאלערדיגע אינוועסטירונג.״
     

רענגען א  ״דער באאיינדרוקספולע פראיעקט וועט ב  סטעיט סענאטאר טים קענעדי האט געזאגט,
באנייטע ציל צו ׳ּפילגרים ווילעדזש׳, און אנבאטן צוגענגליכע, שטאנדהאפטיגע הָאוזינג געלעגנהייטן  
אינערהאלב באפעלאו׳ס ׳פרּוט בעלט׳ געגנט, בלויז טריט פון דעם אויפקומענדן באפעלאו ניאגארא  

ווייטער אין מערב ניו יארק און  מעדיצינישע קאמפוס. אזוי ווי דער צוגענגליכע הָאוזינג קריזיס זעצט פאר 
לענגאויס אונזער לאנד, בלייבט ניו יארק אנטשלאסן צו אינוועסטירן אין פראיעקטן וועלכע  

פארשטערקערן אונזער קאמיוניטי, און גיבן דעמיט נייע קראפטן צו אונזער ארטיגער עקאנאמיע און  
     ארבעטסקראפט.״

   
״דאס אנהייבן ארבעט  סטאוקס האט געזאגט,  -פלעסאסעמבלי מאיאריטעט פירער קריסטאל פעא

סייד, צו  -בעלט׳ געגנט אין באפעלאו׳ס איסט -מיליאן דאלערדיגן דעוועלָאּפמענט פאר׳ן ׳פרּוט  93אויף א 
גינציגע וואוינונגען פאר שטאט איינוואוינער, דינט אלס א גלענצנדע  -באזארגן צוגענגליכע און ענערגיע 

סטעיט ׳האומס ענד קאמיוניטי ריניועל׳ס׳ אנטשלאסנקייט אויפצולעבן אונזער   ביישפיל פון דער ניו יארק 
קאמיוניטי. איך אפלאדיר גאווערנער קעטי האוקול, ׳ּפילגרים ווילעדזש פעמילי׳ און אלע אנדערע 



קאמיוניטי מיטארבעטער מיט א חלק אין די ארבעט, וועמענס פירערשאפט האט ביישטייערט צו מאכן  
    א ווירקליכקייט.״דעם פראיעקט 

    
-״צוגענגליכע וואוינונג איז א קריטיש ערי קאונטי עקזעקיוטיוו מארק סי. פאלאנצארז האט געזאגט,

- שטאטישע און ווייטער -שטאטישע, אויסער -וויכטיגער נויט לענגאויס ערי קאונטי און אפעקטירט אינער 
ר לעצטערע ׳ליוו וועל׳ ערי הָאוזינג  פארשפרייטע קאמיוניטיס, ווי איך האב אנגעמערקט ביי אונזע 

צונויפקום. דעוועלָאּפמענטס ווי דער נייער ׳ּפילגרים ווילעדזש׳ קאמפלעקס אדרעסירן יענע נויט און  
דירות  237ערטער צו פאמיליעס און סיניָארס. די -גינציגע וואוין-באזארגן זיכערע, צוגענגליכע, ענערגיע 

עלט׳ געגנט און זענען א גוטע ביישפיל פון וויאזוי מיר קענען סיי געבן צו לעבהאפטקייט צום ׳פרּוט ב
    נאכקומען הָאוזינג געברויכן און בויען שטערקערע קאמיוניטיס.״

    
טריט אין  -דירה׳דיגער פראיעקט איז נאך א פאראויס-237״דער  מעיאר בייראן וו. בראון האט געזאגט,

הָאוזינג פאר פאמיליעס און סיניָארס אין דער שטאט באפעלאו.   העכערן די צוטריטליכקייט פון צוגענגליכע 
דער נייער ׳ּפילגרים ווילעדזש׳ וועט זיין א צוציענדער, צוגענגליכער, און מאדערנער הָאוזינג אפציע מיט 

באקוועמע צוטריט צו טראנזיט און די באקוועמליכקייטן ווי מאסטען פארק. איך דאנק גאווערנער האוקול,  
 SAAשאפער, ניו יארק סטעיט ׳האומס ענד קאמיוניטי ריניועל׳ און דעוועלאפער -ע סטעיט געזעץאונזער
| EVI  פאר׳ן מאכן די אינוועסטירן אין א דעוועלָאּפמענט וואס שפיגלט אפ אונזערע איינוואוינער׳ס

     איצטיגע און צוקונפטיגע געברויכן.״
    

״איך בין ערצויגן געווארן   , האט געזאגט,SAA | EVIן דעיוויד אלעקסאנדער, פארוואלטונג שותף פו
איך האב פארברענגט מיינע ערשטע    אין באפעלאו א קנאפע צוויי בלאק פון ׳ּפילגרים ווילעדזש׳.

דער ערשטער אפיס פאר אונזער    קינדישע יארן לערנענדיג אין פובליק סקול אויף באפעלאו׳ס איסט סייד.
י מעין און סאמער סטריט בלויז עטליכע בלָאק פון דעם ׳ּפילגרים ווילעדזש׳  קאמפאני האט זיך געפונען בי

קאנסטרוקציע ארט. מיר זענען, אלס א קאמפאני און אלס יחידים, אויסטערליש שטאלץ צו האבן א חלק  
אין דאס אויפלעבן וואס קומט פאר אין באפעלאו און נאך מער שטאלץ צו זיין א טייל פון דער הערליכער 

    מיר זענען ״איין באפעלאו!״   וניטי און געגנטער פון וועלכע עס באשטייט באפעלאו׳ס איסט סייד.קאמי
    

״מיר זענען באגייסטערט צו האבן   , האט געזאגט,SAA | EVIקאנאר קעני, ראיאנישע דירעקטאר פון 
קוואליטעט  -געהאט דער געלעגנהייט אויפצולעבן דעם ׳ּפילגרים ווילעדזש׳ ארט מיט נייע, הויכע 

. 1979צוגענגליכע הָאוזינג. דער ארגינעלער ׳ּפילגרים ווילעדזש׳ ּפרָאּפערטי איז געבויט געווארן אין 
געווארן בעפאר מיר האבן איבערגענומען באזיצערשאפט,  כאטש די ּפרָאּפערטי איז טיילווייז צעווארפן 

האבן נאך פיל מענטשן געוואוינט אויפ׳ן ארט. עס איז געווען א מחיה זיך צו באקענען מיט די איינוואוינער  
געוויסע פון וועלכע האבן עס גערופן א היים  —און פאמיליעס וועלכע האבן געוואוינט ביי דער ּפרָאּפערטי 

און מיר קוקן ארויס מיט חשק יעדן אויפצונעמען צוריק ווען דאס געבוי וועט פערטיג  — 1979זינט 
    ווערן.״ 

    
״׳קעטָאליק  , האט געזאגט, CEOדיעקאן סטיוו שומער, ׳קעטָאליק טשעריטיס׳ פרעזידענט און 

בן אזויפיל טשעריטיס׳ איז באגייסטערט צו האבן א חלק אין די צוגענגליכע ַאּפַארטמענטס וועלכע הא 
באדייט צו אזויפיל מענטשן אין דעם מערקווירדיגן איסט באפעלאו געגנט. היינט איז א גרויסער טאג זיך  

צו פרייען מיט די רעזולטאטן פון פילע חדשים פלאנירן מיט שָאוועלס אין דער ערד. מיר האבן גרויס חשק 
י פון איינוואוינער ווען דער פראיעקט וועט  צו ברענגען אונזערע סערוויסעס צו שטיצן דער נייער קאמיוניט

    פערטיג ווערן.״
    

###     
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