
 
 גאווערנער קעטי האוקול   8/8/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

גאווערנער האוקול שרייבט אונטער לעגיסלאציע צו פארשטערקערן הָאוזינג צוגענגליכקייט פאר ניו 
    יארקער עלטערע מענטשן און פאמיליעס

 
צו אן ארטיגע אפציע צו פארברייטערן בארעכטיגקייט   שטעלט S.3085A/A.3956Aלעגיסלאציע  

און מענטשן מיט דיסַאביליטיס און   65 ּפטֹור פאר מענטשן איבער-פאר די ּפרָאּפערטי שטייער
     באגרעניצטע איינקונפט

  
ּפטֹור -ארטיגע אפציע צוצושטעלן ּפרָאּפערטי שטייערפארלענגערט  S.8890/A.9135לעגיסלאציע  

    מאליגע היים קויפער-צו ערשט
  

די צייט אפשניט פאר׳ן פערטיגן און סומע אויסגעגעבן  העכערט  S.9193/A.10271לעגיסלאציע  
מיטלמעסיג איינקונפט עלטערע  -ביז -אויף עמערדזשענסי היים פאררעכטונגען פאר נידעריג

   RESTOREדורךמענטשן 
  

נייע לעגיסלאציע באשטעטיגט גאווערנער׳ס אנטשלאסנקייט צו העלפן ניו יארקער דורכגיין  
   נאציאנאלן צוגענגליכקייט קריזיס

  
  

גאווערנער קעטי האוקול האט היינט אונטערגעשריבן א לעגיסלאטיווע פעקל געצילט אויף צו 
יו יארקער היים אייגנטימער, איבערהויפט די וואס זענען  פארברייטערן שטייער פארלייכטערונג פאר נ

און העכער. דאס פעקל, וואס איז אונטערגעשריבן געווארן אין אנוועזנהייט בנוכחות מיטגלידער פון   60
-מאליגעע היים-פון ערשט—סטעיט לעגיסלאטור און אדוואקאטן, וועט העלפן שטיצן היים אייגנטימער 

אזוי ווי אינפלאציע, געשטיגענע קאסטן, און אנדערע גורמים טרייבן    —ואוינער קויפער ביז עלטערע איינו
     א צוגענגליכקייט קריזיס איבער׳ן לאנד.

  

״איך בין שטאלץ אונטערצושרייבן די בילס צוריקצושטעלן געלטער אין די קעשענעס פון ניו יארקער היים  
האט גאווערנער אייגנטימער און העלפן עלטערע לייט און פאמיליעס צו בלייבן אין זייערע היימען,״ 

אויף פאמיליעס  ״מיט אינפלאציע און די שטייגנדע קאסטן ווערט געלייגט א דרוק  האוקול געזאגט.
פון עלטערע   —איבער׳ן גאנצן לאנד, און די לעגיסלאציע וועט העלפן זיכער מאכן אז ניו יארקער  

באקומען אביסל גאר נייטיגע פארלייכטערונג. איך   —קויפער -מאליגע היים-איינוואוינער ביז ערשט
ע און פאר זייער  דאנק די ביל ספאנסירער פאר׳ן ברענגען די לעגיסלאציע איבער׳ן ענדע ליני

   .״צוזאמארבעט אין אונזער מיסיע צו האלטן ניו יארק צוגענגליך 

  
     נייע לעגיסלאציע



-די בילס היינט אונטערגעשריבן וועלן פארברייטערן בארעכטיגקייט פאר ניו יארק ּפרָאּפערטי שטייער
  לייט׳ עלטערע פאר  אויפריכטונג היים  אנצובאטן סערוויסעס עמערדזשענסי ׳איינוואוינערּפטֹור׳ען און די 

(RESTORE)  מיטלען פאר היים אייגנטימער אין  -, וועלכס שטעלט צו פינאנציעלע הילפס פראגראם
און העכער צו קענען מאכן פארריכטונגען וואס וועלן זיי ערמעגליכן ווייטער צו וואוינען   60עלטער פון 

   זעלבסטשטענדיג אין זייערע שטובער. זיי רעכענען אריין:

דאס ערמעגליכט פאר מוניציפאליטעטן צו העכערן דעם   :S.3085A/A.3956Aלעגיסלאציע     ·
 50,000ּפטֹור אויף -מאקסימום איינקונפט בארעכטיגט פאר ניו יארק׳ס ריעל ּפרָאּפערטי שטייער

און העכער און מענטשן מיט דיסַאביליטיס. בעפאר היינט, איז דער    65דאלער פאר מענטשן 
דאלער א יאר אינדרויסן פון ניו יארק סיטי   29,000יגט געווען מאקסימום איינקונפט בארעכט

    פאר עלטערע לייט און מענטשן מיט דיסַאביליטיס.
די אפציע פאר ארטיגע מוניציפאליטעטן צו דאס פארלענגערט   :S.8890/A.9135לעגיסלאציע       ·

געבויטע  -קויפער וועלכע קויפן ניי-מאליגע היים-ּפטֹור פאר ערשט-געבן א ּפרָאּפערטי שטייער
    . ביז היינט, האט די אפציע געזאלט אפלויפן ביים ענדע פון דעם יאר.2028הייזער ביז 

בענעפיטן אויף א לייכטערע צייט  דער ביל גיבט העכערע :S.9193/A.10271לעגיסלאציע   ·
אפשניט פאר עלטערע היים אייגנטימער וועלכע נייטיגן זיך אין עמערדזשענסי פארריכטונגען 

טעג און די מאקסימום קאסטן  60פראיעקטן אויף  RESTOREדורך העכערן די דעדליינס פאר 
    דאלער. 20,000ערלויבט פער פראיעקט אויף 

  

    האוקול׳ס אנטשלאסנקייט צו צוגענגליכקייט פאר עלטערע לייטגאווערנער  
זינט אריינקומען אין אמט, האט גאווערנער האוקול געמאכט צוגענגליכקייט א העכסטע פריאריטעט.  

דאס אונטערשרייבן דעם היינטיגן ביל באשטעטיגט דער גאווערנער׳ס אנטשלאסנקייט צו נידערן קאסטן  
רלייכטערונג צו האלטן געלט אין די הענט פון געווענליכע ניו יארקער, און צושטעלן שטייער פא

    אריינגערעכנט ניו יארקער עלטערע לייט.
  

   צוגענגליכע האוזינג פאר עלטערע איינוואוינער
ביליאן דאלערדיגן הָאוזינג  25גאווערנער האוקול לייזט ניו יארק׳ס הָאוזינג צוגענגליכקייט קריזיס מיט א 

מיליאן דאלער פאר׳ן בויען נייע  300יעריגן בודזשעט, וואס אנטהאלט  -אויסגעמאלדן אין דעם היי פלאן
הָאוזינג פאר עלטערע איינוואוינער. אין דעם פארגאנגענעם יאר האט דער סטעיט אויסגעמאלדן דאס  

    יוניטס פון הָאוזינג פאר עלטערע. 1,400שאפן איבער  
  

  עלטערע איינוואוינערשטייער פארלייכטערונג פאר 
  פאר׳ן קרעדיטס שטייער ריפָאנדעבל -נישט  און ריפָאנדעבל עטליכע צו ווייטער שטעלן סטעיט יארק ניו

  א איז  קרעדיט׳ אינשורענס  אויפפאסונג טערמיניגע-׳לאנג  דער העכער. און  65 מענטשן פון בענעפיט
  טערמיניגע-לאנג  וואליפיצירטעק פאר פרעמיומס צאלן וועלכע  ביזנעסער און יחידים פאר טובה

  יארקער ניו בענעפיטן  טוט קרעדיט  שטייער ּפרָאּפערטי ריעל  דער  ּפָאליסיס. אינשורענס   אויפפאסונג
    שטייער. ּפרָאּפערטי ריעל טיילווייזע  אדער  פולקאמע צאלן וואס אייגנטימער היים

  
אין צוגאב, אלס טייל פון דעם דורכגעפירטן בודזשעט, שטעלן צו דער גאווערנער און סטעיט  

מיליאן היים אייגנטימער    2.5ביליאן דאלער אין שטייער פארלייכטערונג צו אומגעפער  2.2לעגיסלאטור  
מיליאן  2. איבער קרעדיט שטייער ריבעיט אייגנטימער הייםלענגאויס ניו יארק סטעיט דורך דעם 

ארן און די איבעריגע טשעקס וועלן ארויסגעשיקט ווערן אין די טשעקס זענען שוין געליפערט געוו
    קומענדע מאנאטן.

 
  פארברייטערן מעדיקעיד צוטריט

פריער דאס יאר, אלס טייל פון דעם דורכגעפירטן בודזשעט, האט גאווערנער האוקול און די ניו יארק  
פאר מעדיקעיד און די ׳מעדיקעיר  בארעכטיגקייט  מענטשן׳ס עלטערע געהעכערטסטעיט לעגיסלאטור 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhcr.ny.gov%2Frestore-program&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C6c00e362b2454a0aa45208da79581356%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637955716446282586%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pgz3nHTDHrJE8WuNhrsxIw%2FsrrdFCwLgD5seTHGmY%2BI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhcr.ny.gov%2Frestore-program&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C6c00e362b2454a0aa45208da79581356%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637955716446282586%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pgz3nHTDHrJE8WuNhrsxIw%2FsrrdFCwLgD5seTHGmY%2BI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tax.ny.gov%2Fpit%2Fproperty%2Fhomeowner-tax-rebate-credit.htm&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C6c00e362b2454a0aa45208da79581356%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637955716446282586%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TBtWWAVxTCc6OisNTyWttvolXhSREtBgO%2F%2FZkubdNaw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-historic-20-billion-multi-year-healthcare-investment-fy-2023-budget&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C6c00e362b2454a0aa45208da79581356%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637955716446282586%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=inWGaAGxA7%2B0CAM1JdGELspdm76vo8KrOYDhAXWOjtQ%3D&reserved=0


יאר און העכער אויף   65סעיווינגס פראגראם׳ דורך העכערן די איינקונפט באגרעניצונג פאר ניו יארקער  
פראצענט פון דעם פעדעראלן ארעמקייט שטאפל. דאס וועט זיכער מאכן אז מער ניו יארקער   138ביז 

האבן צוטריט צו פארלעסליכע, צוגענגליכע געזונטהייט דעקונג. דער בודזשעט העכערט אויך 
    און העכער. 65  בארעכטיגקייט פאר מענטשן מיט דיסַאביליטיס און אומדאקומענטירטע יחידים

 
   בענעפיטן SNAPפארברייטערן צוטריט צו  

( האט ארויסגעשטעלט א מער איינפאכער  OTDAדער אפיס פון צייטווייליגע און דיסַאביליטי הילף )
(, כדי לייכטער צו מאכן פאר  SNAPאפליקאציע פאר דעם ׳צוגעגעבענע ערנערונג הילף ּפראגראם׳ )

איינקונפט ארבעטער, עלטערע לייט און מענטשן מיט דיסַאביליטיס צו באקומען בענעפיטן - נידעריגע
אויך גענומען שריטן צו   OTDAאויפ׳ן אנווייזונג פון גאווערנער האוקול, האט  אויף צו קויפן עסנווארג. 

בענעפיטן דורך   SNAPנען ווייטער באקומען פארזיכערן אז בארעכטיגטע עלטערע איינוואוינער קע 
  36סערטיפיי׳ען( אויף בארעכטיגקייט צו -באשטעטיגן )רי-פארלענגערן ווי אפט זיי דארפן זיך ווידער

חדשים לענגער ווי די פריערדיגע צייט אפשניט. אין צוגאב וועלן עלטערע איינוואוינער מער    12חדשים, 
אפטמאל   —באשטעטיגן זייער בארעכטיגקייט -אינטערוויו צו ווידערנישט זיין פארלאנגט דורכצוגיין אן 

   באשטעטיגן.-איינע פון די גרעסטע מניעות צו ערפאלגרייך זיך ווידער
    

ענע וויסנאוסקאס האט  - ניו יארק סטעיט ׳הָאומס ענד קָאמיּוניטי ריניּועל׳ קאמיסיאנערין רוט
ראנגלט זיך ניו יארק מיט די שטייגנדע קאסטן פון הָאוזינג  , ״אזוי ווי דאס רעשט פון דעם לאנד, געזאגט
וויכטיגע לעגיסלאציע, נעמט -פארמאגערשאפט. דורך אונטערשרייבן דאס פעקל קריטיש-און היים

גאווערנער האוקול אנטשיידנדע שריטן צו פארבעסערן הָאוזינג צוגענגליכקייט אין אונזער סטעיט,  
גערשאפט מעגליך פאר מער מענטשן, און פארבעסערן פארמא-מאליגע היים-מאכנדיג ערשט

כדי אז מער עלטערע איינוואוינער קענען וואוינען מיט   RESTOREפינאנצירונג פאר פראגראמען ווי 
  זיכערהייט און צוגענגליכקייט אין זייערע אייגענער הייזער.״

 
״דאס פארזיכערן  אגט,אמטירנדע קאמיסיאנערין פון שטייער און פינאנץ אמאנדא הילער האט געז 

צוגענגליכקייט פאר עלטערע איינוואוינער, מענטשן מיט דיסַאביליטיס און אזעלכע מיט באגרעניצטע  
איינקונפט ערמעגליכט פאר זיי זיך אן עצה צו געבן דורכאויס די אנגעשטרענגטע עקאנאמישע צייטן. די  

-מיטל פאר מיליאנען שווער - בנס ּפטֹור׳ען קענען דינען אלס א ווערדפולע לע-ּפרָאּפערטי שטייער
ארבעטנדע ניו יארקער איינוואוינער. איך אפלאדיר גאווערנער האוקול און דער סטעיט לעגיסלאטור פאר  

זייערע אנגייענדע באמיאונגען צו באקעמפן אינפלאציע און געשטיגענע קאסטן אויף פילע פון דער  
    טעגליכע נויטבאדערפענישן.״- לעבנס טאג

 
  צייטווייליגע און דיסַאביליטי הילף קאמיסיאנער דעניעל דָאבליו. טיעץ האט געזאגט,אפיס פון 

״אונטער גאווערנער האוקול׳ס פירערשאפט מאכן מיר זיכער אז אונזערע מערסט עמפינדליכע עלטערע  
ך איינוואוינער קענען גרינגערהייט צוקומען צו פראגראמען און סערוויסעס וועלכע קענען זיי העלפן זי

דורכקומען מיט די שטייגנדע קאסטן פאר עיקר׳דיגע באדערפענישן ווי למשל עסנווארג, ענערגיע און  
הָאוזינג. עלטערע איינוואוינער וואס וואוינען אויף א באשטימטע איינקונפט שטייען אויס פילע  

ך צו בלייבן אין שוועריגקייטן און די לעגיסלאטיווע בילס וועלן לייכטער מאכן פאר די וואס מוטשען זי
  נייטיגער טייל פון דער קאמיוניטי.״-סטאבילע וואוינונגס אומשטענדן און ווייטער זיין א העכסט

  

״די   ניו יארק סטעיט אפיס פאר פארעלטערטע אמטירנדע דירעקטאר גרעג אלסען האט געזאגט,
ן צו נייטיגע הילף צו  נייע געזעצן וועלן פארשטערקערן די מעגליכקייט פון פראגראמען וועלכע שטעל

העלפן עלטערע היים אייגנטימער זיך עלטערן אין פלאץ, געפונען הָאוזינג סטאביליטעט און עקאנאמישע  



זיכערקייט. איך לויב גאווערנער האוקול פאר׳ן פארברייטערן די פראגראמען און אפציעס אויף צו העלפן  
 היים אייגנטימער אין יעדן עלטער.״  

  
״די עלטערע באפעלקערונג איז  קאזינס האט געזאגט,-ט פירער אנדרעא סטוערטסענאט מאיאריטע

איינע פון ניו יארק׳ס גיכסטע אויפשטייגנדע דעמאגראפיקס, און א קוואל פון גרויס שטאלץ פאר אונזער  
סטעיט. נאך א לעבן פון ביישטייערונגען, איז עס אונזער פליכט צו פארזיכערן אז עלטערע איינוואוינער  

עהרע פאר דאס רעשטע טייל פון זייערע טעג. מיין ביל  -ענען וואוינען מיט באקוועמליכקייט און זעלבסטק
ּפטֹור בארעכטיגקייט פאר די וואס  - העלפט אין דעם ציל דורך פארברייטערן דער ּפרָאּפערטי שטייער

ינקונפט. דאס וועט  און העכער, און פאר אזעלכע מיט דיסאביליטיס און האבן באגרעניצטע אי 65זענען 
העלפן לינדערן דעם עול געלייגט אויף די מיט פינאנציעלע אנגעשטרענגטקייט, און באשיצן די 

אייגנטומען פון עלטערע לייט און אנדערע עמפינדליכע טיילן פון דער באפעלקערונג. איך דאנק דער  
וערנער האוקול פאר׳ן היינט סענאט מאיאריטעט פאר זייער אויפמערקזאמקייט צו דער נושא, און צו גאו

 וויכטיגע בילס אלס געזעץ.״ -אונטערשרייבן די קריטיש

  
״איבער גאנץ ניו יארק וואוינען טויזנטער עלטערע   סטעיט סענאטארקע מישעל הינטשי האט געזאגט,

היים אייגנטימער אין אומזיכערע אומשטענדן צוליב נישט קענען אפארדירן זיך דורכצוקומען מיט די 
ביל וועט העלפן  RESTOREסטן פון היים פארריכטונגען, און דאס איז אומדערטרעגליך. מיין קא

עלטערע לייט אויף באגרעניצטע איינקונפט מאכן די פארריכטונגען און צוטריטליכקייט ענדערונגען וואס  
זיי דארפן אויף צו קענען וואוינען זיכערערהייט און זעלבסטשטענדיגערהייט אין די היימען און 

ווענליך שטאלץ צו ספאנסירן דעם ביל  קאמיוניטיס וואס זיי קענען שוין פון לאנג אן. איך בין אויסערגע
עהרע  -פארמאגערשאפט קאסטן פאר עלטערע לייט און פארברייטערן די זעלבסט-אויף צו נידערן היים

  פון זיכערע הָאוזינג, און איך דאנק גאווערנער קעטי האוקול פאר׳ן עס אונטערשרייבן אלס געזעץ.״
  

״נאך שוין פון בעפאר דער פאנדעמיע האבן שוין ניו  געזאגט,סטעיט סענאטאר ברייען קאוואנאה האט 
יארקער געהאט אויסצושטיין א הָאוזינג צוגענגליכקייט קריזיס. יעצט, מיט אינפלאציע דרוק, און אויך די  
העכערע מָארטגעדזש ראטעס, האבן אנגעמאכט נאך א שווערער מארקעט פאר די וועלכע זוכן צו קויפן  

. דער ביל וואס איך האב ספאנסירט וועט העלפן פארלייכטערן די פינאנציעלע עול  זייער ערשטער היים
ּפטֹור  -דורך פארלענגערן דעם דאטום פאר מוניציפאליטעטן אויף פארצוזעצן ווייטער ארטיגע שטייער

קויפער, צו העלפן פאמיליעס פארווירקליכן דעם ציל פון באזיצן א - מאליגע היים- פראגראמען פאר ערשט 
ל פון דעם אמעריקאנעם טרוים. דער ביל און די אנדערע וואס גאווערנער קעטי האוקול שרייבט היינט טיי

-אונטער זענען א טייל פון אונזער אנגייענדע אנטשלאסנקייט צו שטיצן צוגענגליכע היים
  מיטגליד- פארמאגערשאפט און באשיצן ניו יארקער פון הָאוזינג אומסטאביליטעט. איך דאנק אסעמבלי

סטיוו ענגלברייט פאר׳ן שטיצן דעם ביל אין דער אסעמבלי און דער גאווערנער און סענאט פירער  
קאזינס פאר זייער פירערשאפט אין דעם קאמף צו מאכן הָאוזינג מער צוגענגליך און  -אנדרעא סטוערט

 העלפן ניו יארקער צו קענען בליען.״ 

 
  גאר א האבן פאמיליעס ארבעטער ״יונגע מיטגליד סטיוו ענגלברייט האט געזאגט,-אסעמבלי 
  ערשטער זייער איינקויפן דאס  מיט פארבינדן אויסגאבן די מיט דורכקומען  זיך אין צושטאנד  שווערער

  אייגנטימער.״ היים צו  דינגער פון ציען צו זיך פאמיליעס פאר מאכן גרינגער  וועט לעגיסלאציע  די הויז.
  

״דער דאזיגער נייער געזעץ וועט העלפן מער ניו  ט געזאגט, מיטגליד טָאם אבינאנטי הא-אסעמבלי 
יארקער עלטערע לייט און מענטשן מיט דיסַאביליטיס אויף באגרעניצטע איינקונפטן צו בלייבן אין זייערע 

היימען אין די קאמיוניטיס וואו עס געפונען זיך זייער נעץ פון פריינט און קרובים. עס קען באדייטנד  
שטייגנדן לאסט פון ארטיגע  -קאסטן דורך פארמינערן דעם כסדר -ייערע לעבנסאראפברענגען ז 

ּפרָאּפערטי שטייערן. עס וועט ערמעגליכן פאר ארטיגע רעגירונג אינסטאנצן צו פארלענגערן די יעצטיגע  
ּפרָאּפערטי שטייער וויתור פאר מער פון די גאר עמפינדליכע ניו יארקער דורך העכערן דעם מאקסימום 



וואס איז נישט  —דאלער   50,000דאלער אויף  37,400נקונפט באגרעניצונג פון די יעצטיגע איי
איך אפלאדיר גאווערנער קעטי האוקול׳ס אנערקענונג ווי   .2009יאר, זינט  13געהעכערט געווארן אין 

 וויכטיג דער נייער געזעץ וועט זיין צו אונזערע קאמיוניטיס.״ 
  

״מיין דאנק צו גאווערנער האוקול פאר איר   ואערנער האט געזאגט,מיטגליד קערי ו-אסעמבלי 
דורך אונטערשרייבן מיין   פירערשאפט אויף פארברייטערן צוגענגליכע הָאוזינג לענגאויס דעם סטעיט.

געלטער, אויף די שפורן פון געהעכערטע   RESTOREביל צוצולייגן בייגזאמקייט אין דאס באניץ פון 
יעריגן בודזשעט, ערמעגליכן מיר פאר ארגאניזאציעס אין רּורעל קאמיוניטיס צו -ם הייפינאנצירונג אין דע

 בעסער אדרעסירן עמערדזשענסי היים פארריכטונגען פאר עלטערע לייט מיט ווייניגע איינקונפט.״ 

  
״פארשטערקערן די פראגראמען   ניו יארק׳ סטעיט דירעקטארין בעט פינקל האט געזאגט, AARP׳

א גרונטשטיין פון   —עקט צום הארץ פון פארזיכערן אז הָאוזינג איז צוגענגליך און צוטריטליך  גייט דיר
ניו יארק׳ איז אנטשלאסן צו מאכן אן  AARP׳  מאכן אונזער קאמיוניטיס צוציענד פאר יעדן עלטער.

ערטער זענען אויף צום  -פריינטליכע סטעיט כדי אז אלע אונזערע געגנטער און ארטיגע וואוין-עלטער
   וואוינען פאר עלטערע איינוואוינער און פאר מענטשן אין יעדן עלטער.״
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