
 
 גאווערנער קעטי האוקול   9/8/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מיליאן דאלער צו באקומען פאר קביעות׳דיגע שטיצנדע הָאוזינג  35גאווערנער האוקול אנאנסירט 
 פראיעקטן  

  
ט שטיצנדע ארויסגעגעבן פאר פינאנצירונג דורך דער עמּפייער סטעי פארבעט פאר פארשלאגן

 הָאוזינג איניציאטיוו  
  

שטיצנדע הָאוזינג יוניטס לענגאויס דעם  1,400אויסטיילונגען צו פארזארגן אפעראציע הוצאות פאר 
 סטעיט 

  
  

מיליאן דאלער אין פינאנצירונג   35גאווערנער קעטי האוקול האט היינט אויסגעמאלדן אז עס איז פאראן 
צוצושטעלן שטיצנדע סערוויסעס פאר צוגענגליכע הָאוזינג פראיעקטן איבער׳ן סטעיט. די זיבעטע רונדע  

לפן דעקן אפעראציע  פינאנצירונג דורך דער עמּפייער סטעיט שטיצנדע הָאוזינג איניציאטיוו וועט הע
דירות פון קביעות׳דיגע שטיצנדע הָאוזינג וואס וועט העלפן רעדוצירן הָאוזינג    1,400אויסגאבן פאר 

 אומסטאביליטעט צווישן עמפינדליכע טיילן פון דער באפעלקערונג אין ניו יארק.  
  

יען ארייננעמיגע  ״שטיצנדע הָאוזינג איז א קריטישער שטאנדטייל אין אונזערע באמיאונגען צו בו 
האט  קאמיוניטיס און זיכער מאכן אז אלע ניו יארקער האבן א זיכערן, צוגענגליכן ארט אנצורופן א היים,״ 

״די פינאנצירונג היינט אויסגעמאלדן דורך דער עמּפייער סטעיט שטיצנדע   גאווערנער האוקול געזאגט.
ן די שרשים און די הויפט אורזאכן פון הָאוזינג  הָאוזינג איניציאטיוו וועט זיין קריטיש אויף צו אדרעסיר

 אומסטאביליטעט און הייבן אונזער מערסט עמפינדליכע און באזייטיגטע טיילן פון דער באפעלקערונג.״  
  

  —די פירנדע איינשאפונג אגענטור פאר דער איניציאטיוו  —דער סטעיט אפיס פאר גייסטישע געזונט 
היינט פאר עמּפייער סטעיט שטיצנדע הָאוזינג איניציאטיוו   פארבעט פאר פארשלאגןהאט ארויסגעגעבן א 

גרופע פון אכט סטעיט  -אגענטור ארבעטס-צירונג, וואס איז אויסגעטיילט געווארן דורך א צווישןפינאנ
אגענטורן וואס דינען עמפינדליכע ניו יארקער. די איניציאטיוו פארזארגט אפערירונג געלטער פאר  

טענע פון  שטיצנדע סערוויס פארזארגער וואס דינען היימלאזע וועטעראנען און זייערע פאמיליעס; געלי
געוואלדפארברעכנס; סיניָארס אדער עמפינדליכע זקנים; יונגע ערוואקסענע מיט א היסטאריע פון  -שטוב

זיין איינגעזעצט, היימלאזיגקייט אדער אויפצי אויפפאסונג; כראניש היימלאזע יחידים און פאמיליעס;  
אס קומען צוריק אריין אין דער  מענטשן מיט אינטעלעקטועלע אדער אנטוויקלונג דיסאביליטיס; מענטשן וו

, ערנסטע גייסטישע קרענק און / אדער  AIDSאדער  HIVקאמיוניטי פון טורמע; און די וועלכע לעבן מיט 
 סובסטאנץ באניץ אומארדענונג. 

  
דאלער פער דירה פער יאר פאר סערוויס און אפעראציע געלטער    25,000פראיעקטן קענען באקומען ביז 

יג צו אפערירן פערמאנענטע אונטערהאלטנדע האוזינג יוניטס. עס ווערט געראכטן אז  וואס זענען נייט
אפליקאנטן וועלן זיך איינשאפן באזונדערע קאפיטאל פאנדינג צו פינאנצירן די דעוועלאפמענט און  

 קאנסטרוקציע פון זייער האוזינג פראיעקט.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fomh.ny.gov%2Fomhweb%2Frfp%2F2022%2Fesshi%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbc43d79ebd1345dc941108da91b3c2a9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637982498502785327%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2B8iwSaKuTmnHSu3Ws%2F3XVpnd7DDwZuQHbh1YUweZYS0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fomh.ny.gov%2Fomhweb%2Frfp%2F2022%2Fesshi%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbc43d79ebd1345dc941108da91b3c2a9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637982498502785327%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2B8iwSaKuTmnHSu3Ws%2F3XVpnd7DDwZuQHbh1YUweZYS0%3D&reserved=0


  
ט ווערן צוצושטעלן רענט הילף און סערוויסעס צו  פינאנצירונג פארטיילט דורך דער איניציאטיוו קען געניצ

בארעכטיגטע געצילטע טיילן פון באפעלקערונג אויף צו פארזיכערן זייער האוזינג סטאביליטעט. 
ערלויבטע באניץ רעכענט אריין רענט סובסידיעס און אנדערע וואוינונג הוצאות; סערוויסעס אדער שטאב 

בארעכטיגטע מענטשן וואס דארפן האוזינג; געווענליכע און   אויף צו אידענטיפיצירן און אויסזוכן
געזונטהייט סערוויסעס; באשעפטיגונג און וואקאציאנאלע טרענירונג; בילדונגס הילף,  -אויפפירונג

קעיר הילף באראטונג און קריזיס אינטערווענץ;  -ערציאונגס פעאיגקייטן אנטוויקלונג און שטיצע; טשיילד
אריינגערעכנט בילדונג שתדלנות ארבעט, שטיצע, און יעוץ; און הוצאות פארבינדן  קינדער׳ס סערוויסעס, 

 מיט סערוויסעס וואס העלפן יחידים און פאמיליעס זיך האלטן אין סטאבילע וואוינונגס אומשטענדן. 
  

ערטער, -פארשונג האט געוויזן אז קביעות׳דיגע שטיצנדע הָאוזינג רעדוצירט די פארלאנג פאר שיץ
שפיטאל בעטן, עמערדזשענסי רומס, טורמעס און תפיסות, אין צוגאב צו האבן א פאזיטיווע השפעה אויף  

וזינג פראיעקטן  באשעפטיגונג, שולע אנטיילנעמונג, און גייסטישע און פיזישע וואוילזיין. שטיצנדע האָ 
קענען אויך פאזיטיוו משפיע זיין אויף געגנטער דורך נייע קאנסטרוקציע אדער דורך רעהאביליטירן  

 עקזיסטירנדע געביידעס.  
  

די עמּפייער סטעיט שטיצנדע הָאוזינג איניציאטיוו איז א וויכטיגע באשטאנדטייל פון גאווערנער האוקול׳ס  
-ו מאכן הָאוזינג מער צוגענגליך, יושר׳דיג, און סטאביל. אין דעם פינאנץסטעיט׳יגע פלאן צ-דרייסטע גאנץ

ביליאן דאלערדיגן,   25סטעיט בודזשעט, האט גאווערנער האוקול ערפאלגרייך געשאפן א נייע  2023יאר 
יעריגן ארומנעמיגן הָאוזינג פלאן וואס וועט העכערן הָאוזינג פארזארגונג דורך שאפן אדער אפהיטן  -פינף

מיט שטיצע סערוויסעס פאר   10,000צוגענגליכע דירות לענגאויס ניו יארק, אריינגערעכנט  100,000
 דירות.   50,000עמפינדליכע טיילן פון דער באפעלקערונג, אינאיינעם מיט די עלעקטריזירונג פון נאך 

  
״דער   זאגט,ניו יארק סטעיט אפיס פאר גייסטישע געזונט קאמיסיאנערין דר. ען סוליווען האט גע

ESSHI   פראגראם, און גאווערנער האוקול׳ס אנטשלאסנקייט צו שטיצנדע הָאוזינג האבן צוגעשטעלט נייע
געלעגנהייטן צו טויזנטער עמפינדליכע יחידים און פאמיליעס. שטיצנדע הָאוזינג איז א מעכטיגע רעסָארס 

ק׳דיגע לעבנס אין זייערע אייגענע  וואס העלפט מענטשן וואוינען פראדוקטיווע, הצלחה׳דיגע און סיפו
, זענען שטאלץ זיך אנצושליסן מיט OMHהיימען און אין זייערע אייגענע קאמיוניטיס, און מיר, ביי 

 אונזערע שותפים אין סטעיט רעגירונג אנצובאטן די פינאנצירונג געלעגנהייט.״  
  

״צוטריט צו   אט געזאגט,ניו יארק סטעיט העלט דעפארטמענט קאמיסיאנערין מערי טי. באסעט ה
קוואליטעט פון ניו יארקער נאר -צוגענגליכע און שטיצנדע הָאוזינג טוט נישט בלויז פארבעסערן די לעבנס

עס פארבעסערט אויך זייער פערזענליכע געזונט, און ערמעגליכט פאר פילע פון זיי צו פארלאזן 
נערערהאלב דער קאמיוניטי. דאס איז ווידער נאך  היימלאזיגקייט און וואוינען אין קביעות׳דיגע הָאוזינג אי 

א משל פון גאווערנער האוקול׳ס אנטשלאסנקייט צו שטיצן די מערסט באדערפטיגע ניו יארקער. דורך  
ארטיגע סאציעלע סערוויסעס, הייבט דער עמּפייער סטעיט  -בויען צוגענגליכע הָאוזינג, מיט אויפ׳ן

 ע גלייכקייט און עקאנאמישע בליאונג פאר אלע ניו יארקער.״  שטיצנדע הָאוזינג איניציאטיוו סאציעל
  

ענע וויסנאוסקאס האט  -ניו יארק סטעיט ׳האומס ענד קאמיוניטי ריניועל׳ קאמיסיאנערין רוט
״שטיצנדע הָאוזינג גיבט פאמיליעס און יחידים די געלעגנהייט צו עררייכן סטאבילע און געזונטע   געזאגט,

  7וואס זיי וועלן זיך אויך און אין היימען וואס זיי קענען רופן זייער אייגענע. רונדע לעבנס אין דעם געגנט 
מיליאן דאלער   35פון דער ערפאלגרייכער עמּפייער סטעיט שטיצנדע הָאוזינג איניציאטיוו וועט מאכן 

גיעריגע ניו יארקער הויזגעזינדער. א דאנק גאווערנער האוקולס לאנ 1,400גרייט אויף צו העלפן נאך 
אנטשלאסנקייט צו באקעמפן היימלאזיגקייט און הָאוזינג אומזיכערהייט, וועלן מיר פארזעצן ווייטער צו  

בויען און אפהיטן ארייננעמיגע צוגענגליכע הָאוזינג דעוועלאפמענטס וועלכע רעזולטירן אין שטערקערע  
 און מער יושר׳דיגע קאמיוניטיס.״  



  
טווייליגע און דיסַאביליטי הילף קאמיסיאנער דעניעל דָאבליו. טיעץ ניו יארק סטעיט אפיס פון ציי

״גאווערנער האוקול אנערקענט אז עס פאדערט זיך מער ווי ציגל און ליים כדי צוצושטעלן  האט געזאגט, 
הָאוזינג פאר די וועלכע האבן מיטגעמאכט היימלאזיגקייט, און די עמּפייער סטעיט שטיצנדע הָאוזינג 

וו איז פונדאמענטאל צו די באמיאונגען. די קאמבינאציע פון הָאוזינג און שטיצע סערוויסעס קען  איניציאטי
בירגער,  -העלפן סטאביליזירן די לעבנס פון געוויסע פון אונזערע מערסט אומבאהאלפענע ניו יארקער מיט

 זיי צו געבן האפענונג און געלעגנהייט פאר א בעסערן לעבן.״  
  

פיס פאר מענטשן מיט אנטוויקלונג דיסַאביליטיס קאמיסיאנערין קערי נייפעלד ניו יארק סטעיט א
״די גאווערנער׳ס עמּפייער סטעיט שטיצנדע הָאוזינג איניציאטיוו שטעלט ווייטער צו  האט געזאגט, 

נייטיגע געלעגנהייטן פאר ניו יארקער מיט אנטוויקלונג דיסַאביליטיס צו קענען וואוינען  -העכסט
נדיגערהייט און גלייכצייטיג באקומען די הילף אין וואס זיי נייטיגן זיך. מיט יעדע יאר׳ס  זעלבסטשטע

פארברייטערונג פון דעם פראגראם, קענען מער מענטשן פארווירקליכן זייער טרוים פון האבן אן אייגן  
ן  פריידט זיך צו שטיצן דער אונטערנעמונג ווידעראמאל דאס יאר אנצובאט  OPWDDארט.  -וואוין

האפענונג, שטאלץ און סיפוק פאר נאך מער ניו יארקער מיט אנטוויקלונג דיסַאביליטיס אזוי ווי זיי ווערן  
 געשטיצט צו וואוינען אין זייער אייגענער היים און ווערן א חלק פון זייער קאמיוניטי.״  

  
קעלי אווענס  געוואלדטאט עקזעקיוטיוו דירעקטארין -ניו יארק סטעיט אפיס פאר פארמיידן שטוב

געוואלדפארברעכנס איז א פירנדע גורם פון היימלאזיגקייט פאר פרויען און  -״שטוב האט געזאגט,
קינדער אין די פאראייניגטע שטאטן. אן צוטריט צו זיכערע און צוגענגליכע הָאוזינג, דארפן געליטענע פון  

היימלאזיגקייט און א לעבן פון   באזירטע געוואלדפארברעכנס אפטמאל זיך אויסוועלן צווישן -דזשענדער
בא׳עוולה׳ט ווערן. די עמפייער סטעיט שטיצנדע הָאוזינג איניציאטיוו אדרעסירט דער קריטישער נויט און  

שאפט די געלעגנהייטן פאר מער קרבנות צו קענען אריבערגיין צו א לעבן פון פרייהייט. עס איז מיר א  
ייט די שניידפונקט צווישן הָאוזינג סטאביליטעט און  כבוד צו סערווירן א גאווערנער וואס פארשט

צענטרירטע איניציאטיוון וועלכע שטעלן  -באזירטע געוואלדפארברעכנס און שטיצט קרבנות-דזשענדער
 זיכערהייט צום ערשט.״  

  
ניו יארק סטעיט אפיס פאר עדיקשען סערוויסעס און שטיצע קאמיסיאנער טשינאזא קונינגהעם האט  

נייטיג פאר מענטשן -״דאס האבן א סטאבילן און זיכערן ארט צו רופן א היים איז העכסט געזאגט,
באווירקט דורך סובסטאנץ באניץ אומארדענונג, און איך בין דאנקבאר פאר גאווערנער האוקול׳ס 
ייע  אנטשלאסנקייט צו שאפן מער שטיצנדע הָאוזינג אפציעס לענגאויס ניו יארק סטעיט. א דאנק די נ

יוניטס, וועלן מער ניו יארקער קענען באקומען די סערוויסעס אין וועלכע זיי נייטיגן זיך צו שטיצן זייער  
 געזונט.״  

  
ניו יארק סטעיט אפיס פאר קינדער און פאמיליע סערוויסעס קאמיסיאנערין שיעלע דזשעי. ּפול האט 

ינג אויף צו קענען מצליח זיין אין לעבן, צי זיי  ״יונגע ערוואקסענע נייטיגן זיך אין סטאבילע האוזגעזאגט, 
זענען פריער געווען היימלאז, צי זיי עלטערן זיך ארויס פונ׳ם אויפצי אויפפאסונג סיסטעם אדער קערן זיך  

יוסטיץ פלאצירונג. זיכערע און שטיצנדע הָאוזינג באט אן די  -אום צו דער קאמיוניטי נאך א יוגנטליך
גנטליכע נייטיגן זיך כדי צו קענען פאקוסירן אויף נאכגיין בילדונג, באשעפטיגונג,  זיכערקייט אין וואס יו 

 אדער א וואקציאנעלע געלעגנהייט אין שטיצע פון פירן פראדוקטיווע און געזונטע לעבנס.״ 
  

  ### 
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