
 
 גאווערנער קעטי האוקול   11/11/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מיליאן דאלער שטייט גרייט דורך נארוואס געשאפענע וועטעראנען   5גאווערנער האוקול אנאנסירט 
 וואוילטעטיגע קאפיטאל פראגראם 

  
פון   נעמט יעצט אן אפליקאציעסניו יארק סטעיט אפטיילונג פון וועטעראנען סערוויסעס 

יזאציעס פאר צוריקצאל פון קאפיטאל פארבעסערונג בארעכטיגטע וואוילטעטיגע וועטעראנען ארגאנ
 אויסגאבן  

  
גרענטס זענען אויסגעשטעלט צו העלפן ארגאניזאציעס פארברייטערן און פארבעסערן קוואליטעט 

 סערוויסעס פאר וועטעראנען, סערוויס מיטגלידער און זייערע פאמיליעס  
  
  

סטעיט׳ס ניי  מיליאן דאלער דורך דער  5גאווערנער קעטי האוקול האט היינט געמאלדן דאס צושטעלן פון  
. אנהייבנדיג היינט, קענען וואוילטעטיגע  געשאפענע וועטעראנען וואוילטעטיגע קאפיטאל פראגראם

סטן פארבינדן מיט קאפיטאל וועטעראנען ארגאניזאציעס זיך איינגעבן פאר צוריקצאל פאר קא
פארבעסערונגען אויסגעשטעלט צו פארברייטערן און פארבעסערן קוואליטעט סערוויסעס פאראן פאר  

דער סטעיט׳ס וועטעראנען, סערוויס מיטגלידער און זייערע פאמיליעס. פינאנצירונג פאר פראיעקטן וועט  
ויסגעטיילט דורך דער ניו יארק סטעיט אפטיילונג  דאלער, און וועט זיין א 75,000און  25,000לויפן צווישן 

 פון וועטעראנען סערוויסעס. 
  

״די ארבעט וואס ווערט געמאכט צו שטיצן אונזערע וועטעראנען און זייערע פאמיליעס ציעט זיך אויס צו  
 האט דער גאנצער קאמיוניטי דורך וועטעראנען ארגאניזאציעס וועלכע שטעלן צו קריטישע סערוויסעס,״

מיליאן דאלער וואס שטייט גרייט היינט פארזיכערט אז די דאזיגע   5״די  גאווערנער האוקול געזאגט.
קריטישע איינריכטונגען האבן דעם אינפראסטרוקטור פארצוזעצן זיכערערהייט און ווירקזאם די ארבעט  

 פון סערווירן די וועלכע האבן באשיצט אונזער דעמאקראטיע און פרייהייט.״  
  

נצירונג דורכ׳ן וועטעראנען וואוילטעטיגע קאפיטאל פראגראם איז באגרעניצט צו די פאלגענדע:  פינא
אויסשטעל, קאנסטרוקציע, איבערבוי, רעהאביליטאציע אדער פארברייטערונג פון א בארעכטיגטע 
בל איינריכטונג; איינקויף פון מעבל אדער מאשינען פאר א בארעכטיגטע איינריכטונג, בתנאי אז די מע

יאר אדער מער; און געוויסע אומדירעקטע קאנסטרוקציע    10אדער מאשינען האבן א ניצבארע לעבן פון  
קאסטן אריינגערעכנט ארכיטעקטורעלע, ענדזשיניערינג און דעזיין. בארעכטיגטע פראיעקטן רעכענען  

ט אדער מאכן א אריין, אבער זענען נישט באגרעניצט צו, ערזעצן א דאך, אויספלאסטערן א פארקינג לא
 איינשטימיג.  ADAגעביידע 

  
ניו יארק סטעיט אפטיילונג פון וועטעראנען סערוויסעס דירעקטארין וויוויאנא דעקאהען האט  

״מיר זענען דאנקבאר צו אונזערע מיטארבעטער אין קאמיוניטיס לענגאויס ניו יארק סטעיט  געזאגט, 
וועלכע טון די ארבעט טעגליך פארצוזעצן אויסצוהאלטן אונזערע וועטעראנען, סערוויס מיטגלידער און  

זאציעס ליניע פאר ארגאני-די געלעגנהייט שטעלט צו א וויכטיגע פינאנציעלע לעבנס זייערע פאמיליעס.
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ענדערנדע ארבעט אין אן ענווייראנמענט וואס איז ארייננעמנד און צוטריטליך  -פארצוזעצן זייער לעבנס
 פאר די וועלכע זיי סערווירן.״  

  
פאר די צוועקן פון דער דאזיגער פראגראם, ווערן וועטעראנען ארגאניזאציעס באשטימט ווי סיי וועלכע  

ביזנעס אינעם סטעיט, וועמענ׳ס מיטגלידערשאפט באשטייט פון  וואוילטעטיגע ארגאניזאציע טוענדיג 
אינדיווידועלן וועלכע זענען געווען מיטגלידער פון די יונייטעד סטעיטס מיליטערישע קרעפטן און / אדער  

וועמענ׳ס הויפט ציל פונעם ארגאניזאציע אז צו בענעפיטירן מיטגלידער פון דער לאנד׳ס מיליטערישע 
 קרעפטן.  

  
פטיילונג פון וועטעראנען סערוויסעס וועט אפהאלטן א וועבינאר פאר פאטענציעלע אפליקאנטן אום  די א

, פארצולייגן דעם פראגראם און אפליקאציע פראצעדור. אפליקאנטן ווערן  2023,  12דאנערשטאג, יאנואר 
ראנען געמוטיגט אנטיילצונעמען ביים וועבינאר און / אדער אריינגעבן פראגעס איבער׳ן וועטע

. אפליקאנטן קענען אויך געפונען מער  grants@veterans.ny.govוואוילטעטיגע קאפיטאל פראגראם צו 
רף געניצט ווערן אריינצוגעבן  וועבזייטל, וועלכע דא ניו יארק סטעיט גרענטס געיטוועיאינפארמאציע אויפ׳ן 

 .  2023,  31אין אוונט, מערץ  4די אפליקאציע פאר פינאנצירונג. די ענדע פעריאד פאר אפליקאציעס איז 
  

 איבער דער אפטיילונג פון וועטעראנען סערוויסעס  
, וועלכע האט סערווירט אלס דער סטעיט׳ס ניו יארק סטעיט אפטיילונג פון וועטעראנען סערוויסעסדי 

, האלט  1945יליטערישע פאמיליעס זינט שתדלנות אגענטור פאר וועטעראנען, סערוויס מיטגלידער און מ
ברייטע פארפליכטונג פון סערווירן אלע וועטעראנ, סערוויס מיטגלידער און מיליטערישע  -אן א אגענטור

פאמיליעס אין פארשידענע ערליי פירונג אפטיילונגען, אריינגערעכנט פאדערונגען און אפיעלס פאר  
נט פון וועטעראנען אנגעלעגנהייטן, דיסטשארדזש בענעפיטן פון דער יונייטעד סטעיטס דעפארטמע

אפגרעיד אפיעלס צו דער יונייטעד סטעיטס דעפענס דעפארטמענט, און פאדערונגען פאר ניו יארק  
סטעיט בענעפיטן. וועטעראנען, סערוויס מיטגלידער און מיליטערישע פאמיליעס ווערן געמוטיגט זיך צו  

פערזענליך    —זיך צו טרעפן  איר וועבזייטלאדער  7697-883-888פארבינדן מיט דער אפטייל אויף  
ן אקרעדיטירטע וועטעראנען בענעפיטן ראטגעבער צו אדרעסירן זייערע  מיט א —אדער ווירטועל 

  DVSבאדערפענישן און איינשאפן דעם פולן מאס פון בענעפיטן וואס זיי האבן פארדינט. פאלגט נאך 
 .  טוויטעראון  אינסטעגרעם, פעיסבוקאויף 

  
  ### 
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