
 
 גאווערנער קעטי האקול  11/30/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מיליאן דאלארדיגע ביליגע און שטיצנדע   82גאווערנער האקול אנאנסירט פארענדיגונג פון אן 
 האוזינג דעוועלאּפמענט אין בראונסוויל  

  
Vital Brookdale  קאנצעטרירטע פלעצער  -אּפארטמענטס און געזונטהייט 160קאמפלעקס האט

  שפארזאמע מאדערנע נייע געביידע אין צענטראל ברוקלין- פאר די קאמיוניטי אין אן ענערגיע
  

ערשטע געביידע פארענדיגט אונטער די סטעיט'ס 'ווייטעל ברוקלין אינציאטיוו' וואס בויט אויף  
היימער פאר צוגענגליכע פרייזן און אדרעסירט געזונטהייט אומגלייכקייטן אין צענטראל  4,000

  ברוקלין
  
  

ן שטיצנדע היימער און  ביליגע או  160גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט די פארענדיגונג פון 
קאנצעטרירטע צוועקן אין  -סקוועיר פיס אין שטח פאר די קאמיוניטי פאר געזונטהייט 25,000איבער 

מיליאן דאלארדיגע דעוועלאּפמענט די   82, איז די Vital Brookdaleבראונסוויל, ברוקלין. באקאנט אלץ 
ערשטע פון צען האוזינג דעוועלאּפמענט פאר צוגענגליכע פרייזן צו פארענדיגט ווערן אונטער דעם  

( צו אדרעסירן היסטארישע אומגלייכקייטן און  Vital Brooklyn Initiative'ווייטעל ברוקלין אינציאטיוו' )
  ונגען אין צענטראל ברוקלין. ארויסגעצויגענע אינוועסטיר 

  
"צענטראל ברוקלין'ס קריטישע געזונטהייט און האוזינג באדערפענישן זענען געבליבן נישט ערפילט פאר  

האט  צו לאנג, אבער אין אנטווארט קערן זיך יעצט דערצו מיט אנטשלאסענע און שעפערישע לייזונגען", 
ברוקלין אינציאטיוו', ארבעטן מיר פון די נאענט מיט   "א דאנק די 'ווייטעל גאווערנער האקול געזאגט.

לאקאלע שותפים צו בויען מער האוזינג, פארבעסערן צוטריט צו העלט קעיר און צושטעלן די סארטן  
איז די לעצטע   Vital Brookdaleשטיצנדע סערוויסעס אין וועלכע איינוואוינער נויטיגן זיך כדי צו בליהען. 

ביישפיל פון מיין אדמיניסטראציע'ס איבערגעגעבנקייט צו פארשטערקערן די סוּפליי פון ביליגע היימער  
 פון א הויכע קוואליטעט פאר צוגענגליכע פרייזן פאר אלע ניו יארקער."  

  
Vital Brookdale פריינטליכע  -ערגענצט גאווערנער האקול'ס ציהל צו אנקומען צו צוויי מיליאן קלימאט

און אירע ברייטע פלענער צו מאכן האוזינג גרינגער זיך צו ערלויבן, מער יושר'דיג און   2030היימער ביז 
סטעיט בודזשעט האט די גאווערנער פארגעשלאגן און   2023מער סטאביל. אין די פיסקאלע יאר 

וזינג פלאן וואס וועט  יאריגע, ברייטע הא-ביליאן דאלארדיגע, פינף 25ערפאלגרייך דורכגעפירט א 
היימער פאר צוגענגליכע פרייזן   100,000פארגרעסערן די האוזינג סוּפליי דורכן בויען אדער אויפהאלטן 

מיט שטיצנדע סערוויסעס פאר שוואכערע  10,000איבער גאנץ ניו יארק, אריינרעכענענדיג 
  צן עלעקטריציטעט.היימער צו נו 50,000באפעלקערונגען, און אויך דאס אריבערפירן נאך 

  
ביליאן דאלארדיגע 'ווייטעל ברוקלין אינציאטיוו' וואס  1.4די דעוועלאּפמענט איז טייל פון די סטעיט'ס 

אדרעסירט כראנישע געזעלשאפטליכע, עקאנאמישע און געזונטהייט אומגלייכקייטן אין ברוקלין'ס 
 פון האוזינג פאר צוגענגליכע פרייזן.  יוניטס  4,000נויטבאדערפטיגע קאמיוניטיס דורכן אויפבויען 



  
 Vitalדיסטריקט, איז  Chandler-Watermanאין די  E. 98th St 11212 535שטייענדיג אויף 

Brookdale יוניטס אוועקגעלייגט צו זיין    36אּפארטמענטס, מיט  160שטאקיגע געביידע מיט -א זיבן
אּפארטמענטס פאר יוגענטליכע וועלכע קומען ארויס פון אן   10שטיצנדע האוזינג. עס זענען דא 

אּפארטמענטס פאר מענטשן מיט אינטעלעקטואלע  26ערציהאונג אין די פאסטער קעיר סיסטעם און  
ארטיגע שטיצנדע סערוויסעס ווערן צוגעשטעלט ווערן דורך  -ר אנטוויקלונג דיסאביליטיס. אויפןאון/אדע

The New York Foundling.   פאר די יוגענטליכע וועלכע קומען ארויס פון פאסטער קעיר איז די הילף
 Office of Children andאפיס פון קינדער און פאמיליע סערוויסעס )  NYSקאארדינירט מיט די 

Family Services, OCFS  'דורכן זיין א טייל פון די 'עמּפייער סטעיט שטיצנדע האוזינג אינציאטיוו )
(Empire State Supportive Housing Initiative.)    שטיצנדע סערוויסעס פאר די מענטשן מיט

אפיס   NYSאינטעלעקטואלע און/אדער אנטוויקלונג דיסאביליטיס ווערן געשטיצט דורך געלטער פון די 
 Office for People With Developmentalפאר מענטשן מיט אנטוויקלונג דיסאביליטיס )

Disabilities.)  
  

מיט צוויי שלאף צימערן און   59מיט איין שלאף צימער,  63סטּודיָאו אּפארטמענטס,  32עס זענען דא 
טס וועלן געהאלטן ווערן ספעציעל  זעקס יוניטס מיט דריי שלאף צימערן. די מערהייט פון די אּפארטמענ

פראצענט אדער ווייניגער פון די דורכשניטליכע ארטיגע איינקונפט   60פאר פאמיליעס וועלכע פארדינען 
(Area Median Income, AMI מיט ,)אּפארטמענטס אוועקגעלייגט פאר פאמיליעס וועלכע   26

 .  AMIפראצענט פון די  80פארדינען ביז 
  

קאנצעטרירטע קאמיוניטי פלעצער וועלן צושטעלן א מעדיצינישע  -סקוועיר פיס פון געזונטהייט 25,000די 
קליניק אנגעפירט דורך די ברּוקדעיל שפיטאל, א קאמיוניטי דזשאב טרענירונג פראגראם, א קאמיוניטי  

 .  New York Foundlingפרישע עסנווארג פראגראם און אפיסעס פאר די 
  

איינוואוינער האבן צוטריט צו א טעראסע אויף די צווייטע שטאק און אזוי אויך צו א פאדערשטע און  
הונטערשטע הויף מיט גראז און פלאץ צו לויפן מיט הינט, א שפילארט און פלאץ זיך אפצורוהען און  

ן די גאנצע געביידע,  פיי אינטערנעט צוטריט אי -פארוויילן און פלעצער צו זיצן. עס איז דא אומזיסטע וויי
אין איינקלאנג מיט די גאווערנער'ס ציהל צו עלימינירן די 'דיגיטאלע מחיצה' ווען שוואכערע מענטשן קענען  

נישט האבן אינטערנעט צוטריט; א קאמיוניטי צימער פאר מערערע צוועקן; א געימינג צימער; א 
סטארעדזש -מער צו וואשן וועש; קאלטעלייברערי/פלאץ פאר די איינוואוינער צו ארבעטן; דזשים; צי

  לַאקער און פעקלעך צימער; און א צימער פאר ביציקל סטארעדזש.
  

 Passiveפאראייניגטע שטאטן' ) -די דעוועלאּפמענט ארבעט צו באקומען א 'פאסיווע הויז אינסטיטוציע 
House Institute US, PHIUS + )2015  טאנדארט פון אן אינטערנאציאנאלע ס —סערטיפיקאציע

האט א סאלארישע   Vital Brookdaleבויען געביידעס מיט מאקסימאלע ענערגיע שפארזאמקייט. 
פון קראפט, גאר ווירקזאמע מעכאנישע  100kWעלעקטריציטעט סיסטעם אויף דאך וואס קען צושטעלן  

נידעריגע פלוס,   באלייכטונג, וואסער איינריכטונגען מיט א LEDסיסטעמען, אינסולעישען און פענסטער, 
צוזאמען מיט אנדערע ענערגיע שפארזאמקייט מאסנאמען צו פארמערן די באקוועמליכקייט, ביליגקייט  

  פריינטליכקייט.-און ענווייראמענט
  

 MDG Design + Construction ,Smith & Henzy Affordableדי דעוועלאּפמענט טיעם רעכנט אריין 
Group  אוןThe New York Foundling  . 

  
מיליאן דאלאר אין פערמאנענטע באנדס   13.9רעכנט אריין   Vital Brookdaleסטעיט פינאנצירונג פאר  

איינקונפט האוזינג טעקס קרעדיטס וועלכע וועלן  -וועלכע זענען פטור פון טעקס, פעדעראלע נידעריגע
סאבסידי פון ניו יארק  מיליאן דאלאר אין  30.4מיליאן דאלאר אין עקוויטי און נאך  32.8אויפטרייבן 



(.  New York State Homes and Community Renewalסטעיט היימער און קאמיוניטי רינּועל )
NYSERDAפאמיליע נייע קאנסטרוקציע פראגראם' )-'ס 'מולטיMultifamily New Construction 

Program  געלטער פון  אין  $161,000אין שטיצע צוזאמען מיט מער פון   $300,000( וועט צושטעלןNY 
Sun  די ניו יארק סטעיט אפיס פאר מענטשן מיט אנטוויקלונג דיסאביליטיס וועט אויסצאלן די שטיצנדע .

שטיצנדע אּפארטמענטס און די ניו יארק סטעיט אפיס פון   26סערוויסעס און רענט סָאבסידיס פאר 
שטיצנדע סערוויסעס און רענט   ( וועט אויסצאלן דיOffice of Mental Healthגייסטישע געזונטהייט )

 שטיצנדע אּפארטמענטס.  10סָאבסידיס פאר 
  

  Vital Brookdale" ען וויסנָאסקעס, האט געזאגט, - היימער און קאמיוניטי רינּועל קאמישאנער, רוט
איז א געוואלדיגע ביישפיל פון וויאזוי די סטעיט'ס 'ווייטעל ברוקלין אינציאטיוו' פארבעסערט די צוטריט צו  

מיליאן   82העלטקעיר, האוזינג פון א הויכע קוואליטעט, דזשאב טרענירונג און קאמיוניטי סערוויסעס. די 
וגענגליכע פרייזן אין א געביידע וואס  נייע היימער פאר צ  160דאלארדיגע אינוועסטירונג האט אויפגעבויט  

פריינטליכקייט, בשעת'ן  -איז דעזיינט געווארן צו נאכקומען די העכסטע סטאנדארטן פון ענווייראמענט
אויך ברענגען ווערטפולע קאמיוניטי פלעצער און א היים פאר העלטקעיר אנשטאלטן וועלכע שטעלן צו  

באזירטע דעוועלאּפמענטס פון דעם סארט -געזונטהייט סערוויסעס פאר די געגנט. דורך שטיצנדע און 
נויטיגע האוזינג און מיר אדרעסירן צענדליגע יארן פון אריינגעבויטע  -פארגרעסערן מיר די סוּפליי פון גאר

  אומרעכטן אין צענטראל ברוקלין'ס געגנטער." 
  

ער, קערי ע. נייפעלד, ניו יארק סטעיט אפיס פאר מענטשן מיט אנטוויקלונג דיסאביליטיס קאמישאנ
פראיעקט צוזאמען מיט די   Vital Brookdale"מיר זענען שטאלץ צו זיין א חלק פון דעם האט געזאגט, 

  26די  אנדערע סטעיט אגענטורן און אונזערע שותפים וועלכע וועלן צושטעלן די סערוויסעס.
טוויקלונג דיסאביליטיס אּפארטמענטס וועלכע זענען אוועקגעלייגט געווארן פאר מענטשן מיט אנ

פארגרעסערט די געלעגנהייט פאר מענטשן צו באקומען זיכערע האוזינג פאר צוגענגליכע פרייזן אין  
זייערע קאמיוניטיס. מיר אפלאדירן גאווערנער האקול פארן אנפירן די פארברייטערונג פון געלעגנהייטן צו  

ויטע סערוויסעס פאר ניו יארקער מיט אנטוויקלונג  באקומען האוזינג פאר צוגענגליכע פרייזן מיט אריינגעב
  דיסאביליטיס." 

  
"איך לויב  אפיס פאר קינדער און פאמיליע סערוויסעס קאמישאנער, שילע דזש. ּפּול, האט געזאגט, 

און די זיכערע האוזינג אפציעס פאר   Vital Brookdaleאויס און גראטוליר גאווערנער האקול איבער 
צוגענגליכע פרייזן און קריטישע שטיצע וואס עס וועט צושטעלן פאר יונגע מענטשן וועלכע נויטיגן זיך  

'ס לאנגיאריגע איבערגעגעבנקייט צו פארזיכערן  OCFSדערין די מערסטע. די אינוועסטירונג ערלויבט די 
ר קעיר סיסטעם צו ווערן פארגעזעצט אויך אין זייערע  סטאביליטעט פאר די קינדער פון די פאסטע

ערשטע ערוואקסענע יארן. איך קען נישט גענוג אונטערשטרייכן די וויכטיגקייט פון האוזינג און פון  
ארטיגע סערוויסעס פאר יונגע מענטשן וועלכע קומען ארויס פון אן ערציהאונג אין  -פינאנצירונג פאר אויפן

ם. האבן א היים גיבט א געפיל פון זיכערהייט און באפולמעכטיגונג וואס איז  די פאסטער קעיר סיסטע
קריטיש וויכטיג צו קענען אריבערגיין צו א נייע, באגייסטערנדע שטאפל אין זייערע לעבנס. עס איז פונקט 

  קונפט." אזוי וויכטיג צו האבן צוטריט צו קריטישע פראגראמען אזוי ווי זיי קוקן ארויס צו א לעכטיגערע צו
  

 New York State Energyניו יארק סטעיט ענערגיע פארשונג און אנטוויקלונג אויטאריטעט )
Research and Development Authority, NYSERDA פרעזידענט און )CEO  .דָארין מ ,

טיעם אזוי ווי זיי באנייען די   Vital Brookdaleגראטולירט די   NYSERDA" העריס, האט געזאגט, 
ינג קאמפלעקס פאר צוגענגליכע פרייזן וואס דעמאנסטרירט אן איבערגעגעבנקייט צו צושטעלן  האוז

שפארזאמע היימער צו פארזיכערן די באקוועמליכקייט און זיכערהייט פון  -אויסערגעווענטליכע ענערגיע
ערע  צענטראל ברוקלין'ס איינוואוינער. פון ריינע סאלאר ענערגיע פראדוצירט אויפן דאך ביז מער

שפארזאמע אינעווייניגע און דרויסנדיגע איינריכטונגען, איז דער פראיעקט א מוסטער פאר  -ענערגיע



  2פריינטליכע דעוועלאּפמענט, און עס שטיצט גאווערנער האקול'ס ציהל צו אויפבויען -ענווייראמענט
  ." 2030פריינטליכע היימער ביז -מיליאן קלימאט

  
"האוזינג פאר צוגענגליכע פרייזן ווערט שווערער  סענאטארשע קירסטען דזשיליבראנד האט געזאגט, 

און שווערער צו טרעפן אין ניו יארק סיטי, שעדיגנדיג געגנטער ווי בראונסוויל וועלכע האבן היסטאריש 
גע טריט צו אדרעסירן די  געליטן פון ארויסגעצויגענע אינוועסטירונגען און באזייטיגונג. דאס איז א וויכטי

גרויסע האוזינג פראבלעם אין אונזער סטעיט, און איך וויל באדאנקען גאווערנער האקול און דעם 'ווייטעל  
ברוקלין אינציאטיוו' פארן אינוועסטירן מיטלען צו אויפבויען היימער פאר צוגענגליכע פרייזן אין געגנטער  

  ווי בראונסוויל." 
  

"פארזיכערן אז יעדער ניו יארק און זייערע פאמיליעס  ד. קלַארק האט געזאגט, קאנגרעספרוי איוועט 
האבן זיכערע און ווארעמע פלעצער צו רופן זייערע אייגענע היים איז מער פון בלויז אונזער אויפגאבע  

עס איז אונזער מענטשליכע און מאראלישע פליכט, א פליכט וואס איז צו   —אלץ פובליק פארטרעטער  
פארנאכלעסיגט געווארן ברענגנדיג שאדן צו צאללאזע לעבנס. צום מזל טוישט זיך די קריטישע  לאנג 

דעוועלאּפמענט איז די ערשטע חלק אין א סעריע פון   Vital Brookdaleנייגונג אין די לעצטערע יארן. די  
איינוואוינער,   באמיאונגען וועלכע וועלן נישט נאר ברענגען היימער פאר אונזערע שוואכסטע ברוקלינער

נאר זיי וועלן גאר אויפלעבן די קאמיוניטיס צו וועלכע זיי באלאנגען. די איינציגסטע וועג צו איבערקומען די  
פילע לאנגיאריגע אומגלייכקייטן וועלכע פלאגן אונזער סטעיט איז צו אריינלייגן די נויטיגע ארבעט אויפן  

וערנער האקול און איר אדמיניסטראציע'ס שטח, און איך בין גאר באגייסטערט צו זעהן גאו 
  איבערגעגעבנקייט צו טוהן גענוי דאס." 

  
היימער און   NYS"איך באדאנק סטעיט סענאטארשע רַאקסען דזש. ּפערסאוד האט געזאגט, 

און די ּפראיעקט דעוועלאּפערס   New York Foundlingקאמיוניטי רינּועל, דעם ברּוקדעיל שפיטאל, 
אּפארטמענטס פון   160וועט ברענגען   Vital Brookdaleצום מציאות.  Vital Brookdaleפארן ברענגען 

קריטישע האוזינג אין די בראונסוויל געגנט מיט די מערהייט פון זיי זייענדיג אוועילעבעל פאר פאמיליעס 
עס דערפרייט די   (.AMIדי ארטיגע דורכשניטליכע איינקונפט )פון    60%וועלכע פארדינען ביז אזויפיל ווי  

ארטיגע שטיצנדע סערוויסעס  -הארץ צו זעהן אז כמעט א פערטל פון די אּפארטמענטס וועלן האבן אויפן
פאר יוגענטליכע וועלכע קומען ארויס פון א חינוך אין די פאסטער קעיר אדער פאר מענטשן מיט  

  אנטוויקלונג דיסאביליטיס." 
  

זענען א   Vital Brookdale"פראיעקטן ווי  וואטערמאן האט געזאגט, -אסעמבליפרוי מאניק טשענדלער
קריטישע טייל אינעם פאררעכטן די אומרעכטן פון א רייכע שטאט וואס האט נישט גענוג הייזער, וואו  

ו פארזיכערן אז  מענטשן שלאפן אין סיטי שעלטערס און וואו שטיצע סערוויסעס וועלכע דארפן צ 65,591
עס איז נישט נאר א  אונזערע שוואכסטע קאמיוניטי מיטגלידער בלייבן מיט האוזינג זענען נישט גענוג.  

פריינטליכע פריאעקטן. ניו יארק  -נויטיגער פראיעקט, נאר עס ערפילט אויך א נויט פאר ענווייראמענט-גאר
ווייזט אויף וואס עס קען אלץ   Vital Brookdaleסטעיט'ס 'ווייטעל ברוקלין אינציאטיוו' וואס רעכנט אריין 

די אפיס פאר מענטשן  איך וויל באדאנקען גאווערנער האקול,  אויפגעטוהן ווערן ווען עס איז דא א רצון. 
 MDG Design andמיט אנטוויקלונג דיסאביליטיס, אפיס פאר קינדער און פאמיליע סערוויסעס, 

Construction ,y GroupSmith & Henzy Advisor  אוןThe New York Foundling    פאר זייער
ארבעט צו פלאצירן ביליגע, צוגענגליכע האוזינג אין א קאמיוניטי וואו עס איז דא א גרויסע נויט דערפאר.  

  איך קוק ארויס צו זעהן מער פראיעקטן ווי דעם." 
  

"די איינציגסטע וועג צו טרעפן אונזער  ברוקלין באראו פרעזידענט אנטָאניָאו רינָאוסָאו האט געזאגט, 
וועג ארויס פון די האוזינג קריזיס איז די ריכטיגע וועג: מיט אן איבערגעגעבנקייט צו צוגענגליכע פרייזן, צו  

שטיצנדע סערוויסעס און צו דעוועלאּפמענטס וועלכע אנערקענען די אייגנארטיגע באדערפענישן פון די  
פיי אינטערנעט פאר יעדן, גרינע שטחים און  -טמענטס זייער היים. מיט וויימענטשן וועלכע רופן די אּפאר



אונז  Vital Brookdaleאיינריכטונגען ווי א דזשים, צימער צו וואשן וועש און ביציקל סטארעדזש, העלפט 
ן אין  צו העכערן די סטאנדארט פון לעבן אויף אן אופן וואס איז מעגליך זיך צו ערלויבן, אין בראונסוויל או

 Vitalגאנץ ברוקלין. א דאנק פאר אונזער סיטי און סטעיט שותפים פאר זייער שווערע ארבעט צו מאכן 
Brookdale  ".פאר א מציאות  

                               
MDG Design + Construction ,ס ּפרינסיּפעל, מעטיּו רּוני דזשּוניאר, האט געזאגט' "Vital 

Brookdale י די סארט דעוועלאּפמענט וואס צוקונפטיגע דעוועלאּפמענטס וועלן נוצן אלץ א איז גענו
באזירטע העלטקעיר, הערליכע דרויסנדיגע שטחים, גרינע און  -מוסטער. עס קומט מיט קאמיוניטי

פריינטליכע אויסרישטונגען און אּפארטמענטס וועלכע זענען פולשטענדיג מאדערניזירט  -ענווייראמענט
וועלן פירן זיכערע און   Vital Brookdaleמעגליך זיך צו ערלויבן. די איינוואוינער פון אבער באמת 

פראדוקטיווע לעבנס, און די וועלכע דארפן סערוויסעס וועלן האבן צוטריט צו זיי א דאנק די קאמיוניטי  
ארן  דעוועלאּפמענט פראגראמען וועלכע געפונען זיך אויפן ארט. א דאנק פאר אונזערע שותפים פ

ברענגען דעם פראיעקט צו ווערן אויסגעפירט און זיך איבערגעבן צו מאכן בראונסוויל א שטערקערע און  
  פעסטערע קאמיוניטי." 

  
Smith & Henzy Affordable Group  ס ּפרינסיּפעל און אייגנטומער, טימאטי הענזי, האט'

איז די רעזולטאט פון די געמיינזאמע באמיאונגען פון די   Vital Brookdale"די הצלחה פון געזאגט, 
מיר זענען גאר באגייסטערט אז מיר זענען געשאנקען געווארן   ברוקלין קאמיוניטי און פון ניו יארק סטעיט. 

עטן בשותפות מיט די קאמיוניטי און מיט די סטעיט צו פארווירקליכן זייער חזון  די געלעגנהייט צו ארב
 פריינטליכע האוזינג פאר צוגענגליכע פרייזן." -פאר ענווייראמענט

  
The New York Foundling  פרעזידענט אוןCEO ,מיר זענען , מעלאני הארצאג, האט געזאגט"

, ברענגענדיג  Vital Brookdaleותפות צו העלפן בויען  דאנקבאר פאר די אדמיניסטראציע פאר זייער ש
דינט. ביי   The New York Foundlingגעלעגנהייט און צוזאג פאר די מענטשן און קאמיוניטיס וועם 

The Foundling   זעצן מיר פאר צו זוכן ווירקזאמע וועגן צו אונטערהייבן יוגענטליכע וועלכע קומען ארויס
 Vitalפון א חינוך אין די פאסטער קעיר סיסטעם און מענטשן מיט אנטוויקלונג דיסאביליטיס. מיר זעהען 

Brookdale טרירן די גוטס אלץ איין ביישפיל פון נאך פילע צוקונפטיגע דעוועלאּפמענטס וועלכע דעמאנס
פאר די כלל וואס שטאמט פונעם גיבן געלעגנהייטן פאר אונזערע שכנים צו מגשים זיין זייער פולע  

זיכערהייט -פאטענציאל. עס איז געווען אן אמת'ע הנאה צו זעהן אונזערע איינוואוינער'ס זעלבסט
ו קענען זיין ערפאלגרייך אויף  וואקסנדיג אלץ רעזולטאט פונעם האבן די מיטלען וועלכע פעהלן זיך אויס צ

  זייער וועג צו זעלבסטשטענדיגקייט." 
  

One Brooklyn Health ס'CEO ,לערעי ברַאון, האט געזאגט , "One Brooklyn Health   איז גאר
פרייליך צו זיין טייל פון דעם באגייסטערנדן פראיעקט און פון די 'ווייטעל ברוקלין אינציאטיוו'. זיכערע  

ר צוגענגליכע פרייזן און צוגענגליכע העלט קעיר האבן א טיפע און אומאפטיילבארע קשר מיט  האוזינג פא
די עקאנאמישע סטאביליטעט פון א קאמיוניטי. מיר קוקן ארויס צו פארזעצן צו ארבעטן מיט יעדע פון די  

געביידע פאר  שותפים ביים צושטעלן סערוויסעס פאר די פאמיליעס וועלכע וועלן מאכן די מערקווירדיגע 
  זייער היים." 

  
 ברוקלין  אויפלעבן צענטראל

צענטראל ברוקלין ליידט שוין פון לאנג פון אינוועסטירער וואס נעמען ארויס זייערע אינוועסטירונגען און  
פון באזייטיגונג וואס האלט צוריק די וואוילזיין פון אירע איינוואוינער. איינוואוינער מאכן מיט באדייטנדע  

ו געזונטע עסנווארג אדער העכערע ראטעס פון געזונטהייט פראבלעמען; באגרעניצטע צוטריט צ
געלעגנהייטן פאר פיזישע אקטיוויטעטן; און הויכע ראטעס פארברעכן און געוואלדטאטן. צענטראל 

ברוקלין איז אויך אפעקטירט פון ברייטע עקאנאמישע אומגלייכקייטן צוליב ארבעטסלאזיגקייט, הויכע  
 א הויכע קוואליטעט.  ארימקייט שטאפלען, און נישט גענוג צוטריט צו העלט קעיר פון



  
צען פראיעקטן זענען יעצט אונטערוועגנס אדער פארענדיגט, אויסגעוועהלט אין א פראצעדור וואס איז  

באזירט אויף וועלכע פראיעקטן זענען די בעסטע, זייענדיג די שליסלעך צו פאראויס שטופן די  
היימער פאר צוגענגליכע פרייזן אין   4,000ן  פארפליכטונג פון די 'ווייטעל ברוקלין אינציאטיוו' צו אויפבויע

צענטראל ברוקלין מיט אריינגעבויטע סָאושעל, מעדיצינישע און קאמיוניטי סערוויסעס; פארוויילונג און  
 עדזשּוקעישען געלעגנהייטן; פאמיליע האוזינג; און אּפארטמענטס מיט שטיצנדע סערוויסעס. 

  
 '  איבער די 'ווייטעל ברוקלין אינציאטיוו

צו אדרעסירן די רייע פון   2017די 'ווייטעל ברוקלין איניציאטיוו' איז געענפט געווארן אין הערבסט 
אומגלייכקייטן וועלכע אפעקטירן די איינוואוינער פון ברוקלין און צו שאפן א נייע מוסטער פאר קאמיוניטי  

עדע אסעמבלי מיטגליד אין צענטראל אנטוויקלונג און וואוילזיין אין ברוקלין'ס שוואכסטע קאמיוניטיס. י
ברוקלין האט צוזאמגערופן א קאמיוניטי אדווייזארי קאונסיל באשטייענדיג פון קאמיוניטי פירער, לאקאלע 

טוער, און אנדערע פארמישטע פארטייען דורכצוקלערן די אייגנארטיגע געברויכן און  -מומחים, כלל
טערמיניגע לייזונגען. סטעיט סענאטארן -טוויקלען לאנגגעלעגנהייטן אין זייערע דיסטריקטס און צו אנ

וועלכע פארטרעטן טיילן פון צענטראל ברוקלין זענען אויך אקטיווערהייט פארמישט אין דעם פראצעדור.  
הויפט קאמיוניטי   100קאמיוניטי זיצונגען האבן צוזאמענגעברענגט קרוב צו   25א סך הכל פון 

'ס( פאר די צען פלעצער זענען ארויסגעגעבן  RFPצוגעבן פארשלאגן )איינלאדענונגען אריינ פארמישטע.
. פינף  2020, און דעוועלאּפמענט שותפים זענען אויסדערוועהלט דורכאויס 2019און  2018געווארן אין 

פראיעקטן האבן אנגעהויבן קאנסטרוקציע, און די איבעריגע פראיעקט און שטאפלען וועלן זיך אנהויבן אין  
  די קומענדיגע פאר יאר.לויף פון 
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