
 
 גאווערנער קעטי האקול   12/14/2022 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

באנוץ עפארדאבעל  -גאווערנער האקול און מעיאר עדעמס מעלדן ברעכנדע נייעס פאר געמישטע
   האוזינג דעוועלאפמענט אין ברוקלין'ס איסט ניו יארק

  
פערמענאנטע אפארדעבל היימען, א שעלטער מיט   174טראנפארמירנדע פראיעקט וועט ברענגען 

  קוואדראט פיס פון ריטעיל צו צענטראל ברוקלין  7,600היימען פאר די היימלאזע, און מער ווי  169
  
  

לאגאן   גאווערנער קעיטי האקול און מעיאר עריק עדעמס האבן היינט געמאלדן ברעכנדע נייעס פון
מזרח ניו יארק איבערמאכן זאנעס,   2016באנוץ פראיעקט אנטוויקלט אונטער די -פאונטעין, א געמישטע

וואס וועט טראנספארמירן א געשטארבענע גאז סטאנציע צו אפארדאבל האוזינג יוניטס, דורכגענגליכע  
   וואוינונג פאר היימלאזע פאמיליעס, און נייע ריטעיל פלאץ.

  
"איבער ניו יארק, מאכן מיר געצילטע אינוועסטמענטס וואס פארגרעסערן אפארדאבל האוזינג  

געלעגנהייטן און שטעלן צו שטיצנדע און דורכגענגליכע היימען פאר פאמיליעס וואס דארפן זיי די  
- ביי-און עקאנאמישע אנטוויקלונג גייען האנט "האוזינג האט גאווערנער האקול געזאגט. מערסטע,"

האנט, און לאגאן פאונטעין איז אן אויסגעצייכנטע ביישפיל פון וויאזוי מעיאר עדעמס און איך ארבעטן 
   צוזאמען צו ברענגען נייע היימען, נייע סערוויסעס, און נייע ביזנעס צו געגנטער אין יעדע בארא."

  
"פראיעקטן ווי לאגאן פאונטעין זענען קריטיש צו  ניו מיארק סיטי מעיאר עדעמס האט געזאגט, 

אויפלעבן מזרח ניו יארק און קאמיוניטיס איבער די סיטי. די פראיעקט וועט אויפלעבן א א געשטארבענע  
ע  געדארפטע פערמענאנט-גאז סטאנציע, וואס שטעלט גארנישט צו צו די קאמיוניטי, צו שטארק

-אפארדעבל האוזינג, זיכערע בעטן פאר אונזערע שכנים וואס מאכן מיט היימלאזיגקייט, און קאמיוניטי
אלע מיט גרינגע צוטריט צו פובליק טראנספארטאציע. איך בין פרייליך צו   —סערווירנדע ריטעיל פלאץ  

יארקער וואס וועלן עס רופן  זען די וויכטיגע פראיעקט זיך רוקן פאראויס או קוק ארויס צו פייערן מיט ניו 
  זייער היים."

  

פארצווייגטע פלענער צו מאכן האוזינג מער אפארדעבל,  -די פראיעקט ערענצט גאווערנער האקול'ס ברייט
סטעיט בודזשעט, האט די גאווערנער פארגעשטעלט און   FY 2023מעסיג, און סטאביל. אין די 
יאר, פולשטענדיגע האוזינג פלאן וואס וועט פארגרעסערן  -ביליאן, פינף $25ערפאלגרייך פארזיכערט א 

אפארדעבל היימען איבער ניו יארק אריינרעכענדיג   100,000האוזינג סופליי דורך מאכן אדער אפהיטן 
פאר עמפינדליכע באפעלקערונגען, אין צוגאב צו די עלעקטריפיקאציע מיט שטיצע סערוויסעס  10,000
   היימען. 50,000פון נאך 

  
לאגאן סטריט, איז לאגאן פאונטעין געווארן דיזיינט אלס א הייבריד מאדעל וואס   265געפינענדיג זיך ביי 

- 13ע שעלטער אין א וועט ענטהאלטן אן אפארדעבל און שטיצנדע האוזינג באשטיינדטייל און א פאמילי
אינקאם  - אפארדעבל היימען פאר נידריגע 69טאקיגע געביידע. די מזרח פליגל וועט באשטיין פון ש

פראצענט פון דורכשניטליכע פארדינסט אינעם געגנט און   70און  50פאמיליעס וואס פארדינען צווישן 



היימען פאר  169וועט באשטיין פון  היימען פאר געוועזענע היימלאזע אינדיווידועלן. די מערב פליגל 105
היימלאזע פאמיליעס סערווירט דורך די ניו יארק סיטי דעפארטמענט פון היימלאזע סערוויסעס. די  

קוואדראט פוס פון ערשטן שטאק ריטעיל פלאץ לענגאויס   7,677געביידע וועט אויך ארייננעמען ארום 
ארקיטעקטס און וועט ווערן געבויט דורך   MHGט דורך אטלאנטיק אוועניו. די פראיעקט איז געווארן דיזיינ

   בראודוועי בילדערס, אן אפיליעט פון די האדסאן קאמפעניס.
  

אויף די אפארדעבל און  לאגאן פאונטען וועט צושטעלן א רייע איינריכטונגען פאר אירע איינוואוינער. 
באארבעטע אלגעמיינע  -שטיצנדע האוזינג זייט, וועלן באדינגונגען אריינרעכענען א פיטנעס שטוב, לאנד 

יארד מיט א קינדער'ס שפיל פלאץ, פילצאליגע באלקאנען מיט א גארטן פלאץ, ביציקל סטארידש  -קאורט
ג זייט, וועלן פאמיליעס האבן צוטריט צו  שטובער, און לאנדרי רומס. אויף די דורכגענגליכע וואוינונ

   דרויסנדיגע און אינערווייניגע קינדער קעיר פלאץ, ביציקל סטארידש, און לאנדרי רום.
  

פראפיט פראוויידער פאר די היימלאזע, וועט פארשטעלן פילע  -דזשעריקא פראיעקט, א געשעצטע נאנ 
סייט שטיצנדע סערוויסעס און פראגראמען פאר געוועזענע היימלאזע פאמיליעס אין די אפארדעבל  -אן

פראוויידער  באוואוסטע סאושעל סערוויס-, א נאציאנאלעUSAהאוזינג וואוינונגען. ווי אויך, וועט העלף  
פאר די היימלאזע, וועט אפערירן און צושטעלן קליענט קעיר קאאארדינאציע און סערוויסעס פאר  

   איינוואוינערס אין די שעלטער.
  

באן סאבוועי  Jלאגאן פאונטעין געפינט זיך באקוועמערהייט צוויי בלאקס אוועק פון די נארוואוד אוועניו 
   באן סאבוועי סטאנציע. Aן די אוקליד אוועניו  סטאנציע און א קורצע שפאציר פו

  
די  . 2024בוי ארבעט האט זיך אנגעהויבן אין אוגוסט און איז ערווארטעט צו ווערן פארענדיגט סוף 

  .USAאנטוויקלונג טיעם נעמט אריין די האדסאן קאמפאניס, די דזשעריקא פראיעקט, און העלף 
  

בוי ארבעט פינאנצירונג פאר לאגאן פאונטעין'ס אפארדעבל און שטיצנדע האוזינג באשטיינדטייל איז 
באפרייטע באנדס און פעדעראלע נידריגע  -מיליאן, אריינרעכענדיג שטייער $117געווען אין סך הכל 

, צוזאמען מיט אינקאם האוזינג שטייער קרעדיטס פון ניו יארק סטעיט היימען און קאמיוניטי באנייאונג
סיטי, וועלכע האט צוגעשטעלט די בוי ארבעט צייט אפשניט בריוו פון קרעדיט, א סאבסידי פון די ניו יארק  

סיטי דעפארטמענט פון האוזינג פרעזערוועישאן און דעוועלאפמענט, פאנדינג פון געוועזענע קאונסיל  
דסאן האוזינג קאפיטאל אלס מידגליד ראפעאל עספינאל, און שטייער קרעדיט עקוויטי מיט הא

מארגאן טשעיס אלס אן אינוועסטירער. א לאון פון סיטי האט צוגעשטעלט   JPסינדיקעיטער און 
מיליאן פאר די שעלטער טייל דורך א קאנטראקט מיט די ניו יארק סיטי   $97פינאנצירונג פון 

י ארבעט טיילונג און מאניטערן  דעפארטמענט פון היימלאזע סערוויסעס. סיטי וועט פארוואלטן אויף די בו
   פאר די גאנצע פראיעקט. 

  
מזרח ניו יארק איבערמאכן זאנעס, וועלכע וועט ברענגען   2016די פראיעקט איז א א וויכטיגע טייל פון די 

מיליאן פון געלט אינוועסטמענטס צו די געגנט. ביים אנטוויקלען די אינוועסטמענט סטראטעגיע,   $16.7
און געמאכט די מזרח ניו יארק קאמיוניטי פלאן צו   2014געארבעט מיט די קאמיוניטי אין האט די סיטי  

פריאטאריזירן די געברויך פאר נייע אינפראסטרוקטור, פארקס, קאמיוניטי פאסיליטיס, אפארדעבל  
   האוזינג, און שטיצע פאר קליינע ביזנעסעס.

  
ניו יארק סטעיט היימען און קאמיוניטי באנייאונג קאמישענער רוטאן וויסנאוסקאס האט געזאגט,  

"דעוועלאפמענטס ווי לאגאן פאונטעין אדרעסירן היסטארישע עקאנאמישע חסרונות אין צענטראל  
און  ברוקלין'ס געגנטער און און די וואקסנדע געברויך פאר נאך גוטע אפארדעבל האוזינג אין די סיטי

, ווי אויך HPDאיבער די סטעיט. מיר זענען פרייליך צו ארבעטן צוזאמען מיט אונזערע שותפים ביי 
פערמענאנטע און שטיצנדע היימען פאר פאמיליעס און  174אונזער דעוועלאפמענט שותפים, צו צושטעלן 



פאסיליטי  DHSפון א נייע די איינשליסונג   פאר די וואס האבן זיך געמוטשעט מיט האוזינג אומזיכערקייט.
אויף די פראפערטי וועט העלפן פאמיליעס וואס גייען דורך היימלאזיגקייט פארדינען סטאביליטעט און  
ארויסגיין פון די שעלטער אזוי שנעל ווי מעגליך. אונטער גאווערנער האקול'ס פירערשאפט, וועלן מיר  

געזונטע, אנהאלטבארע דעוועלאפמענטס ווי  ווייטער אינוועסטירן אין ברוקלין מיט דורכגעטראכטע, 
  דעם." 

  
פון מענטשן אין קאמיוניטי  60%, "נאנט צו ניו יארק סיטי קאונסיל מידגליד סענדי נורס האט געזאגט

- ארויסווארפונג פיילינגס שטייגן שרעקליך און שטיצנדע האוזינג ליעסמוטשענען זיך מיט רענט.   5באורד 
פס זענען געפערליך. ווען פארענדיגט, וועט לאגאן פאונטעין אדרעסירן די קריטישע געברויכן דורך  א

יוניטס פון דורכגענגליכע וואוינונג צו אונזער   169מאס אפארדעבל און -יוניטס פון פאמיליע 174ברענגען 
יוניטס פון שטיצנדע האוזינג, וועלכע וועלן   105ט. אריינגערעכנט אין דעם פראיעקט זענען דיסטריק

ווייטער העלפן הויז אדער היימלאזע שכנים. דורך צאמשטעלן אנהאלטבארע דיזיין, לאקאלע אויפנעמונג,  
  ."37קאנטראקטן, איז לאגאן פאונטעין אן אויפגענומענע צוגאב צו דיסטריקט   MWBEאון 

  
ניו יארק סיטי דעפארטמענט פון האוזינג פרעזערווירן און דעוועלאפמענט קאמישענער אדאלפא  

"לאגאן פאונטעין איז א גוטע ביישפיל פון וויאזוי די סיטי און סטעיט ארבעטן   . האט געזאגט,Jrקאריאן 
עלאפמענט ברענגט ווייטער צוזאמען צו צושטעלן הייזער פאר די מערסט עמפינדליכע ניו יארקער. די דעוו

- פאר געוועזענע היימלאזע און נידריגע  פערמענאנטע אפארדעבל און שטיצנדע היימען  174נישט נאר 
בעטן אין א נייע פאמיליע שעלטער. מיר זענען שטאלץ צו   169ינקאם פאמיליעס, נאר ענטהאלט אויך  א

.און לאקאלע ערוועלטע באאמטע   USAארבעטן מיט האדסאן קאמפאניס, דזשעריקא פראיעקט, העלף 
  צו ברענגען מער אפארדאבל היימען פאר מזרח ניו יארקער."

  
ניו יארק סיטי דעפארטמענט פון סאושעל סערוויסעס קאמישענער גערי פ. דזשענקינס האט  

באנוץ -"מיר זענען פרייליך צו זען בוי ארבעט זיך אנהייבן אויף לאגאן פאונטעין געמישטע געזאגט,
רדאבעל האוזינג דעוועלאפמענט וועלכע, ביים פארענדיגן, וועט צושטעלן הונדערטער עמפינדליכע  עפא

אינדיווידועלן און פאמיליעס מיט די דורכגענגליכע און אפארדעבל האוזינג וואס זיי דארפן צו באקומען 
ארבעט צו   סטאביליטעט און זיכערקייט. פראיעקטן ווי דעם זענען קריטיש צו אונזער פארגעזעצטע

קוואליטעט האוזינג און שעלטער געלעגנהייטן  -אפעקטיוו פארבינדן ניו יארקער אין געברויך צו די הויכע
וואס זיי דארפן און עס קומט זיך זיי. מיר זענען דאנקבאר צו אונזערע פובליק און פריוואטע שותפים פארן 

ן צוזאמען צו אונזער פאראייניגטע ציל פון  ברענגען די פראיעקט אויפן וועג און קוקן פאראויס צו ארבעט
  מאכן די סיטי מער פאראייניגטע און אפארדעבל פאר אלע." 

  
דאן גאראדניק, טשעיר פון די סיטי פלאנען קאמישען און דירעקטער פון די דעפארטמענט פון סיטי  

באגרעניצטע און שטיצנדע היימען נעבן די סאבוועי און סיטי  -"די נייע אינקאם פלאנונג, האט געזאגטג,
טע רעזולטאטן. מיט  לייון פארק ווייזט ווייטער אויף אז מזרח ניו יארק געגנט פלאן ברענגט ווייטער עכ

מעיאר אדאמס' סיטי פון יא איניציאטיוון, וועלן מיר בויען אויף די ערפאלג, און ווייטער בויען א בעסערע  
  צוקומפט פאר אלע."

  
"די היינטיגע  סארא פייזער, דעוועלאפמענט דירעקטער, די האדסטאן קאמפאניס, האט געזאגט,

ער ששטענדיגע געטריישאפט צו בויען אפארדעבל האוזינג פאר  ברעכןנדע נייעס איז אן עדות צו צו אונז 
און די דזשעריקא פראיעקט, וועלכע וועט  HELP USAניו יארקער. מיר זענען שטאלץ צו ארבעטן מיט 

מיר ווילן אויך ברענגען קריטישע סאושעל סערוויסעס צו פאמיליעס אין די דורכגענגליכע וואוינונג טייל. 
דאנקען אונזער סיטי און סטעיט שותפים פאר זייער אנגייענדע שטיצע און צוזאמענארבעט צו ברענגען די 

   אינאווירנדע פראיעקט צו ווערן."
  



"דזשעריקא פראיעקט איז צופרידן צו שטיצן   , דזשעריקא פראיעקט, האט געזאגט,CEOטארי ליאן,  
לאגאן פאונטעין, וועמענס אינאווירנדע הייבריד שטיצנדע און אפארדעבל האוזינג וועט צושטעלן א יסוד  

פון זיכעערהייט פאר פאמיליעס און ערוואקסענע. מיר זענען אזוי שטאלץ צו ברענגען צו ברוקלין די  
ייסן זענען אומשאצבאר צו אינדיווידועלן ווען זיי בויען נייע לעבנס  פולשטענדיגע סערוויסעס וועס מיר וו

, USAפאר זיי און זייערע פאמיליעס. מיר אפלאדירו מעיאר עריק עדעמס, די האדסאן קאמפאניס, העלף 
די ניו יארק סיטי דעפארטמענט פון האוזינג פרעזערוועישאן און דעוועלאפמענט, די ניו יארק סיטי 

ן היימלאזע סערוויסעס, און די ניו יארק סטעיט היימען און קאמיוניטי באנייאונג פאר  דעפארטמענט פו
   זייער פירערשאפט אין דעם וויכטיגן פראיעקט."

  
"מזרח ניו יארק איז וואו  האט געזאגט,  USAאון פרעזידענט, העלף  PhD., CEOטאם העימליין, 

האט אנגעהויבן איר ארבער, און עס איז וואו מיר אינוועסטירן ווייטער אין בויען בעסערע   USAהעלף 
פריוואטע -לעבנס פאר די וואס דארפן זיי די מערסטע. לאגאן פאונטעין איז א ביישפיל פאר פובליק

אפעקטירן   שותפות, און די פראיעקט וויזט אויף אז ווען מיר זענען געטריי צו צוזאמענארבעט, קענען מיר
עכטע לעזונגען צו אונזער סיטי'ס האוזינג קריזיס. א דאנק מעיאר עריק עדעמס, די האדסאן קאמפאניס,  
דזשעריקא פראיעקט, און אלע סטעיקהאלדערס דזשעריקא פראיעקט פארן צושטופן דעם בענטשמארק  

  דעוועלאפמענט."
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