
 
 גאווערנער קעטי האקול   12/19/2022 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

ביליאן דאלארדיגע דעוועלאּפמענט צו בויען   1.2גאווערנער האקול אנאנסירט טראנספארטמאטיווע 
 היימער פאר צוגענגליכע פרייזן , מעדיציניש קליניק, געשעפטן אין איסט ניו יארק  2,400

  
 Brooklynמיליאן דאלארדיגע ערשטע שטאפל פון איבערבויאונג פון  373אנהויב ארבעט אויף 

Developmental Center  היימער פאר צוגענגליכע   600יעצט אונטערוועגנס, וועט ברענגען כמעט
  פרייזן

  
שטאפלווייזע קאמיוניטי אנטוויקלונג איז טייל פון די סטעיט'ס 'ווייטעל ברוקלין' אינציאטיוו צו  

  אדרעסירן עקאנאמישע אומגלייכקייטן אין איסט ניו יארק 
  

  דא געמאלטע בילדער צו זעהן 
  
  

גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז קאנסטרוקציע האט זיך אנגעהויבן פאר די 
 Brooklynאקער -27ביליאן דאלארדיגע איבערבויאונג פון די געוועזענע  1.2טראנספארטאמיווע 

Developmental Center (BDC)  373ּפראּפערטי אין ברוקלין'ס איסט ניו יארק געגנט. די ערשטע 
-סקוועיר-15,000היימער פאר צוגענגליכע פרייזן, א נייע  576מיליאן דאלארדיגע שטאפל וועט בויען 

סקוועיר פיס פון שטח פאר געשעפטן אויף די   7,000יסיגע ַאוטּפעישענט מעדיצינישע קליניק און פ
, וועט זיין פארענדיגט וועט  Alafiaיינמאל די גאנצע דעוועלאּפמענט, באקאנט אלץ אונטערשטע שטאק. א

פריינטליכע געגנט מיט -היימער פאר צוגענגליכע פרייזן אין א פיסגייער 2,400עס ברענגען איבער 
. מיטלען וואס פארמערן געזונטהייט און וואוילזיין-פארוויילונג ערטער און צוטריט צו קאמיוניטי הילפס

Alafia ( 'איז טייל פון די סטעיט'ס 'ווייטעל ברוקליןVital Brooklyn  אינציאטיוו וואס אדרעסירט כראנישע )
געזעלשאפטליכע, עקאנאמישע און געזונטהייט אומגלייכקייטן אין ברוקלין'ס נויטבאדערפטיגע  

 קאמיוניטיס.
 

יו יארק, נאר מיר אינוועסטירן אין א  "מיר טוהען נישט בלויז בויען הייזער פאר די מענטשן פון איסט נ
"דורכן   האט גאווערנער האקול געזאגט.קאמיוניטי וואו דורות פון ניו יארקער וועלן קענען בליהען", 

נייע היימער פון א הויכע קוואליטעט און פארברייטערן צוטריט צו סָאושעל סערוויסעס  2,400אויפבויען 
געגנט גרינגער זיך צו ערלויבן צו וואוינען דארט און א מער  מאכן די  Alafiaאון העלט קעיר, וועט 

ארייננעמיגע און געזונטערע פלאץ צו וואוינען. די באמת טראנספארמאטיווע אינוועסטירונג וועט אונז  
אוועקשטעלן אויפן וועג צו פאררעכטן די געזעלשאפטליכע לעכער אין די סיסטעם צו פארזיכערן אז אלע  

  טשאנס צו בליהען."  ניו יארקער האבן א
 

אין צוזאמענארבעט מיט די ניו יארק סטעיט היימער  - האט עמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט  2018אין 
ארויסגעגעבן אן איינלאדענונג פאר   -( Homes and Community Renewalאון קאמיוניטי רינּועל )

ענטירטע דעוועלאּפמענט פאר ביזנעס  ארי-אפליקאנטן צו אריינגעבן פארשלאגן פאר מאדערנע, וואוילזיין
געגנט פון איסט ניו יארק. די דעוועלאּפמענט   Spring Creekאון פריוואטע באנוץ אויסגעמישט אין די  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-12%2FBrooklyn_Developmental_Center_Renderings.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C21d24fb54d5d468be20908dae1dec572%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638070644312191410%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=o6zlRicyib3%2B0jFQfLMp13Zk8imTTl4qzMAfJR8KIOA%3D&reserved=0


 Apex Building Company ,L+M Developmentמאנשאפט וואס האט געוואונען באשטייט פון 
Partners ,Services for the UnderServed  אוןRiseBoro Community Partnership די מייסט .

   .Dattner Architectsפלאן פאר די פלאץ איז אנטוויקלט געווארן דורך 
 

, וועט געבויט ווערן אין באזונדערע שטאפלען,  Alafiaאיבערבויאונג, באקאנט אלץ  BDCדי אלגעמיינע 
טחים פאר אנדערע באנוצן  אּפארטמענטס פאר צוגענגליכע פרייזן און ש 2,400און עס וועט בויען בערך 

 SCAPE Landscapeפריינטליכע קאמפלעקס מיט אן אפענע שטח דעזיינט דורך -אויף א פיסגייער
Architecture.   

 
שטאקיגע  -15די ערשטע שטאפל פון די איבערבויאונג וועט אריינרעכענען די נייע קאנסטרוקציע פון א 

 15אּפארטמענטס. די  124ע געביידע מיט אּפארטמענטס און א זעקס שטאקיג 452געביידע מיט 
שטאקיגע געביידע רעכנט אריין צוויי טורעמס וואס זענען פארבינדן דורך א מיטגעטיילטע לַאבי מיט א  

סקוועיר פיס פון שטח   7,800פיסיגע מעדיצינישע קליניק אין די ערשטע טורעם און -סקוועיר-15,000
   פאר געשעפטן אין די צווייטע טורעם. 

 
One Brooklyn Health  וועט אויפהאלטן אן ַאוטּפעישענט מעדיצינישע קליניק וואס וועט האבן פאמיליע

געזונטהייט און א רייע פון ספעציאליסטן סערוויסעס צו אדרעסירן די באדערפענישן פון די איינוואוינער פון 
Alafia  .די פלאץ פאר געשעפטן איז ערווארטעט צו האבן פינף ביזנעס  און די ארומיגע קאמיוניטי

טענאנטס מיט די ציהל צו צוציהען לאקאלע קליינע ביזנעסער וועלכע שטעלן צו סערוויסעס פאר די  
   געגנט.

 
אּפארטמענטס זענען אוועקגעלייגט פאר מענטשן מיט גייסטישע געזונטהייט שוועריגקייטן וועלכע  48

צו רענט סָאבסידיס און סערוויסעס אויסגעצאלט דורך די 'עמּפייער סטעיט שטיצנדע   וועלן האבן צוטריט
( און אנגעפירט דורך די  Empire State Supportive Housing Initiative, ESSHIהאוזינג אינציאטיוו' )

נדע  שטיצ 88(. נאך  Office of Mental Health, OMHניו יארק סטעיט אפיס פון גייסטישע געזונטהייט )
היימער וועלן אוועקגעלייגט ווערן פאר מענטשן מיט אינטעלעקטועלע אדער אנטוויקלונג דיסאביליטיס 

וועלכע וועלן בענעפיטירן פון רענט סָאבסידיס און סערוויסעס אויסגעצאלט דורך די ניו יארק סטעיט אפיס  
 Office for People With Developmentalפאר מענטשן מיט אנטוויקלונג דיסאביליטיס )

Disabilities, OPWDD שטיצנדע היימער איז  136(. די סערוויס ּפרָאוויידער פאר דיServices for the 
UnderServed.  

 
' דעזיין Passive Houseביידע געביידעס אין די ערשטע שטאפל זענען דעזיינט צו נאכקומען '

- טערמאעל הייצונג ּפאמּפ סיסטעם פאר ענערגיע-סטאנדארטן, און זיי וועלן נוצן א 'קלָאוזד לּוּפ דזשיָאו
שפארזאמע הייצונג און קילונג. עס וועט אויך זיין סאלאר פאנעלן אינסטאלירט אויפן דאך וואס וועט מאכן  

שמוציגע וואסער הייצונג סיסטעם וואס    SHARCעלעקטריציטעט פון די ענערגיע פון זון שטראלן און א 
   אסער פאר הייצונג, קילונג און הייסע וואסער. נוצט ענערגיע פון שמוציגע וו

 
סעקיוריטי  24/7איינוואוינער וועלן האבן אומזיסטע צוטריט צו שנעלע אינטערנעט סערוויס און 

סערוויסעס. נאך איינריכטונגען פאר די איינוואוינער וועלן אריינרעכענען מאשינען צו וואשן וועש, ביציקל  
   לונג פלעצער.סטארעדזש צימערן און פארוויי

 
- מיליאן דאלער אין פערמאנענטע טעקס  38.1סטעיט פינאנצירונג פאר די ערשטע שטאפל רעכנט אריין 

איינקונפט האוזינג טעקס קרעדיטס וועלכע וועלן אריינברענגען  -קזעמפט באנדס, פעדעראלע נידעריגעע
ידי פון די ניו יארק סטעיט היימער מיליאן דאלער אין סָאבס 174.9מיליאן דאלער אין עקוויטי, און  117.8

 New Yorkאון קאמיוניטי רינּועל. די ניו יארק סטעיט ענערגיע פארשונג און אנטוויקלונג אויטאריטעט )
State Energy Research and Development Authority, NYSERDA  וועט גיבן בערך )



געלטער פאר די   NYSERDAפאר  , און דער פראיעקט איז אויך בארעכטיגט צו אּפלייען$450,000
 NY-Sunפאמיליע אפָארדעבעל האוזינג באלוינונג' )- זון מולטי-NYסאלאר אינסטאלאציע אונטער דעם '

Multifamily Affordable Housing Incentive  פראגראם. אין צוגאב איז דער פראיעקט ערווארטעט צו )
  $670,000דיטס וועלכע וועלן אריינברענגען  טערמעל טעקס קרע-קוואליפיצירן פאר סאלאר און דזשיָאו

 48יערליך צו פינאנצירן אויפהאלטונג קאסטן פון די  $1,200,000שטעלט צו  OMHאין עקוויטי. די 
ESSHI  אין א פראגראם דעוועלאּפמענט גרענט צו דעקן קאסטן פאר די   $430,000יוניטס, און אזוי אויך

  ווערט צוגעשטעלט פון פארשידענע פריוואטע מקורות.  אנהויב פון די ארבעט. נאך פינאנצירונג
 

Alafia  איז טייל פון גאווערנער האקול'ס ברייטע פלענער צו מאכן האוזינג גרינגער זיך צו ערלויבן, מער
סטעיט בודזשעט האט די גאווערנער  2023יאר -יושר'דיג און מער סטאביל. אין די פיסקאלע

יאריגע, ברייטע האוזינג  -ביליאן דאלארדיגע, פינף 25געפירט א נייע פארגעשלאגן און ערפאלגרייך דורכ
היימער פאר   100,000פלאן וואס וועט פארמערן די האוזינג סוּפליי דורכן בויען אדער אויפהאלטן 

מיט שטיצנדע סערוויסעס פאר   10,000צוגענגליכע פרייזן איבער גאנץ ניו יארק, אריינרעכענענדיג 
היימער צו נוצן עלעקטריציטעט.   50,000ונגען, און אויך דאס אריבערפירן נאך שוואכערע באפעלקער

 Loganדי אנהויב ארבעט אויף  רטאנאנסי לעצטע וואך האבן גאווערנער האקול און מעיאר עריק עדעמס
Fountain 174, א פראיעקט פאר פארשידענע צוועקן אויך אין איסט ניו יארק וואס וועט אריינרעכענען  

ניו  169היימער וועלכע וועלן זיין פערמאנענט פאר צוגענגליכע פרייזן, א שעלטער מיט היימער פאר 
 סקוועיר פיס פון ריטעיל פלאץ. 7,600לכע גייען אריבער היימלאזיגקייט און מער פון יארקער ווע

 
"די  ען וויסנָאסקעס, האט געזאגט, -ניו יארק סטעיט היימער און קאמיוניטי רינּועל קאמישאנער, רוט

ּפראּפערטי איז א געלעגנהייט וואס קומט   Brooklyn Developmental Centerאיבערבויאונג פון די 
פריינטליכע און אקטיווע אפָארדעבעל האוזינג  -אמאל אין א יובלל צו בויען אן ארייננעמיגע, ענווייראמענט

קאמיוניטי וואס וועט פארבעסערן די געזונטהייט צושטאנד פון מענטשן און פארברייטערן געלעגנהייטן 
וואוינען אין צענטראל ברוקלין. מיר זענען באגייסטערט צו אנאנסירן די   פאר טויזנטע ניו יארקער וועלכע

ביליאן  1.2מיליאן דאלארדיגע ערשטע שטאפל פון א  373אנהויב פון קאנסטרוקציע אויף די 
דאלארדיגער פראיעקט וואס וועט האבן א באדייטנדע השפעה אויף די לעבנס פון צוקונפטיגע  

צע איסט ניו יארק געגנט. מיט שטיצנדע סערוויסעס, א געזונטהייט קליניק,  איינוואוינער און פאר די גאנ
פיי, באנוץ מיט ריינע ענערגיע, פלאץ פאר געשעפטן און ביליגע רענט, איז דאס א באמת  -אומזיסטע וויי 

יר  ברייטע צוגאנג צו ברענגען מער הייזער פאר צוגענגליכע פרייזן און צו בארייכערן די קאמיוניטיס וועם מ
   דינען."

 
און קאמישאנער, הָאוּפ נייט, האט געזאגט,   CEOעמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט פרעזידענט, 

"Alafia  איז די לעצטע ביישפיל פון גאווערנער האקול'ס איבערגעגעבנקייט צו פארברייטערן עקאנאמישע
הייזער פאר צוגענגליכע  געלעגנהייטן פאר אלע ניו יארקער דורך סטראטעגישע אינוועסטירונגען אין 

 Brooklynפרייזן. ערמעגליכט דורך די 'ווייטעל ברוקלין' אינציאטיוו, וועט די איבערבויאונג פון די 
Developmental Center  אויפלעבן צענטראל ברוקלין דורכן בויען א געזונטע, אפָארדעבעל און

  לעבעדיגע קאמיוניטי פאר פילע צוקונפטיגע דורות." 
  

, דָארין מ.  CEOק סטעיט ענערגיע פארשונג און אנטוויקלונג אויטאריטעט פרעזידענט און ניו יאר
"דער פראיעקט שפיגלט אפ גאווערנער האקול'ס איבערגעגעבנקייט צו  העריס, האט געזאגט, 

פארזיכערן אז ניו יארקער אריבער די סטעיט וועלכע באקומען נישט גענוג סערוויסעס האבן יושר'דיגע און  
מיליאן  2שפארזאמע היימער אלץ טייל פון איר ציהל צו דעוועלאּפען  -ָארדעבעל צוטריט צו ענערגיעאפ

טערמעל הייצונג ּפאמּפ טעכנאלאגיע  -. מיט די באנוץ פון דזשיָאו2030פריינטליכע היימער ביז -קלימאט
ינמאל עס וועט דעוועלאּפמענט, אי Alafiaאון עלעקטריציטעט פון ריינע סאלאר ענערגיע, וועט די 

פארענדיגט ווערן, צושטעלן ריינע און שטאנדהאפטיגע פלעצער צו וואוינען פאר איינוואוינער אין 
 ברוקלין'ס איסט ניו יארק געגנט, העלפנדיג אויפלעבן די ברייטערע קאמיוניטי." 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-and-mayor-adams-announce-groundbreaking-mixed-use-affordable-housing&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C21d24fb54d5d468be20908dae1dec572%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638070644312191410%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2KJ8w00TMdb2TV0pAhKfTq7tOnlhQ8ESgd8bAcygYoI%3D&reserved=0


  
"די  עזאגט, ניו יארק סטעיט אפיס פון גייסטישע געזונטהייט קאמישאנער, דר. ען סָאליווען, האט ג
 Brooklynשטיצנדע האוזינג אּפארטמענטס וועלכע זענען אריינגערעכנט אין די איבערבויאונג פון די 

Developmental Center   וועלן גיבן פאר מענטשן וועלכע לעבן מיט גייסטישע געזונטהייט שוועריגקייטן
ו קענען לעבן מיט הצלחה אין זייער זיכערע און סטאבילע היימער מיט די סערוויסעס וואס זיי דארפן כדי צ

אייגענע קאמיוניטי. גאווערנער האקול'ס איבערגעגבנקיייט צו שטיצנדע האוזינג און גייסטישע העלט קעיר 
  העלפט ארויס טויזנטע ניו יארקער צו לעבן געזונטערע און מער זעלבסטשטענדיגע לעבנס." 

  
 Dormitoryפון די דארמיטארי אויטאריטעט פון ניו יארק סטעיט ) CEOפרעזידענט און 

Authority of the State of New York, DASNY ,רּובען מעקדעניעל, האט געזאגט ,)"DASNY 
איז שטאלץ צו שטיצן א וויכטיגער פראיעקט וואס וועט בענעפיטירן די ברוקלין קאמיוניטי לאנג אריין אין  

י פירערשאפט פון גאווערנער האקול ארבעטן מיר צו אינוועסטירן אין ברוקלין און צו די צוקונפט. אונטער ד
  אויפלעבן קאמיוניטיס אריבער גאנץ ניו יארק סטעיט."

 
ניו יארק סטעיט אפיס פאר מענטשן מיט אנטוויקלונג דיסאביליטיס קאמישאנער, קערי נייפעלד,  

גן אלץ פריאריטעט אזעלכע ניו יארקער וועלכע לעבן  "גאווערנער האקול זעצט פאר צו לייהאט געזאגט, 
מיט אנטוויקלונג דיסאביליטיס מיט ארייננעמיגע און שטיצנדע האוזינג אפציעס וועלכע בארייכערן 

אּפארטמענטס פאר מענטשן   88קאמיוניטיס און פארבעסערן לעבנס. עס איז באזונדערס פאסיג אז די 
די   – עבויט ווערן אויף די שטח פון א געוועזענע אנשטאלט מיט אנטוויקלונג דיסאביליטיס זאלן ג

Brooklyn Developmental Center –  אנדערע אין  19אזוי ווי די פארשליסונג דערפון איז געווען צווישן
'ס שריט צו פארמערן דאס וואוינען אין די קאמיוניטי. איך קוק ארויס צו זעהן די מהפכה וואס OPWDDדי 

ן מיטן ערלויבן מער מענטשן צו פארווירקליכן זייער חלום צו וואוינען  דאס וועט ברענגע
  זעלבסשטענדיגערהייט."

 
 Alafia"די ערשטע שטאפל פון די נייע סטעיט סענאטארשע רַאקסען דזש. ּפערסאוד האט געזאגט, 

 132הערליכע נייע אּפארטמענטס אין די געגנט, ארויס פון וועלכע  500דעוועלאּפמענט וועט בויען כמעט 
נויטיגע שטיצנדע האוזינג. די 'ווייטעל ברוקלין' אינציאטיוו ברענגט א באדייטנדע  -יוניטס וועלן זיין קריטיש

, און די וויכטיגע זאך איז אז  קאמפלעקס Brooklyn Developmental Centerמהפכה צו די געוועזענע 
  עס וועלן נאכאלץ צוגעשטעלט ווערן סערוויסעס אויפן ארט פאר שוואכערע ניו יארקער."

  
דעוועלאּפמענט איז א וויכטיגע טריט   Alafia"די אסעמבלי מיטגלידערין ניקי לּוקַאס האט געזאגט, 

ר אפָארדעבעל האוזינג און נאך א  פאר אונזער קאמיוניטי. מיר זענען אין פארצווייפלטע נויט פא
מעדיצינישע צענטער. איך קוק ארויס צו ארבעטן מיט די דעוועלאּפערס און מיט די גאווערנער'ס אפיס  
אויף די קאמיוניטי שותפות, אנגעהויבן מיט די היינטיגע אנהויב ארבעט און דורך אלע קאנסטרוקציע 

אריינרעכענען גאראנטירטע באשעפטיגונג געלעגנהייטן  שטאפלען פון אנהויב ביזן סוף. די ציהלן דארפן  
פאר קאמיוניטי מיטגלידער און פארזיכערן אּפארטמענטס פאר מיטגלידער וועלכע וואוינען יעצט אין די  

'טע אסעמבלי דיסטריקט. אין צוגאב, קוק איך ארויס צו ארבעןט צוזאמען צו צוגרייטן די קאמיוניטי  60
ור צו פארזיכערן אז איינוואוינער אין די דיסטריקט זענען רעגיסטרירט און  פאר דעם אפליקאציע פראצעד

  באקאנט מיט דעם פראצעדור כדי צו אויסנוצן די געלעגנהייטן פאר באשעפטיגונג און האוזינג."
  

"איסט ניו יארק שטעלט זיך ברוקלין באראו פרעזידענט אנטָאניָאו רינָאוסָאו האט געזאגט, 
פאר זייער ברוקלין קאמיוניטי, בויענדיג הונדערטע היימער פאר צוגענגליכע פרייזן,  ווידעראמאל ארויס

העלט קעיר סערוויסעס און פלאץ פאר געשעפטן פאר אונזערע שכנים. מיר דארפן בויען מיט א גרעסערע  
געגנט  שנעלקייט צו באקעמפן די האוזינג קריזיס, נישט נאר דא אין איסט ניו יארק, נאר איבעראל. יעדע 

אין אונזער באראו דארף טוהן זייער חלק צו אונטערהייבן ברוקלין'ס געזעלשאפטליכע און עקאנאמישע  
ּפראּפערטי איז אין  Brooklyn Developmental Centerוואוילזיין, און איך בין אזוי דאנקבאר אז די 



ן און ארגאניזאציעס וועלכע  שפיץ פון די וועג. א דאנק פאר גאווערנער האקול און פאר די פילע אגענטור
  זענען זיך צוזאמגעקומען דאס צו ערמעגליכן."

 
"סטאבילע און  , האט געזאגט, One Brooklyn Healthפון  CEOלערעי ברַאון, פרעזידענט און 

זיכערע האוזינג פאר צוגענגליכע פרייזן און צוגענגליכע העלט קעיר זענען פארבינדן איינס מיט די  
אנדערע צו קענען ברענגען גלייכקייט. מיר זענען באגייסטערט צו זיין א שותף אין די פארווירקליכונג פון 

   די גאווערנער'ס חזון."
 

, Services for the UnderServed (S:US)פון  CEOאון   דר. הָארהעי ר. ּפעטיט, פרעזידענט
"א היים איז נישט בלויז א געביידע. היים איז סטאביליטעט, זיכערהייט, קאמיוניטי און האט געזאגט, 

דער געפיל פון באהאפטנקייט. אלץ א ּפרָאוויידער פון סערוויס פאר נויטבאדערפטיגע ניו יארקער, איז עס  
צו צושטעלן היימער און שטיצן זיכערע קאמיוניטיס מיט צוטריט צו גרינע שטחים און  קריטיש צו פארזעצן 

וועט ברענגען אפָארדעבעל און   Alafiaנויטיגע קאמיוניטי איינריכטונגען. מיר זענען באגייסטערט אז 
ר וואלט נישט געקענט זיין מע S:USשטיצנדע האוזינג מיט גרויסע גרינע שטחים פאר איסט ניו יארק. 

   שטאלץ צו זיין טייל פון די מהפכיות'דיגע דעוועלאּפמענט." 
 

L+M Development Partners ס'CEO ,די פראיעקט וואס הויבט , ליסע גָאומעז, האט געזאגט"
עס וועט זיין א מוסטער פון די   —יעצט אן די ארבעט וועט ברענגען מער פון בלויז אפָארדעבעל האוזינג 

נפטיגע האוזינג דעוועלאּפמענטס אין נויטבאדערפטיגע קאמיוניטיס זאלן געבויט  סטאנדארטן וויאזוי צוקו
פריינטליכקייט אלץ פריאריטעטן ביי יעדע טריט. בויען -ווערן, שטעלנדיג געזונטהייט און ענווייראמענט

עס, פון   אפָארדעבעל האוזינג וואס איז דעזיינט צו שטיצן געזונטע וואוינונגען אין די געגנטער וואס דארפן
די קאנסטרוקציע מאטעריאלן וועלכע ווערן גענוצט ביז די סערוויסעס וואס ווערן צוגעשטעלט, איז קריטיש  

וויכטיג. מיר זענען דאנבאר פאר גאווערנער האקול פאר איר פירערשאפט אויף דעם נושא און פאר אלע  
  "אונזערע שותפים וועלכע העלפן מאכן דעם פראיעקט פאר א מעגליכקייט.

 
Apex Building Group ס'CEO ,עס זענען דא עטליכע מאל אין לעבן , לי ברעטוועיט, האט געזאגט"

וואס א פראיעקט קומט ארויף מיט די מעגליכקייט צו העלפן טראנספארמירן א געגנט און די לעבנס פון די 
איז איינס פון די פראיעקטן וועלכע קומען ארויף אמאל אין א יובל, און  Alafiaמענטשן אין די קאמיוניטי. 

Apex ק דערפון. דער פראיעקט ערלויבט איז גאר שטאלץ צו זיין א חלApex  צו פארזעצן צו אויספירן
איר מיסיע צו בויען הייזער פון א הויכע קוואליטעט פאר צוגענגליכע פרייזן בשעת'ן אויך שאפן אן  

   ענווייראמענט וואו מענטשן פון איסט ניו יארק קענען לעבן געזונטע און פרייליכע לעבנס." 
 

RiseBoro Community Partnerships ס'CEO ,50"פאר איבער , סקַאט שָארט, האט געזאגט  
געארבעט מיט קאמיוניטי שותפים, לאקאלע רעגירונג און פריוואטע אינוועסטירער  RiseBoroיאר האט 

צו העלפן ניו יארקער באקומען אפָארדעבעל האויזנג פון א הויכע קוואליטעט אפגעזעהן פון זייער זיּפ 
- 'ס קאמיוניטיRiseBoroקען וואקסן צו זיין נאך א ביישפיל פון  Alafiaיסטערט אז קָאוד. איך בין באגי

ענטרירטע מיסיע צו שטיצן געזונטע און בליהענדע קאמיוניטיס דורך אפָארדעבעל און שטיצנדע  צ
  האוזינג."

  
)שטאטישע   Urban Investment Groupיַארָאודזשין ראבינסאן, מענעדזשינג דירעקטאר פון די 

"דאס  , האט געזאגט, Goldman Sachs Asset Managementאינוועסטירונג גרופע( פון 
אויפבויען און אויפהאלטן אפָארדעבעל הייזער פון א הויכע קוואליטעט איז א הויפט פרינציפ פון די 

Urban Investment Groupפון  . מיר זענען באגייסטערט צו ארבעטן צוזאמען מיט א שטארקע גרופע
שותפים, אנגעפירט מיט שטיצע פון גאווערנער האקול, ווייל מיר גלויבן אז דער פראיעקט איז קריטיש  

  ביים שאפן עקאנאמישע ווערט און געלעגנהייטן פאר פילע אין די איסט ניו יארק קאמיוניטי."
  



די ערשטע  " , האט געזאגט, Wells Fargoּפעידזש טרעוועלסטעד, מענעדזשינג דירעקטארין פון 
פראיעקט איז א געוואלדיגע ביישפיל פון די חזון פון די אויפלעבונג פון איסט ניו   Alafiaשטאפל פון דעם 

אריענטירטע געשעפטן און -א פלאץ וואס האט אפָארדעבעל היימער, העלט קעיר, קאמיוניטי  —יארק 
ז אונזער ציהל צו לייגן אלץ א  פלעצער פאר ארבעט און פארוויילונג. יעצט מער פון סיי ווען בעפאר אי

פריאריטעט אינוועסטירונגען וועלכע פארברייטערן האוזינג געלעגנהייטן און פראיעקטן וועלכע העלפן  
פריינטליכע שטאט פאר אלע ניו יארקער. צוזאמען מיט אזויפיל -בויען א בעסערע, מער ענווייראמענט

פינאנצירט די קאנסטרוקציע פון די ערשטע  שטאלץ צו האבן  Wells Fargoוויכטיגע שותפים, איז 
יוניטס פון אפָארדעבעל האוזינג וואס וועט העלפן צושטעלן א קריטישע  452געביידע, אנטהאלטנדיג 

פארבינדונג מיט עקאנאמישע און קולטורישע געלעגנהייטן וועלכע וועלן אנפילן די לעבעדיגע קאמיוניטי 
  ."Spring Creekאין 

 
 ל ברוקלין אויפלעבן צענטרא

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  

ע צוטריט צו געזונטע עסנווארג אדער  העכערע ראטעס פון געזונטהייט פראבלעמען; באגרעניצט
געלעגנהייטן פאר פיזישע אקטיוויטעטן; און הויכע ראטעס פארברעכן און געוואלדטאטן. צענטראל  

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

 
צען דעוועלאּפמענט פראיעקטן זענען יעצט אונטערוועגנס אדער פארענדיגט, אויסגעוועהלט אין א  

פראצעדור וואס איז באזירט אויף וועלכע פראיעקטן זענען די בעסטע, זייענדיג די שליסלעך צו פאראויס 
היימער פאר צוגענגליכע    4,000אינציאטיוו צו אויפבויען שטופן די פארפליכטונג פון די 'ווייטעל ברוקלין' 

פרייזן אין 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 
ין ברוקלין'ס שוואכסטע קאמיוניטיס. יעדע אסעמבלי מיטגליד אין צענטראל  אנטוויקלונג און וואוילזיין א

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  -ייטן אין זייערע דיסטריקטס און צו אנטוויקלען לאנגגעלעגנה
וועלכע פארטרעטן טיילן פון צענטראל ברוקלין זענען אויך אקטיווערהייט פארמישט אין דעם פראצעדור.  

ניטי הויפט קאמיו 100קאמיוניטי זיצונגען האבן צוזאמענגעברענגט קרוב צו  25א סך הכל פון 
'ס( פאר די צען פלעצער זענען ארויסגעגעבן RFPפארמישטע. איינלאדענונגען אריינצוגעבן פארשלאגן )

. פינף 2020, און דעוועלאּפמענט שותפים זענען אויסדערוועהלט דורכאויס 2019און  2018געווארן אין 
לען וועלן זיך אנהויבן אין פראיעקטן האבן אנגעהויבן קאנסטרוקציע, און די איבעריגע פראיעקט און שטאפ

  לויף פון די קומענדיגע פאר יאר. 
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