
 
 גאווערנער קעטי האקול   12/21/2022 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

 גאווערנער האוקול אנאנסירט אנהויב פון קאנאביס ריטעיל געשעפטן פאר באנוץ פון ערוואקסענע  
  

Housing Worksּפרַאפיט וואס שטיצט געוועזענע ארעסטירטע ניו יארקער, געסקעדזשולט -, א נָאנ
  29צו מאכן ערשטע קאנאביס פארקויף אין מאנהעטען אום דעצעמבער 

  
 פארענדיגט די קאנאביס סוּפליי טשעין אנגעהויבן מיט די איינזייען געלעגנהייט אינציאטיוו  

  
  

גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז די פארקויפונגען פון לעגאלע, רעגולירטע קאנאביס  
ביי א דיסּפענסערי אין מאנהעטען וואס   29פאר באנוץ פון ערוואקסענע וועט זיך אנהויבן אום דעצעמבער 

 HIV/AIDS  קאנטראלירטע-די לאנד'ס גרעסטע מינאריטעט — Housing Worksווערט אפערירט דורך 
- סערוויס ארגאניזאציע. די נָאנ  HIV/AIDSבאזירטע -סערוויס ארגאניזאציע און די גרעסטע קאמיוניטי

רַאפיט וואס איז באזירט אין ניו יארק סיטי שטעלט צו א רייע פון דירעקטע און אומדירעקטע שטיצנדע  ּפ
, געוועזענע ארעסטאנטן און  , היימלאזע מענטשןHIV/AIDSסערוויסעס פאר מענטשן וועלכע לעבן מיט 

מענטשן וועלכע זענען געווען פארפלאנטערט מיט די יוסטיץ סיסטעם. עס האלט אויך אויף א נעטווארק  
 פון וואוילטעטיגע ריטעיל געשעפטן.  

  
"מיר האבן אויסגעפלאסטערט א וועג בלויז ניין חודשים צוריק צו אריינגיין מיט די רעכטע פוס אין ניו  

אביס מארקעט פאר באנוץ פון ערוואקסענע דורכן לייגן גלייכקייט און יושר אלץ פריאריטעט,  יארק'ס קאנ
"די אינדוסטריע וועט פארזעצן צו   האט גאווערנער האקול געזאגט.און יעצט ערפילן מיר די ציהל", 

וואקסן פון דא, ברענגענדיג ארייננעמנדע געלעגנהייטן אין יעדע ווינקל פון ניו יארק סטעיט מיט 
 פארדינסטן ווערנדיג געשיקט צו אונזערע סקולס און צו אויפלעבן קאמיוניטיס." 

  
איינזייען געלעגנהייט אינציאטיוו  די  די היסטארישע געשעעניש וועט אפצייכענען א קריטישע עררייכונג אין

(Seeding Opportunity Initiative)   וואס איז אויספלאנירט געווארן צו אוועקשטען ניו יארק אויף א וועג
אנוץ צו אויספירן די ציהלן פון ניו יארק'ס קאנאביס געזעץ מיטן אויפבויען א קאנאביס אינדוסטריע פאר ב

פון ערוואקסענע וואס ברענגט א פארגוטיגונג צו די שאדנס וועלכע זענען געקומען פון די אומיושר'דיגע  
  השפעה פון די קאנאביס פארבאט.

  
די אינציאטיוו וואס איז אנאנסירט געווארן דורך גאווערנער האקול אין מערץ האט ערלויבט די  

פאמיליע פארמערס צו וואקסן די ערשטע קאנאביס פאר באנוץ פון ערוואקסענע   280לייסענסירונג פון 
ך די ערשטע  אין ניו יארק סטעיט. די געטעסטע, זיכערערע קאנאביס פראדוקטן וועלן פארקויפט ווערן דור

באנוץ דיסּפענסעריס אין ניו יארק וועלכע וזענען אין אייגנטום אדער פון -לייסענסירטע ערוואקסענע 
פארמישטע(; אדער דורך  -ערפאלגרייכע ביזנעס אפערירער וואס האט א קאנאביס באשולדיגונג )יוסטיץ

עלכע זענען געשעדיגט געווארן  ּפרַאפיט ארגאניזאציעס וועלכע שטעלן צו סערוויסעס פאר מענטשן וו-נָאנ 
 דורך די אומגלייכע אינפארסירונג פון די קאנאביס פארבאט.  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-office-cannabis-management-seeding-opportunity-initiative&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C8b7887127d764c2be79a08dae374d746%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638072388218986579%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2Bu9immfQy6pHdXyYWmwZ77K21AhRGOm4GUdPglHL3%2Fk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-office-cannabis-management-seeding-opportunity-initiative&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C8b7887127d764c2be79a08dae374d746%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638072388218986579%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2Bu9immfQy6pHdXyYWmwZ77K21AhRGOm4GUdPglHL3%2Fk%3D&reserved=0


- אויך האבן צום ווייניגסטנס איין יוסטיץ Housing Worksּפראפיטס ווי -כדי צו קוואליפיצירן דארפן נָאנ
ט א מאריכואנא  ארמישטע באורד מיטגלידער און זיי דארפן גיבן ארבעט געלעגנהייטן פאר מענטשן מיפ

פארמישטע ניו יארקער זינט עס איז געגרונדעט  -האט געדינט יוסטיץ Housing Worksבאשולדיגונג. 
דורך דירעקטע סערוויסעס און שתדלנות אינציאטיוון. היינט פאסט די יוסטיץ  1990געווארן אין 

פענישן פון מענטשן וועלכע צו זייערע סערוויסעס צו נאכקומען די באדער Housing Worksאינציאטיוו פון 
 זענען געזיצן אין טורמע, אריינרעכענענדיג אזעלכע מיט מאריכואנא באשולדיגונגען.  

  
( פארזיצערין, טרעמעין רייט, האט  Cannabis Control Boardקאנאביס קאנטראל באורד )

, מיט איר שטיצע פאר מענטשן  Housing Work"איך בין באגייסטערט אז אן ארגאניזאציע ווי געזאגט, 
וועלכע זענען געזיצן אין טורמע, וועט שטיין אין שפיץ פון די פארקויפונגען. די אנהויב פון פארקויפונגען 
דורך די איינזייען געלעגנהייט אינציאטיוו איז בלויז די אנהויב פון די שטאנדהאפטיגע סיסטעם וואס מיר  

גע מארקעט וועט וואקסן פון דא מיט שטיצע דורכאויס די גאנצע  די יושר'דיגע און ארייננעמי —בויען 
פראצעדור צו זיכער מאכן אז לייסענסירטע געשעפטן קענען זיך שטארקן איבער די שטרויכלונגען און  

 אויפבויען די נייע אינדוסטריע."  
  

אויף די "ניו יארק גייט  קאנאביס קאנטראל באורד מיטגלידערין, דזשען מעצגער, האט געזאגט, 
ריכטיגע וועג ביים אויפבויען איר לעגאלע קאנאביס אינדוסטריע, מיט די סטיעט'ס ערשטע ריטעיל  

דיסּפענסעריס ווערנדיג אפרירט דורך ביזנעסלייט און ארגאנזיאציעס וועלכע זענען איבערגעגעבן צו דינען 
ם זעלבן צייט פארשטערקערן מיר  זייער קאמיוניטי און לייגן פובליק געזונטהייט אלץ פריאריטעט. אין דע

שטאט קאמיוניטיס פאר די בענעפיט פון די -פון-די פארבינדונגען צוושין אונזערע שטאטישע און ארויס 
קליענטן, אנפילנדיג די שעלפס פון די ערשטע דיסּפענסעריס מיט קאנאביס פון א הויכע קוואליטעט  

פריינטליכן אופן אויף ניו יארק'ס קליינע און  -ייראמענטוועלכע זענען געוואקסן אונטער די זון אויף אן ענוו
 פאמיליע פארמס."  

  
-"לייגנדיג יוסטיץקאנאביס קאנטראל באורד מיטגלידערין דזשעסיקע גַארסיע האט געזאגט, 

פארמישטע מענטשן און די ארגאניזאציעס וועלכע שטיצן זיי די ערשטע אין שורה צו פארקויפן קאנאביס  
ו יארק אויף די ריכטיגע רעלסן צו קענען נאכקומען די ציהלן פון די ניו יארקע קאנאביס  לייגט ארויף ני

געזעץ בשעת'ן גיבן באשיצונגען פאר ארבייטער אין די אינדוסטריע דורכן שאפן יוניאן קאנאביס 
ין קאריערעס. דאס איז א גרויסע, ערשטע טריט פאראויס פאר די קענעביס אינדוסטריע וואס מיר בויען א

 עס איז א וויכטיגע און עס איז בלויז דער אנהייב.״   - ניו יארק 
  

"דאס איז היסטאריע וואס ווערט יעצט  קאנאביס קאנטראל באורד מיטגליד עדעם ּפערי האט געזאגט, 
געשריבן אזוי ווי מיר ארבעטן צו אדרעסירן די שאדן וואס איז פאראורזאכט געווארן דורך די קאנאביס  

ולשטענדיג איינפירן די ציהלן פון ניו יארק'ס קאנאביס געזעץ. דאס איז די ריכטיגע אנהויב פארבאט און פ
פאר די אינדוסטריע, און איך קוק ארויס צו פארזעצן צו ארבעטן מיט אונזער מאנשאפט צו שטיצן אלע  

 סארטן לייסענסעס צו זיכער מאכן אז מיר גיבן נישט נאר לייסענסעס פאר ביזנעסלייט וועלכע
קאנצעטרירן זיך אויף געזעלשאפטליכע גלייכקייט נאר אז מיר לייגן זיי אויך ארויף אויפן וועג צו סוקסעס  

 אויף די לאנגע טערמין."  
  

 Office ofקריס אלעקסענדער, עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון די אפיס פון קאנאביס פארוואלטונג )
Cannabis Management ,ץ פון די סוּפליי טשעין ווואס מיר האבן "איך בין שטאל(, האט געזאגט

אויפגעבויט פון אל"ף דורך די איינזייען געלעגנהייט אינציאטיוו, דורכן זיך פארלאזן אויף פאמיליע  
פארמישטע מענטשן און אויף די ארגאניזאציעס וועלכע שטיצן זיי, און איך בין  -פארמער און יוסטיץ

גיסלאטור פאר זייער שטיצע ביים דאס דורכפירן. מיר האבן דאנקבאר פאר גאווערנער האקול און די לע
נישט נאר געברענגט אן ענדע צו די פארבאט אין ניו יארק, נאר מיר ווייזן אויך פאר די גאנצע לאנד וויאזוי 

צו בויען א מארקעט וואס איז באמת גלייך און ארייננעמנד, און וואס ארבעט צו פאררעכטן די שאדנס  



אראורזאכט געווארן דורך די אומיושר'דיגע אינפארסירונג פון קאנאביס פארבאט. יעדע  וועלכע זענען פ
דאלאר וואס ווערט אויסגעגעבן אין די וואקסנדע אינדוסטריע וועט העלפן שטיצן זעלבסטשטענדיגע  

 ביזנעסער, אונזערע סקולס און אונזערע קאמיוניטיס." 
  

"איך בין דאנקבאר צו זעהן די אנהויב פון די ריטעיל  סטעיט סענאטארשע ליז קרּוגער האט געזאגט, 
וועט זיין די קערפערשאפט צו   Housing Worksקאנאביס פארקויפונגען פאר ערוואקסענע און אז 

עפענען די ערשטע געשעפט. זייערע צענדליגע יארן פון ארבעט מיט שוואכערע קאמיוניטיס מאכט זיי 
ו זיכער מאכן אז ניו יארק'ס קאנאביס מארקעט ברענגט פאר א פאסיגע שותף אין די באמיאונג צ

באדייטפולע געלעגנהייטן פאר די וועלכע זענען די שווערסטע באטראפן געווארן פון די דורכגעפאלענע  
 קאנאביס קרימינאליזאציע ּפאליסיס פון די פארגאנגענהייט." 

  
"די היינטיגע היסטארישע  סטָאוקס, האט געזאגט,- אסעמבלי מאיאריטעט פירערין, קריסטאל ּפיּפלס

אנאנס איז א מאנומענטאלע אנטוויקלונג אין דאס אויפשטעלונג פון די קאנאביס עקאנאמיע אין ניו יארק  
מאריכואנא רעגולאציע  וואס לייגט גערעכטיגקייט און גלייכקייט ביים צענטער, ווי אויסגעמשל'ט אין דעם '

( און דורך די איינזייען געלעגנהייט Marijuana Regulation and Taxation Actאון טעקס געזעץ' )
פארמישטע מענטשן און  -און די אנדערע יוסטיץ Housing Worksאינציאטיוו. איך בין באגייסטערט פאר 

ליק פאר די פארקויף פון זיכערע און  ארגאניזאציעס וועלכע וועלן בקרוב עפענען די טירן פאר די פוב
פארלעסליכע קאנאביס פראדוקטן. די ערשטע פארענדיגונג פון א גאנצע פראצעדור פון ניו יארק'ס  

געוואקסענע קאנאביס סוּפליי טשעין איז בלויז די אנהויב פון דאס וועט זיכער ווערן א  -ערשטע היים
 בליהענדע און גלייכע נייע אינדוסטריע."  

  
"פון די יסוד זענען מיר א היילנדע  , האט געזאגט, Housing Worksפון   CEOלס קינג, טשאר

קאמיוניטי וואס איז איבערגעגעבן צו צושטעלן האוזינג, העלט קעיר און באשעפטיגונג פראגראמען פאר  
פן ניו יארקער. די געלעגנהייט וועט נישט נאר גיבן פאר אונזער מאנשאפט די מיטלען צו פאראויס שטו

אונזער אלגעמיינע מיסיע, נאר אויך צו קענען ארויסלייגן און שטופן פראדוקטן וועלכ עקומען פון 
LGBTQ+  ,BIPOC אנגעפירטע קאנאביס ברענדס ארום די סטעיט."  -און פרויען 

  
, האט געזאגט,  Housing Works Cannabis Coסאשא נָאטדזשענט, געשעפט מענעדזשער פון 

וואס קומט איינמאל אין לעבן. מיט דעם אלעם בלייבט אונזער ארגאניזאציע'ס  "דאס איז א מאמענט 
מיסיע אזוי דרינגנד ווי סיי ווען. מיר קענען נישט ווארטן צו נעמען די לייצעס אלץ א מוסטער פון 
געזעלשאפטליכע גלייכקייט פאר אמעריקע'ס קאנאביס אינדוסטריע, באזונדערס מיט אונזערע  

דארטן און אנגייענדע שטיצע פון פאר מענטשן און קאמיוניטיס וועלכע זענען באטראפן  רעקרוטירונג סטאנ
 געווארן מער פון אנדערע דורך די אומיושר'דיגע קאמף קעגן דרָאגס."  

  
אין די   Broadway 750געפונט זיך אויף   Housing Worksדי געשעפט וואס ווערט אפן געהאלטן דורך 

Astor Place   געגנט. אלע פארדינסטן פון דיסּפענסערי פארקויפונגען וועלן געשיקט ווערן צו די שירעם
צו אדרעסירן די טאפלטע קריזיס פון   1990, געגרונדעט אין .Housing Works, Incארגאניזאציע, 

HIV/AIDS ייטן, און היימלאזיגקייט. די ארגאניזאציע וואס האלט זיך אליין אויס ברענגט דזשאב געלעגנה
לעגאלע פארטיידיגונג און ברייטע האוזינג און געזונטהייט סערוויסעס וועלכע ווערן טיילווייז אויסגעצאלט  

ביך געשעפט און יעצט איר נייע קאנאביס דיסּפענסערי. זיך  SoHoדורך פארדינסטן פון אירע געשעפטן, 
ארויס אויף א  Housing Worksזיך קאנצעטרירנדיג אויף מיטגעפיל און צו אוועקנעמען סטיגמעס, לאזט 

מיסיע צו פאראויס רוקן די קאנאביס אינדוסטריע דורכן שטיצן די פראקטישע באדערפענישן פון זייער  
 רעדוקציע צוגאנג.  -געטריבענע און שאדן-קאמיוניטי דורך א יושר

  
ּפענסערי וועט זיין, סקוועיר פיס, איז די אייקאנישע געביידע וואו די דיס 4,400אויסגעשפרייט איבער 

וועט  Housing Works Cannabis Co. 1883, פארענדיגט געווארן אין Astor Place 1באקאנט אלץ 



ענטפאנגען קליענטן מיט א באגרעניצטע איינקויפונג ערפארונג נאכן זיך עפענען מיט פלענער צו 
ורכגעטראכטן פארנעם אזוי ווי פארזיכטיג ארויסבויען א פארברייטערטע פלאץ וואס איז באצירט אויף א ד

 קאנאביס פראדוקטן ווערן גרינגער צו באקומען.  
  

Housing Works Cannabis Co  750וואס שטייט אויף Broadway  אין מאנהעטען'סAstor Place 
אוונט. די שעות וועלן צוגעפאסט ווערן אין  7פארמיטאג ביז  11געגנט וועט זיין אפן זיבן טעג א וואך פון 

 .  דאקומענדיגע וואכן. לערנט מער  די
  

- באדינגטע ערוואקסענע 36עיט קאנאביס קאנטראל באורד באשטעטיגט ביז היינט האט די ניו יארק סט
(,  Conditional Adult Use Retail Dispensary Licensesאנוץ ריטעיל דיסּפענסערי לייסענסעס ) ב

ּפראפיט ארגאניזאציעס. פריער  -פאר נָאנ 8פאר קוואליפיצירנדע ביזנעסער און  28אריינרעכענענדיג 
צו שטיצן ריטעיל   אנווייזונגעןפון קאנאביס פארוואלטונג פארעפנטליכט   דעם חודש האט די אפיס

ביזנעסער וועלכע הויבן אן זייערע אפעראציעס מיט דעליווערי סערוויסעס צו העלפן אונטערהייבן די 
 פארקויפונגען.  
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