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 1,600 פון מער בויען צו פינאנצירונג אין דאלאר מיליאן 390 פון מער אנאנסירט האקול גאווערנער
  סטעיט יארק ניו אריבער היימער שטיצנדע און אפארדעבעל

  
,  היימער פאר צוגענגליכע פרייזן אין סאראטָאגע ספרינס202 מיליאן דאלאר פאר 61.4רעכנט אריין 

 20.4,  מיליאן דאלאר פאר אן אפָארדעבעל און שטיצנדע האוזינג קאמפלעקס אין באפעלאו40.1
  אפעראטיוו אין הארלעם-לאמא קאו-מיליאן דאלארדיגע רענאוואציע פון מיטשעל

   
  

 מיליאן דאלער איז פארטיילט געווארן אין 390גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז מער פון 
פריינטליכע און -קלימאט,  אפָארדעבעל1,600ּבָאנדס און סָאּבסידיס צו אויפבויען אדער אפהיטן מער פון 

צוזאמען מיט נאך פריוואטע געלטער און מיטלען זענען די צען . שטיצנדע היימער אריבער די סטעיט
 מיליאן דאלאר אין 600פראיעקטן וועלכע באקומען פון די פינאנצירונג ערווארטעט צו שאפן מער פון 

אלגעמיינע אינוועסטירונגען וועלכע וועלן העלפן לאקאלע עקאנאמישע אנטוויקלונג באמיאונגען און מאכן 
פארזיכערטע און , ס איבערגעגעבנקייט צו פארברייטערן די סוּפלי פון זיכערע'פארשריט מיט ניו יארק

  .געזונטע האוזינג געלעגנהייטן פאר איינצלנע מענטשן און פאמיליעס אריבער די סטעיט
   
אין די צייט ווען אונזער סטעיט פארמעסט זיך מיט גאר אן ערנסטן האוזינג קריזיס צייכנט די "

 נייע היימער אפ א וויכטיגע טריט פאראויס צו 1,600אינוועסטירונג צו אויפבויען און אפהיטן מער פון 
אפהיטן און , אויפבויען ".האט גאווערנער האקול געזאגט, "ס מאנגל אין הייזער'אדרעסירן ניו יארק

און איך בלייב , סטאביליזירן אונזער האוזינג סוּפליי איז א הויפט פריאריטעט פאר מיין אדמיניסטראציע
צו זיכער מאכן אז מיר האבן גענוג ' ניו יארק האוזינג קאמפאקט'איבערגעגעבן צו ברענגען לייזונגען ווי די 

  ." זיכערע הייזער פאר צוגענגליכע פרייזן פאר יעדער וואס וויל רופן ניו יארק זייער היים
   

די פינאנצירונג איז ערמעגליכט געווארן דורך די באנדס וואס ניו יארק סטעיט היימער און קאמיוניטי 
האט ארויסגעגעבן אין אקטאבער און  (Homes and Community Renewal, HCR)רינּועל 

 מיליאן דאלאר אין האוזינג באנדס וועלכע זענען פטור פון 231.2צושטעלנדיג , 2022דעצעמבער פון 
 מיליאן דאלאר אין געלטער דורך די 2.7אריינרעכענענדיג ,  מיליאן דאלאר אין סאבסידיס159טעקס און 

 New York State Energy)ס 'ניו יארק סטעיט ענערגיע פארשונג און אנטוויקלונג אויטאריטעט
Research and Development Authority, NYSERDA) 'ריינע ענערגיע אינציאטיוו'.   

   
  : גרענטס רעכענען אריין

   
  הויפטשטאט ראיאן 

   
 דער פראיעקט וועט . אין סאראטָאגע סּפרינגס סיטיTait Lane Reserve מיליאן דאלאר פאר 61.6

שטאקיגע -הייזער און דריי- אּפארטמענטס פאר צוגענגליכע פרייזן אין א געמיש פון טַאון202אויפבויען 
צען אּפארטמענטס וועלן אוועקגעלייגט ווערן פאר מענטשן וועלכע גייען אריבער . געביידעס



 Empire)פינאנצירט דורך א גרענט פון די עמּפייער סטעיט שטיצנדע האוזינג אינציאטיוו , היימלאזיגקייט
State Supportive Housing Initiative)  פארטיילט דורך די ניו יארק סטעיט אפיס פון צייטווייליגע און

דער פראיעקט איז . (Office of Temporary and Disability Assistance)דיסאביליטי הילף 
-Low)ס נידעריגע וואוינונג געביידעס קאנסטרוקציע 'NYSERDAפון $ 148,200געשאנקען געווארן 

rise Residential New Construction) די דעוועלאּפמענט איז די רעזולטאט פון א . פראגראם
איבערגעארבעטע זָאונינג ּפאליסיס צו ערלויבן מער וואוינונג געביידעס אין די געגנט וואס קומט מיט 

  . אסאך געלעגנהייטן
   

 צוויי ליידיגע און פארלאזטע . אּפארטמענטס אין טרָאי סיטיTaylor I מיליאן דאלאר פאר 51.5
-ּפראּפערטיס פון די טרָאי האוזינג אויטאריטעט וועלן אראפגעווארפן ווערן און ערזעצט ווערן מיט א ניי

 סקוועיר פיס פון פלאץ פאר 2,000 אּפארטמענטס און איבער 141שטאקיגע געביידע מיט -געבויטע זיבן
באזירטע -אלע אּפארטמענטס וועלן געדעקט ווערן דורך פראיעקט. געשעפטן אויף די אונטערשטע שטאק

 איז א וויכטיגער Taylor I.  ווַאוטשערס ארויסגעגעבן דורך די טרָאי האוזינג אויטאריטעט8סעקשען 
ס שטאט צענטער אויפלעבונג אינציאטיוו פלאן וואס איז דעזיינט צו רענאווירן די 'פראיעקט פאר די שטאט

   .צענטראל טרָאי-געגנט אויף די טייך ברעג אין דרום
   

  פינגער לעיקס 
   
 מיליאן דאלאר פאר מארקעטפלאץ אּפארטמענטס פאר עלטערע מענטשן אין הענריעטא טאון אין 43

מיט ,  אּפארטמענטס פאר צוגענגליכע פרייזן150שטאקיגע געביידע וועט האבן - די פיר.מאנראו קאונטי
 יאר אדער עלטער וועלכע דארפן שטיצנדע סערוויסעס צו 55 היימער אוועקגעלייגט פאר איינוואוינער 45

ארטיגע סערוויסעס וועלן פינאנצירט ווערן דורך א גרענט פון -אויפן. קענען לעבן זעלבסטשטענדיגערהייט
די עמּפייער סטעיט שטיצנדע האוזינג אינציאטיוו וואס ווערט פארטיילט דורך די ניו יארק סטעיט אפיס פון 

די דעזיין וואס איז געמאכט געווארן אויף אן . (Office of Mental Health)גייסטישע געזונטהייט 
גרענט פון די ניו יארק סטעיט ענערגיע $ 825,000שפארזאמן פארנעם ווערט געשטיצט דורך א -ענערגיע

   .ס ריינע ענערגיע אינציאטיוו'פארשונג און אנטוויקלונג אויטאריטעט
   

  ניו יארק סיטי 
   

 אין די פארדהעם הייטס Bedford Green House מיליאן דאלאר פאר די צווייטע שטאפל פון 44.7
 היימער פאר צוגענגליכע פרייזן 116שטאקיגע געביידע וועט ברענגען -17 די .געגנט פון די בראנקס

די איינוואוינער וועלן באקומען .  אוועגעלייגט פאר מענטשן וועלכע גייען אריבער היימלאזיגקייט70מיט 
רענט סָאבסידיס און סערוויסעס פינאנצירט דורך א גרענט פון די עמּפייער סטעיט שטיצנדע האוזינג 

די איבעריגע . אינציאטיוו וואס ווערט פארטיילט דורך די ניו יארק סטעיט אפיס פון גייסטישע געזונטהייט
די דעוועלאּפמענט .  און עלטער62 אּפארטמענטס וועלן זיין פאר פאמיליעס און עלטערע מענטשן פון 46

פיסיגע מעדיצינישע קליניק צו דינען די איינוואוינער און די ארומיגע - סקוועיר2,300וועט האבן א 
   .קאמיוניטי

   
- די זיבן.ס איסט ניו יארק געגנט' אין ברוקליןShepherd Glenmore מיליאן דאלאר פאר 44.2

 אּפארטמענטס ווערנדיג 74 היימער פאר צוגענגליכע פרייזן מיט 123שטאקיגע געביידע וועט ברענגען 
אוועגעלייגט פאר מענטשן וועלכע גייען אריבער היימלאזיגקייט צוליבן זיין פארפלאנטערט מיט די 

סערוויסעס . דראג באנוץ קראנקהייטן אדער גייסטישע געזונט פראבלעמען, קרימינאלע יוסטיץ סיסטעם
און רענט סָאבסידיס וועלן פינאנצירט ווערן דורך א גרענט פון די עמפייער סטעיט שטיצנדע האוזינג 

נאך אכט . איניציאטיוו פארטיילט דורך די ניו יארק סטעיט אפיס פאר צייטווייליגע און דיסאביליטי הילף
שפארזאמע געביידע וועט האבן -די ענערגיע. אּפארטמענטס וועלן געהאלטן ווערן פאר עלטערע מענטשן

   .ארטיגע עלעקטריציטעט-א סאלאר פאנעלן אינסטאלאציע אויפן דאך צו אויפטרייבן אויפן



   
 האוזינג פאר עלטערע מענטשן אין די איסט Crotona Belmont מיליאן דאלאר פאר 27.5

 אּפארטמענטסס פאר 134שטאקיגע געביידע וועט האבן - די צען.טרעמָאנט געגנט פון די בראנקס
 אּפארטמענטס וועלן געהאלטן ווערן 41.  און עלטער62צוגענגליכע פרייזן פאר עלטערע מענטשן פון 

און זיי וועלן באקומען , פאר עלטערע מענטשן וועלכע זענען געווען היימלאז אין די פארגאנגענהייט
שטיצנדע סערוויסעס פינאנצירט דורך א גרענט פון די ניו יארק סיטי היּומער ריסארסעס אדמינסיטראציע 

(Human Resources Administration) . אלע הויזגעזינדער וועלן באקומען רענט הילף דורך סעקשען
   .באזירטע ווַאוטשערס פארטיילט דורך די ניו יארק סיטי האוזינג אויטאריטעט- פראיעקט8
   

 . אין די העמילטאן הייטס געגענט אין מאנהעטעןRiver View Towers מיליאן דאלאר פאר 20.4
-מיטשעל'שטאקיגע -25דער פראיעקט וועט פינאנצירן אינפראסטרוקטורישע פארבעסערונגען פון די 

.  היימער פאר צוגענגליכע פרייזן385אפעראטיוו וואס איז אונטער סטעיט אויפזיכט מיט -קָאו' לַאמא
 דארף די געביידע פארבעסערונגען ווי צום ביישפיל אז די דאך זאל 1964האבנדיג געבויט געווארן אין 

נייע , בוילערס און רערן צו ערזעצט ווערן, ערזעצט ווערן און אז אסבעסטָאוס זאל אפגערייניגט ווערן
די מאדערניזירונגען . פענסטערס און באלקאן טירן און פאררעכטונגען צו די דרויסנדיגע ציגלנע ווענט

 14זענען ערווארטעט צו פארמערן די ענערגיע שפארזאמקייט און רעדוצירן געביידע אויל באנוץ מיט 
  .  .River Towers, Incדער אייגנטומער איז . פראצענט

   
  האדסאן ראיאן -מיד

   
 דער פראיעקט רעכנט . אּפארטמענטס אין קינגסטאן סיטיStuyvesant מיליאן דאלאר פאר 39.6

אּפארטמענט האוזינג דעוועלאּפמענט וואס איז פארבינדן צו די קינגסטאן -120אריין דאס איבערמאכן א 
 אונטער די דעּפארטמענט פון האוזינג און 1972האבנדיג געבויט געווארן אין . האוזינג אויטאריטעט

 236סעקשען  (Department of Housing and Urban Development)ס 'שטאטישע אנטוויקלונג
וועט די געביידע אריבערגיין ברייטע פאררעכטונגען און ערזעצונגען פון די סיסטעמען צו , פראגראם

צו פארשטערקערן די זיכערהייט און קוואליטעט פון לעבן , פארלענגערן די נוצבארע לעבן פון די געביידע
, נויטיגע פאררעכטונגען-דורכן פינאנצירן די גאר. שפארזאמקייט-פאר איינוואוינער און פארמערן ענערגיע

טערמיניגע צוגענגליכקייט פון די -וועט די פינאנצירונג פאר דעם פראיעקט העלפן היטן אויף די לאנג
   .פרייזן פאר די איינוואוינער פון די געביידע

   
   NYמערב 

   
 פארשפרייטע הייזער פראיעקט אין ערי און ניאגארא Magnolia מיליאן דאלאר פאר די 17.7

 דער פראיעקט וועט שטיצן דאס היטן אויף די נידעריגע פרייזן מיט א מעסיגע רענאוואציע פון .קאונטיס
פינאנצירטע האוזינג דעוועלאּפמענט פאר צוגענגליכע פרייזן מיט א סך הכל פון -פיר שטייענדע סטעיט

ביידע אין , Gratwick Manor און Austin Manorדי געביידעס רעכענען אריין .  אּפארטמענטס96
 אין נארט טָאנעווַאנדע Elizabeth Harveyאון ;  אין טשיקטאווַאע טאוןHaskell Stovroff; באפעלאו

 20מאדערניזירונגען זענען ערווארטעט צו פארמערן די ענערגיע שפארזאמקייט מיט צום ווייניגסנס . סיטי
 סיסטעמען און וואסער HVAC,  באלייכטונגLED, פענסטער, פראצענט דורכן אינטסאלירן נייע מעבל

   .הייצער
   

 די . אין די נָארט ּפארק געגנט אין באפעלאוPan American Square מיליאן דאלאר פאר 40.1
שטאקיגע געביידעס געבויט אויף ליידיגע שטחים מיט א סך -דעוועלאּפמענט וועט באשטיין פון דריי פיר

אכציג אּפארטמענטס וועלן געהאלטן ווערן פאר מענטשן מיט גייסטישע .  היימער150הכל פון 
און זיי וועלן געשטיצט ווערן דורך די ניו יארק סטעיט אפיס פון גייסטישע , געזונטהייט פראבלעמען

 Community Residence Single Room)צימערדיגע וואוינונגען -ס קאמיוניטי איינצלנע'געזונטהייט



Occupancy) היימער וועלן געהאלטן ווערן פאר ערוואקסענע וועלכע גייען אריבער 20נאך . פראגראם 
פינאנצירט דורך א גרענט פון די עמּפייער סטעיט שטיצנדע האוזינג אינציאטיוו וואס , היימלאזיגקייט

די געביידעס זענען דעזיינט צו נאכקומען . ווערט פארטיילט דורך די ניו יארק סטעיט העלט דעּפארטמענט
 מיליאן דאלארדיגע גרענט 1.9האבנדיג באקומען א , פריינטליכקייט-הויכע סטאנדארטן פון ענווייראמענט

   .ס ריינע ענערגיע אינציאטיוו'פון די ניו יארק סטעיט ענערגיע פארשונג און אנטוויקלונג אגענטור
   

די היינטיגע אנאנס ", האט געזאגט, ען וויסנָאסקעס-רוט, היימער און קאמיוניטי רינּועל קאמישאנער
ס אמביציעזע אגענדע צו גרויס פארברייטערן דאס אהערשטעלן נייע 'בויט ארויף אויף גאווערנער האקול

ס צוקונפט ווענדט זיך אויף אזעלכע סארט אינוועסטירונגען 'אונזער סטעיט. הייזער אריבער ניו יארק
געזונטע און זיכערע היימער פאר אונזערע שכנים און מער , פריינטליכע-וועלכע שטעלן צו ענווייראמענט

דורכן שענקען געלטער פאר די צען . צוטריט צו מיטלען און געלעגנהייטן אין אלע קאמיוניטיס
לעבן אויף א וועג ,  פאמיליעס עררייכן סטאביליטעט1,600קענען מיר העלפן מער פון , דעוועלאּפמענטס

מיינע בעסטע וואונטשן פאר . וואס זיי קענען זיך ערלויבן און בלייבן אין די קאמיוניטיס וואס זיי רופן היים
    ."אלע אונזערע דעוועלאּפמענט און פינאנצירונג שותפים פאר די געוואלדיגע עררייכונג

   
סטאבילע און זיכערע  ",האט געזאגט, ען סָאליווען. דר, אפיס פון גייסטישע געזונטהייט קאמישאנער

די שטיצנדע האוזינג פראיעקטן העלפן . האוזינג איז א קריטישע טייל אין דעם ערהוילונג פראצעדור
מענטשן מיט גייסטישע געזונטהייט פראבלעמען צו לעבן און בליהען אין זייערע אייגענע היימער און 

טע און זי זעצט פאר אירע באמיאונגען 'גאווערנער האקול איז געווען א געוואלדיגע שתדלנות. קאמיוניטיס
  ."צו זיכער מאכן אז יעדער ניו יארקער האט צוטריט צו גייסטישע געזונטהייט סערוויסעס

   
די ", האט געזאגט, טיעץ. דעניעל וו, אפיס פון צייטווייליגע און דיסאביליטי הילף קאמישאנער

ס איבערגעגעבנקייט צו שטארק 'דעוועלאּפמענטס וועלכע ווערן פינאנצירט שפיגלען אפ גאווערנער האקול
. פארברייטערן די צאל אפָארדעבעל און שטיצנדע הייזער וועלכע זענען דא אריבער ניו יארק סטעיט

שטיצנדע האוזינג שטעלט נישט נאר צו א פלאץ וואו צו וואוינען נאר אויך די סערוויסעס וועלכע זענען 
. נויטיג צו פארזיכערן אז געוועזענע היימלאזע מענטשן און פאמיליעס קענען בלייבן אין א סטאבילע הויז

עס איז אונז א פארגעניגן צו ארבעטן צוזאמען מיט אונזערע סטעיט און לאקאלע שותפים אויף די 
  ." פראיעקטן

   
. דָארין מ, CEOניו יארק סטעיט ענערגיע פארשונג און אנטוויקלונג אויטאריטעט פרעזידענט און 

-ענווייראמענט' גרינע'אויסנוצן פובליק און פריוואטע שטיצע צו פארמערן ", האט געזאגט, העריס
ס אפָארדעבעל האוזינג ציהלן אזוי ווי מיר מאכן 'פריינטליכע הייזער איז צענטראל צו גאווערנער האקול

 HCRדורך אונזער שותפות מיט די . ענערגיע עקאנאמיע אריבער ניו יארק סטעיט-וואקסן א גלייכע ריינע
שפארזאמע -באקומען אזעלכע פראיעקטן טעכנישע הילף און די שטופ צו שטיצן דאס אריינבויען ענערגיע

העלפנדיג פלעגן געזונטערע , עקוויּפמענט און ריינע ענערגיע און סיי נייע און סיי שטייענדע געביידעס
  ."קאמיוניטיס פאר פילע צוקונפטיגע דורות

   
, האט געזאגט, דזשעימס מעקדַאנעלד. דר, צייטווייליגער סטעיט העלט דעּפארטמענט קאמישאנער

נישט האבן סטאבילע האוזינג . סטאבילע האוזינג איז גאר וויכטיג פאר אלע פון אונז אלעמאל"
ניו יארקער וועלכע . פארערגערט געזונטהייט פראבלעמען און טרייבט געזונטהייט אומגלייכקייטן

פארמעסטן זיך מיט האוזינג אומזיכערהייט באקומען אויך מער קראנקהייטן אין די קינדער יארן און 
גאווערנער האקול פארשטייט באמת אז אינוועסטירן אין האוזינג געלעגנהייטן וועט זיך . כראנישע קרענק

  ." שיין אפצאלן דורכן זיכער מאכן אז אלע ניו יארקער האבן צוטריט צו האוזינג פאר צוגענגליכע פרייזן
   

ניו יארק סטעיט פארמעסט זיך מיט א ", ראזענטאל האט געזאגט. אסעמבלי מיטגלידערין לינדע ב
צוגענגליכע און סטאבילע , און די נויט פאר אפָארדעבעל, באמת פרעצענדענטלאזע האוזינג קריזיס



איז , אין ליכט דערפון. פלעצער פאר ניו יארקער צו רופן א היים איז קיינמאל נישט גרעסער געווען
–  מיליאן דאלאר אין פינאנצירונג פאר אפָארדעבעל הייזער 390ס אנאנס פון מער פון 'גאווערנער האקול

 ּפראּפערטיס און ביז שטיצנדע הייזער און קאמפלעקסעס צו דינען עלטערע NYCHAאנגעהויבן פון 
מיט מער ניו יארקער זיך מוטשענענדיג מיט היימלאזיגקייט פון סיי . א פריידיגע אנטוויקלונג– קאמיוניטיס 
די צוגעטיילטע . קענען מיר זיך נישט ערלויבן צו טוהן האלבע זאכן', גרויסע דעפרעסיע'ווען זינט די 

געלטער זענען אן ערמוטיגנדע ערשטע טריט צו אדרעסירן א קריזיס וואס פארלאנגט אונזער פולקאמע 
  ." מיה

  
  אגענדע האוזינג ס'האקול גאווערנער

  
 ערפאלגרייך און פארגעשלאגן גאווערנער די האט בודזשעט סטעיט 2023 יאר פיסקאלע די אין

 די פארמערן וועט וואס פלאן האוזינג ברייטע ,יאריגע-פינף ,דאלארדיגע ביליאן 25 א דורכגעפירט
 ניו גאנץ איבער פרייזן צוגענגליכע פאר היימער 100,000 אויפהאלטן אדער בויען דורכן סוּפליי האוזינג

 אויך און ,באפעלקערונגען שוואכערע פאר סערוויסעס שטיצנדע מיט 10,000 אריינרעכענענדיג ,יארק
  .עלעקטריציטעט נוצן צו היימער 50,000 נאך אריבערפירן דאס

  
 באלוינונגען און פאדערונגען אריין רעכנט ,פלאן פילפאכיגע ,ברייטע א ',קאמפאקט האוזינג יארק ניו' די

 די פון טייל יעדע אז אזוי קאמיוניטי יעדע אין האוזינג אין וואוקס עררייכן צו באטייליגונג לאקאלע פאר
 לאקאלע פאדערן אויך וועט פלאן די .קריזיס דרינגנדע די פון לייזונג די אין שותף א זיין זאל סטעיט

 צו ּפאליסיס זָאונינג לאקאלע זייערע איבערארבעטן צו סטאנציעס באן MTA האבן וועלכע אינסטאנצן
  .דעוועלאּפמענטס וואוינונג געבויטע-געדיכט מער ערלויבן

  
###  
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