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 עקזעקיוטיוו קיצור

NYCHAאיז די ענדגילטיגע פלאן נאך מערערע טרעפונגען און  פלאן פאר טוישן: דאס איבערמאכונג פלאן 'ס
ארגאניזירן און -וויאזוי צו ווידערהונדערטער שמועסן מיט איינוואוינער, ארבעטער, און סטעיקהאלטערס איבער 

 רעפארמירן דעם אגענטור.

'ס פירונג NYCHAדאס איבערמאכונג פלאן איז א פארשטעלונג פאר דראמאטישע אבער אנהאלטענדע טויש צו 
און פירערשאפט געבוי, פראפערטי מענעדזשמענט סיסטעמען, און צענטראלע שטיצע פונקציעס. דער פלאן 

אטעגיעס וואס וועלן שטעלן דעם אגענטור אויף א וועג צו א ליכטיגע צוקונפט, אבער עס האט אריינגעבויט סטר
איז נאר דעם אנפאנג פונעם פראצעס. ווי דער פלאן ווערט פארענדיגט, וועלן מיר זיך קערן צו די שווערע ארבעט 

ן איין דעם פלאן, וועלן מיר פון איינפירן די טוישונגען בשעת אונזערע רעסורסן זענען באגרעניצט. ווען מיר פיר
בענעפיטן פון יעדע מעגליכע טויש און אנהויבן מאכן שווערע אויסוואלן וואס וועלן לאזן אן -באטראכטן די קאסט

 איינדרוק אויפן אגענטור פאר די קומענדיגע יארן.

פארצווייגטע און -'ס ברייטNYCHAדאס איבערמאכונג פלאן רעפרעזענטירט איינס פון דריי עיקר טיילן פון 
אגרימענט) מיט די  HUDסעטלמענט אגרימענט ( 2019איז אן אפרוף צום יאנואר  פלאן פאר טוישןדעטאלירטע 

US ) דעפארטמענט אוו האוזינג און אורבאן דעוועלאפמענטUS Department of Housing and Urban 
Development, HUD סטאביליזירן סטראטעגיערעכנט אויך אריין א  וישןפלאן פאר ט) און ניו יארק סיטי. דער ,

אגרימענט  HUDפראפערטיס גענצליך נאכקומען די  NYCHAוואס וועט זאמלען קאפיטאל געלטער צו מאכן 
וואס מוטיגט , ארבעט און ערהוילונג סטראטעגיעסטאנדארטן און פארבעסערן אונזער קאמיוניטיס, ווי אויך א 

 טענדן און פארברייטערט עקאנאמישע און לערנען מעגליכקייטן פאר איינוואוינער.געזונטע און זיכערע אומש

 COVID-19עטליכע מיטארבעט אקטיוויטעטן פארבינדן מיטן פלאן זענען שוין געווען אונטערוועגנס ווען די 
, און דאס האט אפגעשטעלט אלע פערזענליכע מיטינגס. 2020פאנדעמיק האט זיך אנגעהויבן אום מערץ 

NYCHA  אריינגערעכנט  –קאנצענטרירט זיך יעצט צו קענען שנעל טון וואס פעלט אויס צוליב דעם פאנדעמיק
סאניטייזינג ארבעט, וועלפעיר באזוכן צו איינוואוינער אין מעגליכע געפאר, ברענגען עסן, און טוישן וויאזוי מיר 

פון די  גליכע פארשפרייטונג פונעם וויירוס.ערפילן פארלאנגען פאר מעינטענענס ארבעט, צו פארמינערן די מע
געלערנט צו זיין פלינק ווען מיר האבן געטוישט וויאזוי מיר ארבעטן און געטראכט איבער  NYCHAארבעט, האט 

 וועלכע סערוויסעס זענען וויכטיג (עסענשעל) און וויאזוי מיר שטעלן צו די סערוויסעס. 

פראצעדור, 'ס פלינקע אפרוף איז געווען די טויש צום רענט שוועריגקייטן NYCHAאיינע פון די עיקר ביישפילן פון 
, האט דער COVID-19איידער  א פאליסי וואס עקזיסטירט צו אדרעסירן פלוצלונגדיגע פארלוסט פון פארדינסטן.

פאליסי זיך פארלאזט אויף די צייטליכע ריסערטיפיקאציע פראצעס, וואס האט פארלאנגט אסאך צייט פון 
פון האוזינג אסיסטענס אין די פראפערטי איינוואוינער און האט אפטמאל אויך פארלאנגט פערזענליכע הילף 

מענעדזשמענט אפיסעס. די פאבליק האוזינג טענענסי אדמיניסטראציע טיעם און ליעסד האוזינג דעפארטמענט 
סערוויס פארטעל פראצעס צו אויסארבעטן די פארלאנגטע -האט איבערגעמאכט די קאסטומער זעלבסט

עכנאלאגיע, און די קאסטומער קאנטאקט צענטער אינפארמאציע און געארבעט מיט אינפארמאציע ט
)Customer Contact Center, CCC צו צוגרייטן א סקריפט וואס ערלויבט איינוואוינער צו בעטן א טויש פון (

רענט  13,258פראצעסירט  NYCHAהאט  2020ביז נאך יולי  2020פון אפריל  רענט איבערן טעלעפאן.
  פארלאנגען פון די זעלבע צייט אפשניט. 2019מער איבער די  450%באלד דאס איז  שוועריגקייט פארלאנגען.

COVID-19  האט אונז געוויזן אזNYCHA .פונקט אזויווי סופערשטורעם סאנדי  קען טוישן וויאזוי מיר ארבעטן
ויאזוי , מוזן מיר זיך לערנען פון ו2012'ס עיקר ביזנעס פונקציעס אין NYCHAהאט געברענגט קלימאט אפרופן צו 

COVID-19 .אפעקטירט אונזערע איינוואוינער און ארבעטערס צו קענען ווייטער פירן אנהאלטענדע אפעראציעס 
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מיר דארפן אויסארבעטן און איינפירן אן ארגאניזאציע געבוי ביזנעס פראצעדור וואס קומט נאך די דרינגענדע 
 HUDי אויסדריקליכע פארפליכטונגען פון די באדערפענישן פון אונזערע איינוואוינער און קומט איך נאך ד

אידענטיפיצירט פינף פרינציפן וואס וועלן זיין א פונדעמענט פארן  NYCHAצוליב דעם, האט  אגרימענט.
 איבערמאכונג פלאן: 

1. NYCHA  וועט טוישן וויאזוי עס טוט ביזנעס דורך איינפירן נייע פאליסיס און פראצעדורן דורכאויס די
מוז דורכפירן ארבעט אין איינקלאנג מיט פעדעראלע רעגולאציעס  NYCHAצום ביישפיל,  פארטפאליא.

 דורך נאכקומען די בליי זיכערהייט ארבעט פראקטיקן, ריכטיג זוכן פאר און פארבעסערן שימל
אומשטענדן און איינפירן אפעקטיווע פעסט קאנטראל מעטאדן וואס זענען אין איינקלאנג די 

 אינטעגרעיטעד פעסט מענעדזשמענט. 

2. NYCHA  מוז זיין גענוג פלינק צו קענען שנעל טון וואס פעלט אויס לויט די אומשטענדן פון א
און עלעוועיטאר פראבלעמען, און מוז שנעל ארבעטן אויף הייצונג  NYCHAצום ביישפיל,  פראפערטי.

אויסשטעלן ארבעט אויף אזא וועג אז עס אדרעסירט דעם שורש פונעם שימל פראבלעם און פארמיידן 
 אז פעסטס זאלן צוריקקומען צו יוניטס. 

3. NYCHA .צום  וועט האלטן אן אויג אויף זיך צו פארזיכערן קוואליטעט ביים פונקט פון סערוויס
), Quality Assuranceקוואליטי אשורענס ( –'ס דריי נייע אפטיילונגען NYCHAביישפיל, 

 און קאמפלייענס) Environmental Health and Safetyענווייראנמענטל געזונט און זיכערהייט (
)(Compliance –  מוזן איבערגיין איינוואוינער קלאגעס און ארויסשיקן ספעציאליסטן און אינספעקטארס

 צו פארזיכערן דעוועלאפמענט שטאב טוען די ארבעט ריכטיג און לערנען זיך פון גרייזן. 

4. NYCHA  .צום ביישפיל, וועט מאכן און אויספירן גרויסע פראיעקטן באצייטנסNYCHA  מוז מאכן און
ספעציפישע עקשאן פלענער און אויספירן גרויסע פראיעקטן וואס זענען ספעציפיש -איינפירן פונקציע

אגרימענט. די פראיעקטן זענען קריטיש צו פארבעסערן פארצווייגטע  HUDפארלאנגט אונטערן 
ס וועט געביידע פראבלעמען און פארבעסערן לעבנס אומשטענדן ביי די דעוועלאפמענטס. דא

פריוואטע שותפות'ען צו פארבעסערן די פיזישע צושטאנדן און סאשעל -אריינרעכענען פארמירן פאבליק
 סערוויסעס ווען עס פעלט אויס.

5. NYCHA  וועט אוועקשטעלן קלארע מענעדזשמענט געבוי כדי מענטשן זאלן קענען ווערן אפגעשאצט
ראפערטי מענעדזשערס און מעינטענענס וועט האלטן פ NYCHAצום ביישפיל,  קעגן קלארע צילן.

שטאב פאראנטווארטליך אויף א באשטימטע, קלארע מעטריקס אויף וואס איינוואוינער קענען זיך 
) שימל 2) הייצונג און עלעוועיטאר פראבלעמען ווערן פארראכטן ביז אפאר שעה, (1פארלאזן, אזויווי (

באזירטע פארב -) בליי3, געוואנדן אויף די קלאגע, (אומשטענדן ווערן פארראכטן ביז א וואך אדער צוויי
 NYCHAאונטערזוכונג, צייטליכע קאנטראלס און אפארטמענט אונטערזוכונג ווערן געמאכט יעדעס יאר. 

מוז איבערארבעטן אינדיווידועלע דעפארטמענטס און איינפירן א סעריע פון פראצעדור פארבעסערונגען 
 שטערן סערוויס היינט.צו אדרעסירן שטערונגען וואס צו

אידענטיפיצירט א ליסטע פון זעקס עיקר יסודות  NYCHAאין צוזאמענהאנג מיט אונזער פירנדע פרינציפן, האט 
וואס זענען ארויסגעקומען פון אונזערע שמועסן מיט סטעיקהאלטערס איבער אלגעמיינע ווייטאגליכע ענינים און 

אצעס פון אנטוויקלען די איבערמאכונג פלאן, און וועלן ווייטער פירן זארגן. די עיקר יסודות האבן געפירט די פר
) געבן פאר אונזערע ארבעטערס 3) צוברעכן סיילאס, (2) מאכן א קולטור פון סערוויס, (1דאס איינפירן דערפון: (

זער ) פארשטערקערן אונ4די מאכט וואס פעלט אויס צו אויספירן זייער ארבעט און פאררעכטן פראבלעמען, (
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) ווערן א 6) נוצן דאטא צו באאיינפלוסן אונזערע באשלוסן, און (5צוזאמענארבעט מיט אונזערע איינוואוינער, (
 בעסערע שותף צו אונזערע ביזנעס און רעגירונג סטעיקהאלטערס.

 

 

 

 דריי גרויסע טיילן פון ארגאניזאציע טוישונגען זענען באשריבן אין דעם פלאן:

 'ס פירונג און עקזעקיוטיוו פירער סיסטעםNYCHAטוישונגען צו  
 'ס פראפערטי מענעדזשמענט און מעינטענענס אפעראציעסNYCHAטוישונגען צו  
 טוישן צו וויאזוי די צענטראלע אפיס ארבעט שטיצט פראפערטי אפעראציעס  

ונגען וואס לייגן א געוויכט אויף די איבערמאכונג פלאן רעכנט אויך אריין מערערע ביזנעס פראצעס פארבעסער
סערוויס אויספירן ווייטאגן לויט ווי אידענטיפיצירט דורך איינוואוינער און ארבעטערס, אזויווי די יערליכע 

איבערזיכט פראצעס און די אלטערנאטיוו ארבעט סקעדזשול פראגראם, און אנדערע נייע געדאנקען וויאזוי 
NYCHA  ארבעט דורך טעכנאלאגיע און די סופליי טשעין מענעדזשמענט, קען פארבעסערן פראדאקטיוו

פארבעסערן איינוואוינער צוזאמענארבעט און אויסברייטערן איינוואוינער עקאנאמישע געלעגנהייטן, און געבן 
די בילד אונטן ווייזט אפאר פון די ביזנעס  קראפט פאר אונזערע ארבעטערס דורך לערנען און אנטוויקלונג.

פארבעסערונג סטראטעגיעס וואס ווערן אויסגעשמועסט ווייטער אינעם פלאן און די ערווארטעטע  פראצעסן
 איינפלוס פאר איינוואוינער.

 ווירקונג אויף איינוואוינער שריט סטראטעגיע

אפשאצן יעצטיגע פראגראמען און  אלטערנאטיוו ארבעט סקעדזשול
באשטימען נייע וועגן פון 

 אויסשפרייטן רעסורסן

פארבעסערטע רייניגן פון 
געביידעס און פראפערטיס די 

גאנצע וואך. די מעגליכקייט צו 
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פלאנירן מעינטענענס ארבעט נאך  
ארבעטס שטונדן און סוף וואך 

 (וויקענד).
 

פראפערטי מענעדזשערס וועלן  בודזשעט לויט פראפערטי
האבן מער קאנטראל אויף זייער 

 בודזשעטס
 

שוואכע געביידע צושטאנדן קענען 
 שנעלער ווערן פארבעסערט

 

 ארבעט סדר פארבעסערונג
 

פארבעסערן די סדר פון ארבעט 
פאר געלערנטע פאכלייט דורך 

 פארמערטע לאקאלע קאנטראל
 

ארבעט ווערט פארענדיגט 
שנעלער, מיט מער קלארקייט 

 איבער די סדר פון ארבעט
 

 ריסערטיפיקעישאןיערליכע 
 

אויסארבעטן האוזינג געהילף 
לאסט און איבערגאנג -ארבעט

 פראצעס
 

קלארקייט פאר איינוואוינער און 
מיטגלידער איבער  8סעקשאן 

אויסרעכענען רענט, פארבעסערן 
 ePortalנוצן פון 

 
 

יזאציע און טוישן וויאזוי כאטש וואס די טוישונגען פארגעשלאגן אין דעם פלאן פעלן אויס צו פאררעכטן די ארגאנ
-'ס לאנגNYCHAמיר טוען ביזנעס, קענען ארגאניזאציע און פראצעס טוישונגען אליין נישט פאררעכטן אלע פון 

צו פארבעסערן פיזישע צושטאנדן און פאסטנס אינעם אגענטור פאר אנהאלטנדע  –יעריגע שוועריגקייטן 
 NYCHA'ס האוזינג פארטפאליא. צוליב דעם, טוט NYCHAהצלחה, מוזן מיר אינוועסטירן אסאך געלט אין 

פאראויס קוקן אז ארגאניזאציע טוישונגען וועלן פאסירן אין צוזאמענהאנג מיט באדייטנדע געלט 
'ס סאמע ערשטע NYCHAוואס וועט מאכן  ,סטאביליזאציע סטראטעגיעאינוועסטמענטס, געשילדערט אין די 

און אנדערע פריערדיגע  NYCHA 2.0 PACTן בויט אויפן פונדעמענט פון פארטפאליא געלט אינוועסטירן פלאן או
 ארבעט. 

וועט ברענגען ביליאנען  –ארבעט  NYCHA 2.0צוזאמען מיט די אנגייענדע  –די סטאביליזאציע סטראטעגיעס 
צושטעלן א , ארבעט און ערהוילונג סטראטעגיעדאלארן צו אונזערע דעוועלאפמענטס. דערפאר, טוט די 

  וועגווייזער צו אויסברייטן ארבעט און עקאנאמישע מעגליכקייטן פאר איינוואוינער.
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 צוזאמענארבעט מעטאדןקאל אוט באקס]: [ 

פירערשאפט, צוזאמען מיטן איבערזיכט  NYCHAכאטש די איבערמאכונג פלאן איז ארגאניזירט געווארן דורך 
טיעם, זענען די יסודות און פארשלאגן געקומען פון איינוואוינער, אונזער שטאב, און אנדערע אדוואקאטן וואס 

ט פון פיל טרעפונגען און 'ס צוקונפט. עס רעפרעזענטירט די ארבעNYCHAהאבן שטארקע געפילן פאר 
דער פלאן פראצעס האט שוין געהאלטן  הונדערטע שמועסן מיט שטאב, איינוואוינער און סטעיקהאלטערס.

פאנדעמיק האט אפגעשטעלט אלע פערזענליכע אקטיוויטעטן אום  COVID-19אינמיטן די ארבעט ווען די 
  .2020מערץ 

ביים אנפאנג פונעם פאנדעמיק און גענוצט די צייט צו מיר האבן באלד אפגעשטעלט אונזערע טרעפונגען 
איבערגיין וואס מיר האבן געהערט. דערנאך האבן מיר גענוצט די פארשלאגן צו מאכן עיקר יסודות און צילן און 

 דאס אריינגעבויט אינעם איבערמאכונג פלאן.

ענטפערס פון איינוואוינער  6,191איינוואוינער און באקומען  NYCHAמיר האבן אויך אויסגעפרעגט טויזענטער 
, זייער דעוועלאפמענט און זייער אפארטמענט. אנדערע פראגעס זענען NYCHAאון זייער מיינונגען איבער 

געפרעגט געווארן איבער די אוטאריטעט'ס פלאן צו נאכאמאל אנהויבן מעינטענענס ארבעט אין די 
ן אויף די שוועריגקייטן וואס איינוואוינער האבן און אפארטמענטס. מיר האבן באקומען טויזענטער קאמענטאר

גענוצט די אנקעטע רעזולטאטן צו אנטוויקלען א באזיס פאר יעדע דעוועלאפמענט, געגנט, בארא, און די גאנצע 
 אגענטור. העכסטע רעזולטאטן האבן אריינגערעכנט:

 ייער דעוועלאפמענטאיינוואוינער זענען געווען שטאלץ צו וואוינען אין ז NYCHAפון  57% •

 פילן פארזיכערט אין זייער דעוועלאפמענט 51% •

 וואלט פארגעשלאגן פאר זייער פריינט אדער קרוב צו וואוינען אין זייער געביידע. 44% •

מוז אריינלייגן. דער פלאן איז געמאכט  NYCHAדי אנקעטע רעזולטאטן האבן געצייגט אויף די פיל ארבעט וואס 
די זארגן און מיר פלאנען צו ווייטער דורכפירן יערליכע אנקעטעס צו מעסטן די פארשריט  געווארן צו אדרעסירן

 קעגן די זעלבע מעטריקס, לויט דעוועלאפמענט, געגנט און בארא.
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 NYCHAפארשטיין  

A. NYCHA  און ניו יארק סיטי 

אומפארגלייך צווישן די סופליי און טייערסטע האוזינג מארקעט, מיט אן -ניו יארק סיטי איז די לאנד'ס צווייט
די סופליי  1געברויך וואס מאכט מערסטנס סיטי איינוואוינער נישט קענען צוקומען צו א סטאבילע האוזינג.

אומפארגלייך איז נאך שווערע אויף ניו יארקער מיט קלענערע פארדינסטן, א באפעלקערונג וואס די סיטי 
 שוועריגקייטן צו דינען. פראבירט שוין לאנג, אבער האט געהאט 

 200,000יאר פון אונזער היסטאריע, האט די ניו יארק סיטי האוזינג אוטאריטעט צוגעגעבן באלד  85אין די 
'ס NYCHAוואס זענען נאך היינט אין  170,000צוגענגליכע יוניטס צו די סיטי'ס האוזינג מארקעט, מיט איבער 

 8מענטשן צווישן די פאבליק האוזינג און סעקשאן  600,000באלד שטעלט צו וואוינערטער פאר  NYCHAבאזיץ. 
 מער ווי די גאנצע באפעלקערונג אין אטלאנטע, מיאמי, אדער ניו ארליענס.  –וואוטשער פראגראמען 

'ס, מיטן 1800, אבער עס האט זיך באמת שוין אנגעהויבן אין 1934די אוטאריטעט איז געגרינדעט געווארן אין 
רעגולירן א האוזינג מארקעט וואס האט נישט געקענט אדער האט נישט געוואלט דינען ניו יארקער פראבירן צו 

 1867מיט ווייניג פארדינסטן. די שטאט ניו יארק'ס ערשטע פרואוו צו מאכן האוזינג רעגולאציעס איז געווען די 
ן א פענסטער פאר יעדע שטוב, טענעמענט הויז אקט, וואס האט פארלאנגט א פייער עסקעיפ פאר יעדע יוניט או

אקט האט דאס  1879כאטש עס האט נישט פארלאנגט אויסדרוקליך אז די פענסטער מוז זיין צום דרויסן. די 
טענעמענטס " —אדער "אלטע געזעץ –ברייט דאמבעל -פיס-25אויסגעבעסערט, וואס האט צוגעפירט צו די 

אקט האט צוגעלייגט אפפאל  1901סייד און טיילן פון סאהא. די וואס שטייען נאך אויף די גאסן פון די לויער איסט 
  2הויפן, לעקטער, און פייער זיכערהייט מאסנאמען צו די פארלאנגען פאר אלע נייע געביידעס.

די טענעמענטס אקטן האבן רעגולירט געביידע סטאנדארטן, און כאטש זיי זענען געווען אפעקטיוו און האבן 
 –האוזינג אומשטענדן, האבן זיי גארנישט געטוען צו אדרעסירן א דראענדע פראבלעם פארן סיטי פארבעסערט 

ס, האבן די סיטי'ס האוזינג אדוואקאטן געזוכט נייע געצייג צושטעל 1930א מאנגל פון צוגענגליכע הייזער. אין די 
  3וניטס.געהילפן, באקוקט רעגירונג געלט קוועלער אדער גאראנטיס צו בויען נייע י

גערופענע האוזינג -'ס ערשטע טשעיר, האט געזאגט אז "באלד א הונדערט יאר פון אזויNYCHAלאנגדאן פאסט, 
רעפארם אין ניו יארק סיטי האט קלאר באוויזן אז, אלס א לעזונג צום האוזינג פראבלעם, האבן רעגולאציעס 

א פארצווייגטע רעגירונג פראגראם פון  פאסט און זיינע קאלעגעס האבן געהאלטן "נאר 4נישט געהאלפן."
'ס ערשטע פירערס האבן געוואוסט אז NYCHAסאבסידייזד האוזינג קען גענוג העלפן צו לעזן דעם פראבלעם." 

די סיטי דארף דרינגענד האבן נאך יוניטס צו נאכקומען די וואוקס פון פארלאנג און אויספירן עקזיסטירנדע 
דס וואס פירן זיך נישט ריכטיג, וואס דאס איז געווען אוממעגליך אן נאך אן ארט טענעמענט געזעצן אויף לענדלאר

 צו פלאצירן די מענטשן וואס ווערן ארויסגענומען פון די יוניטס.

 Reconstruction Finance'ס האט די פעדעראלע ריקאנסטראקשאן פינאנץ קארפאראציע (1930אין די פריע 
Corporation, RFCארקס אדמיניסטראציע () און פאבליק ווPublic Works Administration, PWA געבויעט (

                                                       
1NYCHVS2017   
211.-(1936), p.5 The Failure of Housing RegulationNew York City Housing Authority,   
  ,Toward the End to be (1928); New York City Housing Authority  The New Day in HousingLouis H. Pinkזעט 3

Achieved (1937); Charles Yale Harrison, What Price Subsidy! (1937). 
4, p.3, 19.The Failure of Housing Regulation  
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דיווידענד דעוועלאפמענטס אין ניו יארק, אריינגערעכנט די לויער איסט סייד'ס ניקערבאקער -דריי באגרעניצטע
אס ווילעדזש, אבער דער פראגראם איז געווען געבויעט אויף דעם אז עס וועט ציען פריוואטע דעוועלאפערס, וו

אן דער פריוואטע מארקעט לעזונג, האבן די  5עס האט נישט געקענט טון אויפן פארנעם וואס האט אויסגעפעלט.
סיטי און שטאט זיך געוואנדן צו אן עצה וואס מען האט נאר פראבירט איין מאל בעפאר אין די פאראייניגטע 

ון די רעגירונג. די ניו יארק סיטי האוזינג ציווילע הייזער אינעם באזיץ און אונטער די פירערשאפט פ -שטאטן 
איז געווען א שטארקע באשטעטיגונג אז אלע ניו יארקער זענען בארעכטיגט  1934אוטאריטעט'ס פארמירונג אין 

  6צו האבן זיכערע און באקוועמע פלעצער צו וואוינען.

NYCHAגעלטער, מיט אביסל מער ווי  'ס פארטפאליא איז געבויעט געווארן מיט סיטי, שטאטישע און פעדעראלע
סיטי יוניטס. די סיטי און שטאטישע  35,000שטאטישע יוניטס און  54,000פעדעראלע יוניטס,  100,000

דעוועלאפמענטס זענען געווארן אויסגעהאלטן דורך זייער אריגנעלע געלט קוועלער ביז טייל זענען געברענגט 
די לעצטע כוואליע פון פעדעראליזאציע   7.'ס1970'ס און 1960 געווארן אונטער די פעדעראלע פראגראם אין די

 דעוועלאפמענטס זענען געקומען אונטער די פעדעראלע געלטער פלאטפארם.  21, ווען 2010איז געקומען אין 

האוזינג אקט און  1949רוב בוי ארבעט איז פארגעקומען נאך די צווייטע וועלטס קריג, דורך געלטער פון די 
און  1950ס. צווישן 1960אקט און די אורבאן באנייאונג פראגראם פון די שפעטע  האוזינג 1954ווייטער דורך די 

יוניטס א יאר, א שנעלערע ראטע פון סיי וועלכע  6,000, האט די אוטאריטעט געבויעט מער ווי 1970
  8סטאנדארטן אין יענע יארן.

NYCHA  ן אריגינעל געמאכט געווארן זענע –און די פעדעראלע פאבליק האוזינג פראגראם  –דעוועלאפמענטס
אויפהאלטנד, מיט אלע פירן און קאפיטאל קאסטן געדעקט דורך איינוואוינער רענטס. אין די פריע -אלס זעלבסט

יאר קאפיטאל רונדע, -20'ס, ווען פיל פון די ערשטע דעוועלאפמענטס זענען אנגעקומען צו זייער ערשטע 1960
ט גענוג צו דעקן ווייטערדיגע אפעראציעס, און זיכער נישט קאפיטאל איז קלאר געווארן אז רענטס זענען ניש

פון א  25%האוזינג און אורבאן דעוועלאפמענט אקט האט אפגעהאקט רענט ביי  1969פאררעכטונגען. די 
   9הויזגעזינד'ס פארדינסטן און אריינגעברענגט פעדעראלע אפעראציע סאבסידי צום ערשטן מאל.

'ס, ווען איינוואוינער דעמאגראפיקס האבן זיך ווייטער געטוישט, האט נייע פאבליק 1980'ס און 1970אין די 
די אוטאריטעט האט  10האוזינג בוי ארבעט זיך צוביסלעך אפגעשטעלט און סאבסידיס זענען געשניטן געווארן.

ון אנדערע הייזער. ווייטער צוגעלייגט נייע דעוועלאפמענטס אין פארם פון איבערגעמאכטע ברוינשטיין הייזער א
יאר אריין אינעם פראגראם, האלטן פיל דעוועלאפמענטס ביים פארפאסן די צווייטע רונדע פון  40יעצט, 

קאפיטאל געלטער, אנהויבנדיג די לאנגע אריינפאלונג אין א טיפע לאך פון קאפיטאל לעכער וואס מיר זעען 
 היינט. 

                                                       
  ,The Housing Divide: How Generations of Immigrants Fare in New Emily Rosenbaum and Samantha Friedmanזעט 5

Dwelling Type and A History of Housing in New York City: 100; Richard Plunz, -(2007), 98 York’s Housing Market
8.-(1990), p.207 Social Change in the American Metropolis 

   ,p. 5.Toward the End to be Achievedזעט 6
"פעדעראליזירטע" דעוועלאפמענטס וואס זענען געברענגט געווארן אונטער די  21די דעוועלאפמענטס זענען באזונדער פון די  7

 .אלס טייל פון א שטייער קרעדיט טראנסעקשאן 2010פעדעראלע פראגראם אין 
 11יארן. די אויטאריטעט האט אויך געבויעט  1960אפס אין די שפעטערע -זעקס דעוואלעפמענטס זענען פארקויפט געווארן אלס קא 8

פון די  120,000געצעלטן פאר וועטעראנען נאך די צווייטע וועלט קריג. איבער  Quonsetצייטווייליגע דעוועלאפמענטס פון 
 .1970און  1950געווארן צווישן אויטאריטעט'ס יוניטס זענען געבויט 

9152.-1969 US Housing and Urban Development Act, December 24, 1969. Public Law 91  
 .10% איז עס שוין געפאלן צו אונטער, 1990 פון הויזגעזינטער געווען ווייס; אין 75%זענען , 1950 אין  10
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איינס פון די ווייניג סוקסעס געשיכטעס פון פאבליק האוזינג,  גערעכנט געווארן אלס NYCHAס, איז 1990אין די 
האט זיך געקערט צו פראגראמען וואס זענען געאייגענט צו העלפן אנדערע האוזינג אוטאריטעטן מיט  HUDאון 

דעוועלאפמענט -איבער HOPE VIפיל מער פראבלעמען. דערווייל וואס אנדערע שטעט האבן באקומען גרויסע 
-, וואס האט אפט נישט געקענט טרעפן די צוגענגליכקייט באדינגונגען פאר איבערNYCHAט געלטער, הא

-צו-האט זיך געקערט צו דעמאנסטראציע פראגראמען אזויווי מופן HUDדעוועלאפמענט, באקומען ווייניג. ווען 
נטל הילף נישט געארבעט מיט דעם. ווען רע NYCHAארבעטן צו צושטעלן רעגולאציע בויגזאמקייט, האט 
'ס קאפיטאל לאך געווען ריזיג און די NYCHA, איז 2013דעמאנסטראציע פראגראם האט זיך אנגעהויבן אין 

 ארגאניזאציע האט זיך געמוטשעט צו מיטהאלטן מיטן א וואקסענדע ליסטע פון מעינטענענס ארבעט.

מיליאן  1.2מיליאן רענטל יוניטס.  2.2אריינגערעכנט מיליאן וואוינונג יוניטס,  3.5היינט האט ניו יארק סיטי 
רענט סטאביליזירט אדער רענט  988,000רעגולירט, אריינגערעכנט -רענטל יוניטס זענען עטוואס פרייז

פון אלע רענטל יוניטס,  8%רעגולירט יוניטס, -פון אלע פריי 14% – 169,425האט און פירט  NYCHA קאנטראלד.
  11ינונג יוניטס אין אלגעמיין.פון אלע וואו 5%און 

די סיטי'ס האוזינג סופליי, איז אבער נישט פאסיג לויט די פארדינסטן פון אירע איינוואוינער. באלד א דריטל פון ניו 
פון ניו יארק  14%נאר  12פון זייער הויזגעזינד געהאלט פאר רענט. 50%יארק הויזגעזינטער באצאלן מער ווי 

. דורכשניטליכע רענט אין $500אונטער  7%נאר  – $800רענטס אונטער רענטל אפארטמענטס האבן 
NYCHA האוזינג  2017יוניטס גרייט צו פארדינגען אידענטיפיצירט אין  79,190. פון די $525'ס פארטפאליא איז

רט איז פארמי NYCHAא חודש.  $800געווען פאר ווייניגער ווי  - 4% – 3,532ליידיגקייט אנקעטע, זענען נאר 
צושטעלן האוזינג פאר די מענטשן וואס דער מארקעט קען נישט  –געווארן דירעקט צו אדרעסירן דעם פראבלעם 

 – $800ניו יארק אפארטמענטס ווערן געדינגען פאר ווייניגער ווי  300,000אדער וועט נישט דינען. נאר 
הויזגעזינטער פאר פאבליק  175,000 –'ס ווארט ליסטע NYCHA 13'ס באזיץ.NYCHAזענען אין  133,000

   14ווייזט אויף די שטאט'ס דרינגענדע געברויך פאר די הייזער. – 8פאר סעקשאן  130,000האוזינג און 

ווען עס איז געגרינדעט געווארן, איז די אוטאריטעט געמאכט געווארן צו צושטעלן א שנעלע הילף מיט האוזינג 
ן זיך קענען ריקן פאראויס און שפעטער צוריקקערן צום פריוואטן פאר פאמיליעס, מיטן האפענונג אז זיי וועל

מארקעט. כאטש דער אוטאריטעט האט קיינמאל נישט פארווירקליכט דעם האפענונג פון צוריקפירן צום 
יאר אלס א שטראל פון האפענונג פאר  85פריוואטן מארקעט, האט עס יאר אויפגעטוען א צווייטע זאך: 

טאביליטעט אין א מארקעט וואס ווערט וואס א טאג שווערער צו דערגרייכן און מער צוגענגליכקייט און ס
 אומזיכער.

אויפהאלטן די שטובער איז  –וואלט געווען א פיל מער אומאייניגע און אומ'יושר'דיגע סיטי  NYCHAניו יארק אן 
 וויכטיג פארן צוקונפט פונעם סיטי.

B.  יעצטיגע שוועריגקייטן 

NYCHA  האט 2019האלט יעצט טאקע ביי א נייע שטאפל אין איר היסטאריע. אין יאנואר ,NYCHA 
 HUDאון די סיטי פון ניו יארק. נאכן אונטערשרייבן די  HUDאונטערגעשריבן א סעטלמענט אגרימענט מיט 

 ,Southern District of New Yorkאטארני'ס אפיס פארן דרום דיסטריקט פון ניו יארק ( USאגרימענט, האבן די 
                                                       

11NYCHA האוזינג טשויס וואוטשער פראגראם. 8 הויזגעזינטער דורך איר סעקשאן ,22583 שטעלט אויך צו האוזינג סאבסידיס פאר  
122017 New York City Housing Vacancy Survey (NYCHVS)  
. surveys/nychvs.html-https://www.census.gov/programs  

132017 NYCHVS  
14Sheet_2020_Final.pdf-Fact-https://www1.nyc.gov/assets/nycha/downloads/pdf/NYCHA  

https://www.census.gov/programs-surveys/nychvs.html
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SDNY און (HUD  צוריקגעצויגן א קלאגע וואס איז געווען אריינגעגעבן צום פעדעראלע געריכט און צוגעלייגט צו א
שטענדיגע מאניטאר איז געשטעלט געווארן אין -. א זעלבסט2018פארגעשלאגענע צושטימונג באפעל אין יוני 

  .2019פעברואר אגרימענט (דער מאניטאר) אין  HUDאיינקלאנג מיטן 

אויספארשונג האט באוויזן  SDNYאנערקענען איר לעצטיגע פארגאנגענהייט. די  NYCHAזיך צו איבערמאכן, מוז 
 HUDהאט פארפעלט צו צושטעלן "נארמאלע, זיכערע און ריינע האוזינג" לויט ווי פארלאנגט דורך  NYCHAאז 

רעגולאציעס, אויסגעפאפט פעדעראלע אונטערזוכונגען, און פאלש באשטעטיגט אז עס קומט נאך געזעצן נאכן 
  באזירטע פארב געזעצן.-פארפעלן זיך צו האלטן צו בליי

. צום NYCHAפארצווייגטע ווירקונגען אויף -ט, און וועט ווייטער האבן, ברייטאגרימענט האט געהא HUDדי 
אגרימענט פארלאנגט אז די סיטי פון ניו יארק זאל מאכן א היסטארישע אינוועסטמענט פון  HUDביישפיל, די 

מעטריקס מוז אויך נאכקומען ברייטע אויספירונג  NYCHAיאר.  10ביליאן אין קאפיטאל פראיעקטן איבער  $2.2
) פעסט און אפפאל 3) שימל, (2באזירטע פארב, (-) בליי1( –אין זעקס עיקר קאמפלייענס ערטער אדער "זוילן" 

 ) אינספעקשאנס.6) הייצונג און (5) עלעוועיטארס, (4מענעדזשמענט, (

זאל טוישן די ארגאניזאציע, אריינגערעכנט אוועקשטעלן דריי  NYCHAאגרימענט פארלאנגט אויך אז  HUDדי 
די דריי נייע אפטיילונגען זענען קאמפלייענס,  נייע אפטיילונגען און אריינגעבן אן ארגאניזאציע פלאן.

די דריי אפטיילונגען מאכן א נייע  ענווייראנמענטל געזונט און זיכערהייט, און קוואליטעט פארזיכערונג.
און זענען שוין אין קראפט פאר מער ווי א יאר. אין די קורצע צייט,  NYCHAרטליכקייט געבוי פאר פאראנטווא

האבן זיי שוין געשפילט א וויכטיגע ראלע און האבן געהאלפן פירן פארבעסערונגען אין אפעראציעס ביי יעדע 
רזוכט, ביי יעדע פראפערטי, אין די גאנצע אגענטור, דורך אוועקשטעלן קלארע פראצעדורן און איבע –שטאפל 

 און ביי יעדע דעווייס אדער סיסטעם. 

, צוזאמען מיטן מאניטאר און NYCHAאויספירן נאר איינער פון די פארלאנגען וואלט געווען א שווערע זאך. 
, נעמען אלע צוזאמען אויף זיך די ארבעט אינמיטן אן אלוועלטליכע SDNYאון  HUDאונזערע קאלעגעס ביי 

-אין-מאל-אגרימענט און דער מאמענט אין היסטאריע אלס אן איין HUDאויפן  NYCHAיק. דערפאר קוקן פאנדעמ
  דור געלעגנהייט.-א

זאלן ארבעטן צוזאמען צו צוגרייטן אן "ארגאניזאציע  NYCHAאגרימענט פארלאנגט אז "די מאניטאר און  HUDדי 
אלטונג, ארגאניזאציע, און ארבעטער געבוי 'ס פארווNYCHAפלאן" וואס שטעלט פאר די טוישונגען צו 

(אריינגערעכנט ארבעט געזעצן), און אלגעמיינע פאליסיס וואס פעלן אויס אדער זענען פאסיג צו צוקומען צו 
  'ס פליכטן אונטער דעם אגרימענט."NYCHAאנהאלטנדע קאמפלייענס מיט 

ע און אינאוואציע צו קאארדינירן אלע געעפנט די אפיס פון סטראטעגי NYCHA, האט 2019אין סעפטעמבער 
איבערזיכט טיעם, אריינגערעכנט אנהויבן ארבעט אויף די ארגאניזאציע פלאן אין  –ארבעט מיטן מאניטאר 

דאס איבערמאכונג פלאן רעפרעזענטירט די צוזאמענארבעט פלאן פאר וויאזוי  צוזאמענארבעט מיטן מאניטאר.
NYCHA.עס שטעלט פאר א סעריע טוישונגען צו  'ס ארגאניזאציע מוז זיך טוישןNYCHA ס פארוואלטונג און'

ארגאניזאציע געבוי און שטעלט אויס אנדערע סטראטעגיעס פאר טוישונגען אויף א ברייטע אויסוואל פון 
 פאליסיס און פראקטיקן.

 
אן אנגייענדע ארבעט.  אויספירן דעם פלאן דורך ארגאניזאציע טוישונגען און ביזנעס פראצעס טוישונגען וועט זיין

 NYCHAמיר פארשטיין אז דער איבערמאכונג פלאן איז דער אנהויב פון אן אנגייענדע פראצעס צו איבערמאכן 
  און אז אונזער סוקסעס וועט ווערן געמאסטן לויט אויב, און ווי שנעל, מיר פירן אויס די טוישונגען.
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'ס NYCHA אגרימענט באזירט אויף זעקס עיקר זוילן. HUDווי דערמאנט, זענען די אויספירונג מעטריקס אינעם 
פארפעלן פון נאכקומען איינפאכע ארבעטס שטאפלען אין די געביטן קומט צוליב דעם היסטארישן פארלוסט פון 

על וואס איז נישט פאראייניגט אויף אן קאפיטאליזאציע אין די האוזינג פארטפאליא ווי אויך אן אפעראציע מאד
'ס יעצטיגע NYCHAאופן אז עס זאל קענען צושטעלן סערוויסעס לויט ווי עס פעלט אויס. דערפאר, קענען 

 שוועריגקייטן ווערן ערקלערט אלס דריי עיקר פונקטן:

ויעט לויט ווי עס איז געב –אפעראציע אומפאראייניגט און א צובראכענע ארגאניזאציע קולטור  •
געווארן, איז דער ארגאניזאציע נישט גרייט צו נאכקומען די טעגליכע פארלאנגען פון מענעדזש'ן 

 טערמיניגע קאפיטאל פראגראמען.-דעוועלאפמענטס אדער אויספירן גרויסע, לאנג 300

ביליאן אין קאפיטאל געברויכן וואס פארגרעסערט זיך אויף א  $40 – פיזישע אסעטס צונויפפאל •
ראטע וואס איז פיל שנעלער ווי די קאפיטאל וואס קומט אריין פון פעדעראלע, סיטי אדער 

 שטאטישע קוועלער.

אונזערע איינוואוינער האבן ביז  – געזונטהייט און עקאנאמישע פראבלעמען ווי קיינמאל פריער •
אט גענוג ארבעט געלעגנהייטן און געזונטהייט שוועריגקייטן און יעצט האבן זיי אויך היינט נישט געה

די נייע דראונג פון א פאנדעמיק און נאכפאלגענדע עקאנאמישע פלאן, וואס מאכט עס נאך 
 צו אדרעסירן ביידע. NYCHAוויכטיגער פאר 

 

NYCHA אדרעסירט יעדע שוועריגקייט מיט א געצילטע סטראטעגיע:  פלאן פאר טוישן'ס 

וועט פארבעסערן איר פירונג און פירערשאפט געבוי,  NYCHAשילדערט וויאזוי  איבערמאכונג פלאןדאס  •
אינוועסטירן אין די ארגאניזאציע און איבערארבעטן אפעראציעס ארום פראפערטיס, פארבעסערן 
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ן לייגן געוויכט אויף בייקומען קאמפלייענס צילן און אויספירונג סערוויסעס פאר איינוואוינערס או
 אגרימענט.  HUDמעטריקס פונעם 

  
פארטפאליא -די-'ס סאמע ערשטע דורכאויסNYCHAפארמירט  סטאביליזאציע סטראטעגיעדי  •

, וואס איז געווען א NYCHA 2.0עס איז געבויעט אויפן פונדעמענט פון  קאפיטאל אינוועסטירן פלאן.
 PACTאפארטמענטס דורך דעם  62,000פלאן געמאכט צו אדרעסירן אלע פאררעכטונגען פאר מער ווי 

 רעכטן.-פראגראם, נייע בוי ארבעט, און איבערגעבן לופט
 

'ס NYCHAעסטמענטס פליסן פון אויב עס ארבעט זיך אויס, וועלן ביליאנען דאללער אין אינוו •
שילדערט וויאזוי אינוועסטירן וועט צוגעבן צו  ארבעט און ערהוילונג סטראטעגיעדי  פראפערטיס.

'ס געזונטהייט און NYCפארמירן און אויסברייטערן מעגליכקייטן פאר איינוואוינער און פארשנעלערן 
 עקאנאמישע ערהוילונג. 

  
 HUD  אגרימענט פארלאנגונגען 

אגרימענט, און די פארגאנגענהייט וואס האט צוגעפירט צו דעם, האבן געשטעלט דעם פונדעמענט  HUDדי 
פארן איבערמאכונג פלאן. מיר דארפן אויסארבעטן און איינפירן אן ארגאניזאציע געבוי וואס וועט שטיצן דאס 

און מיר דארפן אונטערנעמען  אגרימענט, HUDאויספירן די קלארע פאראנטווארטליכקייטן געשילדערט אינעם 
 HUDבאזירט אויף די פאראנטווארטליכקייטן פונעם  דעם פליכט מיט אן ערנסטע געפיל פון דרינגענדקייט.

 אגרימענט, האבן מיר אידענטיפיצירט פינף עיקר ארגאניזאציע פרינציפן און זיי אריינגעבויעט אינעם פלאן: 

1. NYCHA דורך איינפירן נייע פאליסיס און פראצעדורן דורכאויס די  וועט טוישן וויאזוי עס טוט ביזנעס
מוז ארבעטן אין איינקלאנג מיט פעדעראלע רעגולאציעס און  NYCHAצום ביישפיל,  פארטפאליא.

בייקומען בליי זיכערהייט ארבעט פראקטיקן, ריכטיג איבערקוקן און פאררעכטן שימל צושטאנדן און 
טאדן וואס זענען אין איינקלאנג מיט אינטעגרעיטעד פעסט שטעלן אפעקטיווע פעסט קאנטראל מע

 מענעדזשמענט. 

2. NYCHA  מוז זיין גענוג פלינק צו קענען שנעל טון וואס פעלט אויס לויט די אומשטענדן פון א
מוז שנעל ארבעטן אויף הייצונג און עלעוועיטאר פראבלעמען, און  NYCHAצום ביישפיל,  פראפערטי.

יף אזא וועג אז עס אדרעסירט דעם שורש פונעם שימל פראבלעם און פארמיידן אויסשטעלן ארבעט או
 אז פעסטס זאלן צוריקקומען צו יוניטס. 

3. NYCHA .צום  וועט האלטן אן אויג אויף זיך צו פארזיכערן קוואליטעט ביים פונקט פון סערוויס
קוואליטעט פארזיכערונג, ענווייראנמענטל געזונט און  –'ס דריי נייע אפטיילונגען NYCHAביישפיל, 

ן מוזן איבערקוקן איינוואוינער קלאגעס און ארויסשיקן ספעציאליסט –זיכערהייט און קאמפלייענס 
און אינספעקטארס צו פארזיכערן דעוועלאפמענט שטאב טוען זייער ארבעט ריכטיג און לערנען פון 

 זייערע גרייזן.

4. NYCHA  .צום ביישפיל, וועט מאכן און אויספירן גרויסע פראיעקטן באצייטנסNYCHA  מוז מאכן און
טן וואס זענען ספעציפיש ספעציפישע עקשאן פלענער און אויספירן גרויסע פראיעק-איינפירן פונקציע

אגרימענט. די פראיעקטן זענען קריטיש צו פארבעסערן פארצווייגטע  HUDפארלאנגט אונטערן 
געביידע פראבלעמען און פארבעסערן לעבנס אומשטענדן ביי די דעוועלאפמענטס. דאס וועט 
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טאנדן און סאשעל פריוואטע שותפות'ען צו פארבעסערן די פיזישע צוש-אריינרעכענען פארמירן פאבליק
 סערוויסעס ווען עס פעלט אויס.

5. NYCHA  וועט אוועקשטעלן קלארע מענעדזשמענט געבוי כדי מענטשן זאלן קענען ווערן אפגעשאצט
וועט דארפן האלטן פראפערטי מענעדזשערס און די  NYCHAצום ביישפיל,  קעגן קלארע צילן.

מעטריקס אויף וואס איינוואוינער קענען זיך  צענטראלע אפיס פאראנטווארטליך צו אוועקשטעלן קלארע
) שימל 2) הייצונג און עלעוועיטאר פראבלעמען ווערן פארראכטן ביז עטליכע שעה, (1פארלאזן, אזויווי (

באזירטע פארב -) בליי3צושטאנדן ווערן פארבעסערט ביז א וואך אדער צוויי, געוואנדן אויפן קלאגע, (
מוז  NYCHAלס און אפארטמענט אינספעקשאנס יעדעס יאר. אפשאצונג און צייטליכע קאנטרא

איבערארבעטן אינדיווידועלע דעפארטמענטס און איינפירן א סעריע פון פראצעדור פארבעסערונגען צו 
 אדרעסירן שטערונגען וואס צושטערן סערוויס היינט.

 פאליסיס און פראצעדורן 

NYCHA ס טעכנישע סערוויסעס טיעמס נעמען אפט די פירערשאפט מיט מאכן טוישונגען צו ביזנעס'
אגרימענט. אבער אין די זעלבע צייט, טוט כמעט יעדע  HUDפראצעדורן אז זיי זאלן זיין אין איינקלאנג מיטן 

עדורן טוישונגען שפילן א קריטישע ראלע אין העלפן פארזיכערן אז די ביזנעס פראצ NYCHAדעפארטמענט פון 
און געזעץ שפילן א קריטישע ראלע אין  EH&Sזענען טאקע סוקסעספול אין ווירקליכקייט. קאמפלייענס 

אויפקומען מיט פאליסיס און פראצעדורן און צושטעלן עצות צו מאכן זיכער דער פראצעס איז אין איינקלאנג מיטן 
ענארבעט פארזיכערט אז איינוואוינער זענען געזעץ אדער אנדערע בעסטע פראקטיקן. קאמיוניטי צוזאמ

פארמישט אינעם פראצעס און ווייסן וואס צו ערווארטן. אינפארמאציע טעכנאלאגיע שטעלט אויס סאפטוועיר צו 
נאכגיין און מאכן אוטאמאטיש די שריט אויסגערעכענט אינעם ביזנעס פראצעס, און יומען רעסורסעס און 

יכערן אז די שטאב ווערט אויפגענומען און געלערנט צו אויספאלגן יעדע נייע לערנען און אנטוויקלונג פארז
דארף אז יעדע איינהייט  NYCHAענדליך, מוזן אפעראציעס איינפירן נייע ביזנעס פראצעסן.  ביזנעס פראצעס.

 ילאס. זאלן ארבעטן צוזאמען אריבער סי –פון פארמירן ביז אויספירן  –פארבינדן מיט יעדע ביזנעס פראצעס 

 פלינקע אפרוף אפעראציעס 

אויב א בוילער אדער עלעוועיטאר ווארט צובראכן, אדער אן איינוואוינער באריכטעט א פעסט אדער שימל 
שוועריגקייטן מיט אויסשטעלן ארבעט אדער  NYCHAקענען שנעל ענטפערן. היינט האט  NYCHAצושטאנד, מוז 

די געגנט מאדעל געשילדערט  ן טאג צו אדרעסירן א פראבלעם.ארויסשיקן שטאב איבער א גאנצע בארא אין איי
אין דעם פלאן איז געמאכט געווארן צו פארזיכערן אז מענעדזשערס האבן שטענדיג זייערע אויגן אויף 

פראפערטיס אז זיי זאלן קענען שנעל טוען וואס פעלט אויס אין סיי וועלכע אומשטענדן. האבן געלערנטע 
געגנט פארזיכערט אז מען קען שנעל טרעפן ארבעטערס און אויסשטעלן ארבעט פון איין  פאכלייט גרייט אינעם

 טרעיד צום אנדערן שנעל און אפעקטיוו אלס א טיעם. 

 האלטן אן אויג אויף זיך 

צו פארזיכערן אז ווענדארס און ארבעטערס שיקן ארויס הויכע קוואליטעט  NYCHAהיינט מוטשעט זיך 
פארמירן א קלארע לענגליכע געבוי פון אפיס ארבעטער ביז צום פראפערטי  סערוויסעס רעגלמעסיג.

פרעזידענט אדער טשיעף אפערעישאנס אפיציר -מענעדזשער צום געגנט אנפירער און ענדליך צום בארא וויצע
העלפט פארזיכערן עטליכע שיכטן פון פאראנטווארטליכקייט אינערהאלב אפעראציעס. אין צוגאב דערצו, מוז 

די אפטיילונגען  זיין אין סערוויס פון אונזערע פראפערטיס און איינוואוינערס. NYCHAע צענטראלע אפיס פון יעד
זאלן האלטן אן אויג אויף די קוואליטעט פון ארבעט און שטיצן אפעראציעס צו בייקומען אונזערע צילן. 
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אגרימענט צו דינען  HUDבן אינעם און קוואליטעט פארזיכערונג זענען ספעציפיש פארשרי EH&Sקאמפלייענס, 
דעם פונקציע. אין צוגאב דערצו, וועלן נייע אפפאל און פעסט מענעדזשמענט אפטיילונגען שטעלן א מאניטאר 
אפטיילונג אין די געזונטע היימען דעפארטמענט האט אוועקגעשטעלט יוניטס צו פארזיכערן אז מיר טוען באלד 

 און עס איז אפעקטיוו. וואס פעלט אויס פאר שימל קלאגעס, 

 אויספירן גרויסע פראיעקטן 

מוטשעט זיך צו אויספירן גרויסע פראיעקטן. ערשטנס,  NYCHAעס זענען פארהאן כאטש צוויי סיבות פארוואס 
טיילמאל איז נישט קלאר ווער פון אפערעישאנס דארף צושטעלן דעם גרויסן פראיעקט. א פראיעקט 

ם צענטראלן אפיס וועט נעמען פירערשאפט אויף אלע פראיעקטן אינעם מענעדזשמענט אפיס אינערהאלב דע
פארטפאליא, און בארא אדמיניסטראציע טיעמס אינערהאלב בארא אפיסעס וועלן העלפן אויספירן די פראיעקטן 

 NYCHAאין זייער געגנט. צווייטענס, א וויכטיגע פרינציפ פונעם איבערמאכונג פלאן'ס געגנט מאדעל איז אז 
טעגליכע אפעראציעס אויף די פראפערטי און געגנט שטאפל. -ב וועלן ווייטער זיין געשטעלט אויף טעגשטא

אפטמאל דארפן אויפנעמען ווענדארס. אפדעיט'ן דעם  NYCHAדערפאר, צו אויספירן גרויסע פראיעקטן, וועט 
'ס הצלחה. NYCHAר קוואליטעט ווענדארס שנעל איז קריטיש פא-פראקיורמענט פראצעס צו באקומען גוטע

האבן אן איינציגע רערל וואס קומט נאך די קלארע פריאריטעטן, וואס ברענגט  NYCHAפאר בוי ארבעט, דארף 
צוזאם אונזער צענטראלע פלאנירונג און ריעל עסטעיט דעוועלאפמענט ארבעט צו אנטוויקלען א פלאן פאר יעדע 

 געביידע.

 קלארע דאטא געבויעט אויף מעטריקס 

זאל האלטן א נאנטע אויב אויף זיך קעגן קלארע דאטא געבויעטע  NYCHAאגרימענט פארלאנגט אז  HUDדי 
טעסט רעזולטאטן אדער באריכטונג  XRFטוט שטענדיג צאמנעמען אסאך דאטא, צו עס איז  NYCHAמעטריקס. 

לארע דאטא פירונג לייגן געוויכט אויף אנאליזירן די דאטא מיט ק NYCHAפון הייצונג פראבלעמען. יעצט מוז 
סטאנדארטן. נאכן אנאליזירן, מוז דאטא ווערן גענוצט דורך אפערעישאנס צו מאכן באשלוסן איבער וויאזוי צו 

רעאגירן, און וואו צו שטעלן זייער כחות פאר טרענירונג, אויפנעמען, שטאב פארשפרייטונג און אנדערע 
 אינוועסטמענטס. 

ט אין די נייע אפעראציע מאדעל און די נייע פירונג געבוי צו האלטן יעדע דאטא וועט אויך ווערן אריינגעשטעל
פאראנטווארטליך צו פארבעסערן דארט וואו אונזער ארבעט איז נישט גענוג גוט. באריכטן  NYCHAשטאפל פון 

ון יעדע וואס ווייזן קאמפלייענס אדער פארפעלן פון קאמפלייענס מיט די מעטריקס מוזן פליסן ארויף און אראפ פ
איז  NYCHAאון טשיעף אפערעיטינג אפיציר וועלן וויסן אויב  CEOמענעדזשמענט אוטאריטעט. דער 

קאמפלייענט דורכאויס דעם פארטפאליא. די בארא וויצע פרעזידענט וועט וויסן אויב יענע בארא איז 
 HUDיענס מיט די קאמפלייענט. יעדע געגנט דירעקטאר וועט וויסן אויב יענע געגנט איז אין קאמפלי

-געפירטע מעטריקס. אויב א מענעדזשינג אוטאריטעט קומט נישט נאך די קלארע דאטא-אגרימענט'ס דאטא
געפירטע בענטשמארקס וועלן זיי דארפן מאכן א פלאן, אין צוזאמענהאנג מיט זייערע קאלעגעס אין אנדערע 

 אפטיילונגען צו פאררעכטן דעם פראבלעם. 

 'ס מיסיע און האפענונגNYCHAקאל אוט באקס]: [

צו נאכקומען די פראבלעמען און געלעגנהייטן וואס שטייען יעצט און  NYCHAא וויכטיגע שריט צו אויסשטעלן 
אינעם צוקונפט פארן אגענטור, איז צו שטעלן אלע אונזערע ארבעט אין א מיסיע און אויסקוק דערקלערונג וואס 

אלס טייל פון אונזער איבערמאכונג פלאן פראצעס, האבן מיר  צילן און האפענונגען.שפיגלט אפ אונזערע 
געארבעט מיטן עקזעקיוטיוו טיעם און אנדערע ארבעטערס אין א סעריע שמועסן איבער וויאזוי צו פארשטעלן די 



 נאר פאר איבערשמועסן נישט פאר ארויסגעבן – 2020, 16נאוועמבער 

20 
 

וק באשטעטיגונג די נייע מיסיע און אויסק ארגאניזאציעס מיסיע און אונזער געמיינזאמע בליק פארן צוקונפט.
מיטגלידער און די עסענשעל שטיצע וואס  8איינוואוינער און סעקשאן  NYCHAבאשטימען אונזער צוזאג צו 

NYCHA .וועט ווייטער געבן צו די געגנטער פון וואס ניו יארק סיטי באשטייט 

 מיסיע באשטעטיגונג 

NYCHAאר ניו יארקערס וואס איז אנהאלטבאר, 'ס מיסיע איז צו געגנט צושטעלן גוטע קוואליטעט האוזינג פ
 איינשליסנד און פארזיכערט, דערווייל וואס עס מוטיגט מעגליכקייטן און עקאנאמישע וואוקס.

 האפענונג באשטעטיגונג 

NYCHA צו שטאב באזירטע-פראפערטי פון – ארגאניזאציע פון שטאפל יעדע אויף איבערארבעטן זיך וועט 
 וועט NYCHA איינוואוינער. צו איבערגעגעבן ווערן סערוויסעס וויאזוי איבערמאכן צו – שטאב אפיס צענטראלע

 אינוועסטמענטס שעלסא טיפערע אריינרעכענען צו פראגראם קאפיטאל מענטשליכע איר אויסברייטערן אויך
  נעטווארקס. קאמיוניטי און מעגליכקייטן, ארבעט געזונט, עדיוקעישאן, אין

 

 

 פירונג געבוי 

אגרימענט, צוזאמען מיט די דערגרייך און קאמפליצירטקייט פונעם  HUDדי צושטאנדן וואס האבן צוגעפירט צום 
פלאן פאר טויש אויפגאבעס וואס דארפן פארקומען, שטרייכן אונטער דעם געברויך צו פארשטערקערן דעם 

צוליב דעם  אגענטור'ס געבוי און צאמשטעלן אן עקזעקיוטיוו טיעם וואס איז בעסער, פאראנטווארטליך און פלינק.
באורד און די העכסטע שטאפל פון  NYCHAדער איבערמאכונג פלאן פארשלאגן טוישונגען צו די טוט 

 פירערשאפט געבוי.

NYCHA) אלע  –) איינוואוינער מיטגלידער 3אריינגערעכנט דריי ( –) מיטגלידער 7'ס באורד האט זיבן
דער געבוי איז  ר אלס דעם טשעיר.אויפגענומען געווארן דורך דעם מעיאר. דער מעיאר באשטימט איין מיטגלידע

, ווי אויך אין די 402) טייל Public Housing Law, PHLפאבליק האוזינג געזעץ ( NYCגעשטעלט געווארן אין די 
NYCHA געזעצן. -ביי 

'ס טשיעף עקזעקיוטיוו אפיציר און איז NYCHAגעזעצן, דארף דער טשעיר אויך דינען אלס -'ס בייNYCHAאונטער 
טשעיר נעמט אן די -ארטליך פארן איבערזוכט פון די ביזנעס און געשענישן פונעם אגענטור. די וויצעפאראנטוו

פליכטן פונעם טשעיר אויב דער טשעיר קען נישט אויספירן. באורד מיטגלידער פליכטן רעכענען אריין שטימען 
 באשטימטע מיטינגס.  אויף קאנטראקטס, רעזאלושאנס, פאליסיס, מאשענס, און געזעצן ביי רעגלמעסיג

צייט באצאלטע אמט, וואס איז אנדערש פון אנדערע האוזינג -באשטימט די טשעיר אלס א פולע PHLדי 
אוטאריטעטן דורכאויס דעם לאנד, וואו דער באורד ראלע איז געווענטליך נאר געזעצט אויף פאליסי און 

ערגעזעען דורך א טשעיר און אן אלגעמיינע איז אלעמאל געווען איב NYCHAאיבערזוכט פונעם ארגאניזאציע. 
מענעדזשער, כאטש דאס אויסטיילן פון פליכטן וואס באריכטן צו די צוויי האבן זיך געטוישט מיט די צייט. די 

געטאפלטע פירערשאפט מאכט אומקלאר די צווישנשייד פון פאליסי באשטימען און אויספירן און גייט נישט מיט 
ארע צווישנשייד צווישן די באורד און שטאב ראלעס און פאר שטארקע, מיטן געברויך פאר א קל

 פאראנטווארטליכע פירערשאפט צו גענצליך איינפירן די פילע טוישונגען געשילדערט אינעם פלאן פאר טויש.
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פארשלאגן געזעצליכע  NYCHAצוזאמען מיט אנדערע טוישונגען געשילדערט אינעם איבערמאכונג פלאן, וועט 
געזעצן צו ערמעגליכן די פאלגענדע -און אריינגעבן א רעזאלושאן צום באורד צו טוישן די ביי PHLטוישונגען צום 

  ארגאניזאציע טאוול): NYCHAפאר יעצטיגע  Aפארבעסערטע פירערשאפט געבוי (זעהט אפענדיקס 

 

A.  טשעיר און באורד פון דירעקטארס 

'ס פירערשאפט געבוי איז צו אפטיילן די ראלע פון טשעיר פונעם NYCHAדי וויכטיגסטע טויש פארגעשלאגן צו 
 CEO) צו צוויי פאזיציעס, מיט די Chief Executive Officer, CEOבאורד און טשיעף עקזעקיוטיוו אפיציר (

יער, איז די אפטיילונג נארמאל אינעם ווי דערמאנט פר זייענדיג פאראנטווארטליך דירעקט צו די גאנצע באורד.
אינדוסטריע און וועט פארשטערקערן פאראנטווארטליכקייט און בעסער מאכן א צווישנשייד צווישן די ראלעס און 

דירעקטארס, ווערן צייטווייליגע,  NYCHA, וועלן די טשעיר, ווי אויך אלע PHLדורך א טויש צום  פליכטן.
די ראלע פונעם טשעיר און פון די גאנצע באורד וועלן זיין  דורך דעם מעיאר. אומגעצאלטע פאזיציעס געשטעלט

צו אהערשטעלן דעם פונקציע, טוט  צו באשטימען פאליסי און צושטעלן איבערזוכט איבער די ארגאניזאציע.
NYCHA ן פארשלאגן צו מאכן דריי נייע קאמיטעס און פארבעסערן די יעצטע קאמיטע אינערהאלב די באורד פו

און אויך קורץ  Iפארגעשלאגענע טשארטערס פארן קאמיטע זענען צוגעשטעלט אין אפענדיקס  דירעקטארס.
  באשריבן שפעטער.

איר ארבעט איז צו פארזיכערן ריכטיגע  איז די איינציגע עקזיסטירנדע קאמיטע. אודיט און פינאנץ קאמיטעדי 
'ס פינאנציעלע באריכטן, נאכגיין NYCHAפינאנציעלע פירונגען און פאליסיס, פארזיכערן די גערעכטקייט פון 

פינאנציעלע ארבעט, קאארדינירן מיט אינערליכע און אויסערליכע אודיט איינהייטן, און ארבעטן צוזאמען מיט 
NYCHA.ס פינאנץ אפטיילונג' 
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וועט דארפן איבערקוקן אנגייענדע אפעראציעס און קאפיטאל  אפעראציע קאמפלייענס און קאפיטאל קאמיטעדי 
זענען אין קאמפלייענס מיט געזעצליכע פארלאנגען, און  NYCHA, זען אז די אפעראציעס פון NYCHAארבעט פון 

-טן, און צושטעלן פארשלאגן פאר לאנגאין אלגעמיין נאכגיין די פארשריט פון אפעראציעס און קאפיטאל פראיעק
 טערמיניגע פארטפאליא פלענער.

איינוואינער און געגנט ענינים. דער  NYCHAוועט דארפן איבערקוקן איינוואוינער און געגנט אפעירס קאמיטעדי 
 קאמיטע וועט העלפן מיט עצות צו פארבעסערן אונזער צוזאמענארבעט מיט איינוואוינער ווי אויך אדרעסירן

  זיכערהייט און סעקיוריטי פראבלעמען דורכאויס די פארטפאליא.

וועט דארפן לאזן וויסן פארן באורד די לעצטע בעסטע פירונגען אין קארפארעט  פירערשאפט קאמיטעדי 
און צושטעלן פארשלאגן צום  NYCHAפירערשאפט לויט ווי עס פאסט פארן פאבליק איינהייטן און פאסיגקייט צו 

 ר באורד מיטגלידער טרענירונג און אנטוויקלונג, אין איינקלאנג מיט די לעצטע בעסטע פירונגען.באורד איבע
און אינדאסטרי  HUDאונזער ציל איז צו איינפירן א יערליכע באורד מיטגלידער טרענירונג וואס איז אייניג מיט 

 בעסטע פירונגען.

NYCHA  2021פערטל פון האפט צו מאכן די קאמיטעס אפיציעל אין די ערשטע. 

B. ) טשיעף עקזעקיוטיוו אפיציר Chief Executive Officer, CEO( 

'ס ראלע זיין צו איינפירן די באורד'ס פאליסי פירונג, אויפנעמען און מענעדזש'ן CEOאונטער די נייע געבוי, וועט די 
NYCHA אין שטיצע  ארגאניזאציע.'ס העכסטע פירערשאפט טיעם, און צושטעלן אפעקטיווע פירערשאפט צום

-סוויטע" עקזעקיוטיוו פירערשאפט געבוי מיט פיר דירעקט-Cפירן א פולע " CEOפון דעם צוגאנג, וועט די 
 באריכטענדע טשיעף עקזעקיוטיווס וואס זענען איבער עיקר ארגאניזאציע פונקציעס ווי געשילדערט ווייטער.

NYCHAדעם געבוי, דערווייל וואס עס וועט אויך צושטעלן בויגזאמקייט  געזעצן וועלן ווערן געטוישט לויט-'ס ביי
, כאטש וואס סיי וועלכע CEOזיך צו טוישן מיט די צייט לויט ווי עס פעלט אויס. די מעיאר וועט באשטימען דעם 

וועלן נייע שטעלעס איבער די נעקסטע ניין יאר, אדער ווי לאנג דער אגרימענט האלט אן אויב עס איז ווייניגער, 
 זאלן צושטימען. SDNYאון  HUDפארלאנגען אז דער מעיאר, 

C. ) טשיעף אפערעיטינג אפיצירChief Operating Officer, COO ( 

 און וועט אנעמען גרויסע טיילן פון די יעצטיגע אלגעמיינע מענעדזשער געבוי. CEOוועט באריכטן צום  COOדער 
אלע געגנט יוניטס פארמישט אינעם אויספירן די נייע געגנט  'ס עיקר ראלע וועט זיין צו איבערקוקןCOOדער 

מאדעל פון אפעראציע געשילדערט אונטן, אריינגערעכנט פראפערטי מענעדזשמענט און מעינטענענס, 
לויט ווי  קאמיוניטי מיטארבעט און צוזאמענארבעט, פאבליק זיכערהייט און בארא אדמיניסטראציע טיעמס.

אזויווי עס טוט  COOימענט, וועט קוואליטעט פארזיכערונג ווייטער באריכטן צום אגר HUDפארלאנגט אינעם 
'ס ליעסד NYCHAפארטפאליא וועט אויך אריינרעכענען  COOדער  יעצט באריכטן צום אלגעמיינע מענעדזשער.

האוזינג פראגראם און פארזיכערן אז אלע האוזינג יוניטס און וואוטשערס זענען אונטער די זעלבע עקזעקיוטיוו 
 מענעדזשמענט. 

D.  אפיציר (טשיעף אסעט און קאפיטאל מענעדזשמענטChief Asset & Capital Management 
Officer, CACMO( 

ט צוזאמשטעלן די עקזיסטירנדע ריעל עסטעיט אנטוויקלונג ווע NYCHAדי נייע פאזיציע מענעדזשמענט ביי 
אפטיילונג און די קאפיטאל פראיעקט אפטיילונג. די נייע אפטיילונג וועט בעסער פאראייניגן און אויסגלייכן די 

פארבינדענע טיעמס. די נייע טיעם וועט ארבעטן פון -ארבעט-יעצטיגע ארבעט פונעם אגענטור'ס צוויי בוי
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אפארטמענטס דורך  NYCHAטע פריאריטעטן און ברענגען פארצווייגטע פאררעכטונגען צו פאראייניג
אפעקטיווע פראיעקט אויספירונג און -געפירטע פארטפאליא פלאנירונג און קאסט-סטראטעגישע, דאטא

'ס נייע NYCHAפארוואלטונג. דער טיעם וועט אויך אויספירן ברייטע געגנט פלאנירונג צו בעסער פאראייניגן מיט 
געגנט מאדעל פאר פראפערטי מענעדזשמענט, פארשטערקערן אונזער נאנטע און ארומיגע געגנטער, און 

 NYCHAאידענטיפיצירן געזונטהייט, עדיוקעישאן, רעקריעישאן, און סאשעל סערוויס צוגעהער פאר 
ט דורך ענטפאנגען נייע 'ס האוזינג פארטפאליא פארן צוקונפNYCHAאיינוואוינער. דער טיעם וועט פארשטעלן 

פארשריט אין בוי מאטריאל און בוי מעטאדן, אינטעגרעיטעד טעכנאלאגיע צו פארבעסערן איינוואוינערס' 
 לעבנסשטייגער און פארבעסערן געביידע פונקציע און פארוואלטונג. 

וייטער און קאפיטל די נייע אפטיילונג וועט ארבעטן צוזאמען מיט די האוזינג אויפהאלטן טראסט, געשילדערט ו
. די טראסט וועט האבן א קליינע שטאב, און זיך פארלאזן אויף דעם נייעם אפטיילונג צו פלאנירן און איבערזען 10

'ס קאפיטאל סאבסידי וועט קלענער ווערן ווי מער דעוועלאפמענטס גייען אריבער NYCHAדי גרויסע בוי ארבעט. 
און סטאביליזאציע סטראטעגיע. די ארבעט פון עקזיסטירנדע קאפיטאל  PACTאונטער דעם  8צום סעקשאן 

פראיעקט אפטיילונג וועט ווייטער ארבעטן צוזאמען, לייגן געוויכט אויף קלענער קאפיטאל ערזעצונג און ארבעטן 
אינערהאלב די נייע פארטפאליא פלאנירונג פראצעס צו פארזיכערן אז עס איז פארהאן א פלאן פאר יעדע 

ביידע. די נייע אפטיילונג וועט אויך ארבעטן נאנט צוזאמען מיט פראפערטי מענעדזשמענט צו באשיצן גע
 אונזערע אינוועסטמענטס און פארזיכערן גרינגע איבערגאנג פון אייגנטומערשאפט. 

פירט ביזנעס דערווייל וואס עס פלאנירט און  PACT/RADריעל עסטעיט דעוועלאפמענט וועט ווייטער איבערזען 
פארטפאליא -דעם-גייט אריבער צו א דורכאויס NYCHAווי  אויך אויס פראפערטי דיספאזיציע צום טראסט.

באזירטע הילף, וועלן די פונקציעס פון אסעט -פראיעקט 8איבערגאנג פון פאבליק האוזינג צו סעקשאן 
קלאוזינג -מיניגע נאךטער-מענעדזשמענט שטייגן אין וויכטיגקייט, אריינגערעכנט ענפארסירן די לאנג

האוזינג אסיסטענס באצאלונג  8פארלאנגען פון ריעל עסטעיט טראנזאקציעס און די פארלאנגען פון סעקשאן 
)Housing Assistance Payments, HAP.קאנטראקטס (  

E. ) טשיעף פינאנץ אפיצירChief Financial Officer, CFO( 

איז פאראנטווארטליך פאר אלע בודזשעט, אקאונטינג און פינאנציעלע פלאנירונג, און ריזיקע  CFOדער 
דער ראלע רעכנט אריין אנטוויקלען און  .CEO, באריכטנדיג צום NYCHAפארוואלטונג פונקציעס פאר 

ושטעלן אויפהאלטן פאסיגע פינאנציעלע פאליסיס און פראצעדורן צו ארבעטן ריכטיג מיט קאפיטאל און צ
'ס NYCHAוועט איבערזען  CFOריכטיגע עצות אויף די פינאנציעלע ווירקונגען פון באורד באשלוסן. דער 

באזירטע בודזשעטן, און צושטעלן מער קאנטראל פאר פראפערטי מענעדזשערס -אריבערגאנג צו פראפערטי
 איבער זייער אנטוויקלונג רעסורסן. 

F. ) טשיעף אדמיניסטראטיוו אפיצירChief Administrative Officer, CAO( 

און שטייט איבער אדמיניסטראטיוו פונקציעס אריינגערעכנט יומען  CEOבאריכטעט דירעקט צום  CAOדער 
וועט  CAOדער  רעסורסעס, אינפארמאציע טעכנאלאגיע, אלגעמיינע סערוויס, און געצייג צושטעל פארוואלטונג.

רן און שטיצן די בארא אדמיניסטראציע טיעם וואס איז א וויכטיגע טייל אויך שפילן א וויכטיגע ראלע מיטן איינפי
 'ס נייע געגנט מאדעל.NYCHAפון 

G.  אנדערע פונקציע טיילן וואס באריכטן צוםCEO  
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-אויך דירעקט מענעדזש'ן קאמיוניקאציע, אינטער CEO) טשיעפס, וועט דער 4אין צוגאב צו שטיין איבער די פיר (
 HUDרעגירונג ענינים, סטראטעגיע און אינאוואציע, און די געזעץ אפטיילונג, און ווי פארלאנגט אונטער דעם 

  אגרימענט, די קאמפלייענס און ענווייראנמענטעל געזונטהייט און זיכערהייט פונקציעס.

 

 NYCHA ס נייע אפעראציע מאדעל' 

ווערן די ערשטע האוזינג אוטאריטעט אינעם לאנד צו פייערן איר הונדערטסטע  NYCHAיאר, וועט  15 אין
געהאט א  NYCHAגעבורטסטאג. פון די גרויסע דעפרעסיע ביזן אורבאן באנייאונג פראגראם ביז היינט, האט 

אפשניט איז -סיטי. יעדע צייט ערנסטע איינדרוק אויף די פיזישע און געזעלשאפטליכע אנטוויקלונג פון ניו יארק
אלס א לענדלארד, א פראפערטי מענעדזשער, און  – NYCHAגעקומען בעטן און פארלאנגען עפעס אנדערש פון 

טאגס, איז אסאך מער -צו-א סאשאל סערוויס ארגאניזאציע. די פונקציעס און אקטיוויטעטן פונעם אגענטור היינט
. צו בויען 1934עיר לאנגדאן פאסט וואלטן זיך געקענט פארשטעלן אין ווי מעיאר פיארעלע לא גוארדיע אדער טש

אן אפעקטיווע און מאדערנע ארגאניזאציע און צו בייקומען די שוועריגקייטן וואס שטייען פאר אונז, מוזן מיר צום 
אוזינג ערשט אידענטיפיצירן די פליכטן, ערווארטונגען, און פאראנטווארטליכקייטן פונעם ניו יארק סיטי ה

 .2020אוטאריטעט אין 

NYCHA ס באגרייף שטעלט פאר אייגנארטיגע שוועריגקייטן. אויב די ברוקלין דעוועלאפמענטס וואלטן געווען אן'
אייגענע פאבליק האוזינג אוטאריטעט, וואלט עס געווען די לאנד'ס צווייטע גרעסטע נאך דאס וואס וואלט 

אויך די לאנד'ס גרעסטע  –גרעסטע פאבליק האוזינג אוטאריטעט  . פירן די לאנד'סNYCHAגעבליבן אונטער 
איז א שווערע ארבעט, און אפילו  –שטאטיגע פראפערטי מענעדזשער -פאמיליע לענדלארד און איין-מולטי

שווערער צוליב די צענדליגע יארן פון אפשטיפן קאפיטאל אינוועסטירן און דער כראנישע פראבלעם פון צו ווייניג 
דארף אן ארגאניזאציע געבוי וואס פארשטייט די פראבלעמען און קען גוט אויספירן זייער  NYCHA געלט.

 פארוואלטונג.
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די געגנט  די אפעראציע געבוי און די וועג וויאזוי מיר טוען ביזנעס. –נעמט אריין ביידע  NYCHAאיבערמאכן 
מאדעל געשילדערט אונטן רעפרעזענטירט א גרויסע שריט אויפן וועג צו איבערמאכן די ארגאניזאציע געבוי אויפן 

מיט א נייע וועג פון איבערגעבן  כדי עס זאל זיך אויסארבעטן, מוז עס גיין צוזאמען פראפערטי און געגנט שטאפל.
  סערוויס און אנטוויקלונג פון א קולטור פון סערוויס וואס קען אויפהאלטן די טוישונגען.

 די געגנט מאדעל: עיקר פונקטן 

NYCHA ס באגרייף שטעלט פאר א שטארקע שוועריגקייט פארן ארגאניזאציע און קען אריינשטעלן געוויסע'
די יעצטיגע ארגאניזאציע געבוי קען צולייגן צו די דרוק, דורך  ומעגליכע אומשטענדן.איינגעשטעלטע אין כמעט א

לייגן איבריגע דרוק אויף שטאב אנשטאט בויען אן אנהאלטנדע פראצעס אדער אנטוויקלען סיסטעם לעזונגען 
ויי סייטס צום ביישפיל, איין ארטיגע אסעט מענעדזשער טוט יעצט דעקן צו 15פאר קאמפליצירטע פראבלעמען.

כאטש איין שעה פארן מיט א קאר אינמיטן טאג. וויאזוי קענען  –מייל אפגעריקט איינס פון צווייטן  22וואס זענען 
מיר פארלאנגען צו האבן "אן אויג אויפן פראפערטי" בשעת עס ממש אוממעגלעך דאס צו טון? די פלאן וואס 

ברענגט א נייע כוואליע פון קאמפלייענס פארלאנגען אגרימענט האט אויך גע HUDקומט אלס רעזולטאט פונעם 
פאר ערשטע ליניע שטאב, און שטאב ווערן געבעטן צו טון אסאך מער אן דעם וואס מען זאל צושטעלן נאך 

שטאב מיינט פארמינערן לאסטן וואס פעלן נישט אויס און פארעמען אן  NYCHAרעסורסן. ערמעגליכן 
שטיצט זייערע הצלחה, נישט וואס שטראפט זיי אז זיי האבן נישט געמאכט  ארגאניזאציע וואס ערמעגליכט און

 קיין נסים.

NYCHA  און אין טייל פעלער גענצליך ערזעצט  –דעוועלאפמענטס זענען געבויעט געווארן אינערהאלב– 
דעוועלאפמענטס לויט די ארומיגע  NYCHAעס איז וויכטיג צו פארשטיין די  16עקזיסטירנדע געגנטער.

קאמיוניטיס כדי צו פארבעסערן צושטעלונג פון סערוויסעס און פארשטערקערן קאמיוניטי פארבינדונגען. פיל 
דעוועלאפמענטס זענען געבויעט געווארן אלס אייגענע קאמיוניטיס, וואס האבן אפגעזינדערט איינוואוינער פון 

באזירטע מענעדזשמענט מאדעל וואס שטיצט אונזערע -א נייע פראפערטי זייערע ארומיגע און פונעם סיטי.
דעוועלאפמענטס וועט עפענען נייע פארשטאנד איבער אייגנארטיגע קאמיוניטי געברויכן און פארשטערקערן די 

 דעוועלאפמענטס און די ארומיגע געגנטער. NYCHAפארבינדונג צווישן 

דער מאדעל וועט צום סוף פארשטערקערן און באאיינפלוסן יעדע טייל פונעם אגענטור. ווי דעוועלאפמענטס 
אדער דעם טראסט, וועלן מיר באטראכטן וויאזוי עס אפעקטירט די  PACTווערן אויסגעוועלט פאר אריבערגאנג צו 

 ליא.ארטיגע געגנט צו פארזיכערן אז מיר פארמירן א בעסערע לעגאסי פארטפא

ארגאניזירן פראפערטי מענעדזשמענט אונטער פיר ארטיגע (בארא)  NYCHAאינעם צוקונפט, וועט 
מאנהאטען, די בראנקס, ברוקלין, און קווינס/סטעטן איילענד. יעדע טיעם וועט ווערן געפירט  –ארגאניזאציעס 

יער באשטימטע ארטיגע דעוועלאפמענטס אין זי NYCHAאון וועט איבערזען און שטיצן  VPדורך א בארא 
דעוועלאפמענטס, וואס זענען יעצט ארגאניזירט אלס  NGO1געגנטער, אריינגערעכנט פארמישטע פינאנץ און 

  פונקציאנעל באראס אפגעזינדערט פון די איבריגע טייל פונעם פארטפאליא.

רגאניזירן האוזינג א – יעדע פון די פיר בארא ארגאניזאציעס וועט ווערן ארגאניזירט אין געגנט גרופעס
פארטפאליאס לויט געגנטער גרופעס איז אין איינקלאנג מיט די אלגעמיינע אנגענומענע גרויסע פראיעקט 

'ס יעצטיגע פארצווייגטע און פארמישנדע ארטליכע געבוי. NYCHAמענעדזשמענט פירונגען און וועט ערזעצן 

                                                       
15Current State Observations and , Feb. 19, 2020; KPMG, Property Management WorkshopTransformation Plan,  

Maturity Assessment, pp. 10, 408, 421, 457. 
16390.-. 1986;12(4):353Journal of Urban Historyeter, The Beginnings of Public Housing in New York. Marcuse, P  
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 ,Regional Asset Managerע אסעט מענעדזשער (צום ביישפיל, אונטער די יעצטיגע סיסטעם טוט איין ארטיג
RAM איבערזען (Rutgers  ,הייזער אין די לויער איסט סיידStapleton  הייזער אין סטעטן איילענד, אוןBay View 

הייזער  Edenwaldהייזער אין די דרום בראנקס, ווי אויך  Jacksonהייזער אין קאנארסי. אן אנדערע שטייט איבער 
טשעסטער קאונטי ליניע. די ראלעס זענען גענוג שווער אן די צוגעלייגטע -נעבן די וועסט Boston Secorאון 

 ווייטקייט פראבלעם וואס פעלט בכלל נישט אויס.

 

אריבערגיין צו בארא געגנטער וואט שטיצן און ערמעגליכן דאס צושטעלן פון 
מיר וועלן פארמירן  געגנט שטאפל. פראפערטי מענעדזשמענט סערוויסעס אויף די

יוניטס  8,000ביז  4,000געגנט פארטפאליאס, וואס יעדע איינס וועט באשטיין פון  30
און ווערן געפירט דורך א געגנט אנפירער, בארעכטיגט מיט מער מאכט צו מאכן 

באשלוסן און קאנטראלירן רעסורסן וואס פעלט אויס צו קענען צושטעלן סערוויסעס 
געמאכטע פארטפאליאס -די ניי פארזיכערן קאמפלייענס ביי יעדע פראפערטי. און

פארטפאליאס. די געגנט  RAMזענען פיל קלענער און מער פאראייניגט ווי די יעצטיגע 
אנפירער פון בראנסוויל, צום ביישפיל, וועט איבערזען די ניין דעוועלאפמענטס וואס 

זיצן צווישן ראקאוועי אוועניו און ווען סינדערען אוועניו אין ברוקלין. די געגנט אנפירער 
די וועט שטיין איבער די דריי גרויסע דעוועלאפמענטס נעבן  LES-פון אלפעבעט סיטי

FDR צוזאמען מיט נאך פינף קלענער סייטס אויף אוועניו ,B  און אוועניוC. 

'ס האוזינג פארטפאליא ארום די סיטי'ס געגנטער וועט העלפן NYCHAארגאניזירן 
געגנט אנפירערס ווערן באקאנט מיט די אייגנארטיגע געברויכן פון זייער געגנטער און 

ער סופערווייזערס צו האבן אן "אויג אויף דארף מ NYCHA האוזינג דעוועלאפמענטס.
די געביידעס" און די נאנטקייט פון זייער פארטפאליא סייטס וועט ערלויבן יעדע 

אנפירער צו פארברענגען מער צייט ביי יעדע האוזינג דעוועלאפמענט, מער ווי עס איז 
 געבוי. RAMמעגליך אונטער די יעצטע 

'ס NYCHAישע ראלע אינעם איבערמאכונג פלאן און זענען צענטראל צו געגנט אנפירערס וועלן שפילן א קריט
נייע צוגאנג צו מענעדזשמענט און סערוויס צושטעל. זיי מוזן ווערן היטערס פון זייער געגנט האוזינג פארטפאליא, 
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ערע געבעטן, און זיך גענצליך אריינלייגן אין די טעגליכע לעבן פון זייערע איינוואוינער צו טאקע פארשטיין זיי
פארלאנגען און געברויכן. זיי מוזן ווערן באקאנט מיט יעדעס ווינקל פון זייערע סייטס און ערפינדן זייער אייגענע 

פארשטאנד אויף זייער פארטפאליא און די פריאריטעטן פון זייער דעוועלאפמענטס און איבערגעבן די 
 פעלט אויס. פריאריטעטן צום בארא און צענטראלע אפיס לויט ווי עס

יעדע געגנט וועט האבן  –די געגנט וועט ווערן די עיקר פונקט פון צוזאמענארבעט מיטן צענטראלע אפיס 
, סופליי מענעדזשמענט, און פינאנץ, HRשטיצע פון א טיעם פון פריערדיגע צענטראלע שטאב, אריינגערעכנט 

 שטאפל אפעראציעס. -טיצע פון פראפערטימיטן ענדגילטיגן ציל צו צושטעלן שנעלע אפרוף סערוויס און ש

קאנסאלידעיטעד"  –אלס טייל פון דעם מאדעל, וועלן מיר אויך באטראכטן יעדע "צאמגעשטעלטע 
ארט פראפערטי מענעדזשמענט אפיס וואס ווערן געפירט -די דעוועלאפמענטס אן קיין אויפן –דעוועלאפמענט 

טע פראפערטיס זענען קלענער, אפטמאל פארווארפענע דורך שטאב פון אן אנדערע סייט. רוב צאמגעשטעל
סייט דעוועלאפמענטס, כאטש עטליכע גרעסערע סייטס זענען אויך אריינגערעכנט. מיט צוטיילטע דעקונג, טוען 

די דעוועלאפמענטס נישט אלעמאל באקומען גענוג אויפמערקזאמקייט צו זייער ספעציפישע געברויכן און 
געגנט מאדעל גייט אריין אין קראפט, וועלן אלע צאמגעשטעלטע דעוועלאפמענטס פראבלעמען. איינמאל די 

ווערן אפגעשאצט פאר מעגליכע נייע באשטימונג אדער נייע פראפערטי מענעדזשמענט אפיסעס וואו עס פעלט 
א גאנצע מיט אן ארבעטס לאסט וואס קען אויפהאלטן  –אויס. מיר וועלן לייגן מער געוויכט אויף גרעסערע סייטס 

וואס איז באזירט א האלבע מייל אדער מער פון זייער יעצטיגע מענעדזשמענט  –אדער טייל פון א שטאב 
 אפיסעס.

 בארא אדמיניסטראציע טיעמס 

יעדע פון די פיר ארטיגע בארא ארגאניזאציעס וועט ווערן געשטיצט דורך א טיעם פון שטאב וואס רעפרעזענטירט 
יומען רעסורסעס, אינפארמאציע טעכנאלאגיע, קויפן און  –אפיס שטיצע פונקציעס וויכטיגע צענטראלע 

באקומען, פינאנץ, און נאך. דאס איז א נייע געבוי געאייגענט צו צוברעכן סיילאס וואס עקזיסטירן צווישן 
עס פראפערטי שטאב און צענטראלע אפיס שטאב, אריינברענגען וויכטיגע סערוויס צושטעל שטיצע פונקצי

נענטער צו פראפערטי שטאפל און ענטפערן די אפטע קלאגעס פון סייט שטאב אז זיי ווארטן פאר "דאונטאון" 
  פאר אפרוף.

אן אנפירער פון בארא אדמיניסטראציע, וואס באריכטעט דירעקט צום בארא וויצע פרעזידענט, וועט דארפן 
וועג אז עס פארבעסערט סערוויס צושטעל צום ארגאניזירן אלע צענטראלע אפיס שטיצע פונקציעס אויף אזא 

דערווייל וואס שטאב פון געוויסע אפטיילונגען וועלן ווערן פלאצירט אינערהאלב  געגנט און פראפערטי שטאפלען.
דאס וועט פארזיכערן  יעדע בארא אפיס, וועלן זיי ווייטער באריכטן צו זייער אייגענע צענטראלע אפיס אנפירערס.

צום ביישפיל, די ברוקלין בארא אפיס וועט באקומען  נען אייניג איינגעפירט צווישן אלע באראס.אז פראצעסן זע
גענעראליסט וואס וועט פירן אינפארמאציע און שריט ארום ליידיגע פאזיציעס, אויפנעמען און טרענירונג  HRאן 

אגענטור באנוץ פון ציווילע -דעם-סיטי און דורכאויס-דעם-צוליב די דורכאויס און אנדערע מאנשאפט טאטן.
סערוויס ליסטעס וועט עס זיין וויכטיג אז דער גענעראליסט וועט ארבעטן צוזאמען מיט אנדערע באראס ווי אויך 

 . HRדי צענטראלע אפיס 

באזירטע קאארדינירער וועלן באריכטן דורך זייער פונקציאנירנדע ליניע צו זייער אנפירער אין זייער -בארא
יס. דאס וועט ערמעגליכן בעסערע אנטוויקלונג און קאריערע וועגן, מער סטאנדארטיזירטע צענטראלע אפ

אפשאצונג, און באלוינען פונקציעס צו לייגן געוויכט אויף ארגאניזאציע רעזולטאטן. מיר וועלן נוצן אויספירונג 
 ט די סטאנדארטן. פארוואלטונג געצייג צו פארזיכערן אז יעדע געגנט טיעם ארבעט אין איינקלאנג מי
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 צוזאמנעמען רענט 

NYCHA אזויווי פיל לענדלארדס, האט געהאט גרויסע פארלוסטן פון רענטל פארדינסטן צוליב די ,COVID-19 
מיליאן,  $751איז געווען נאר  2020די סך הכל רענט צאמגענומען צווישן יאנואר און סעפטעמבער  פאנדעמיק.

 4%האט מיטגעמאכט א  NYCHA. 2019מיליאן צווישן יאנואר און סעפטעמבער  $804פארגליכן צו די 
גאווערנער האט ארויסגעגעבן דער  פארמינערונג און צוזאמגעקליבענע רענט אלס רעזולטאט פונעם פאנדעמיק.

וואס האט באשטעטיגט אז עס וועט נישט זיין קיין ענפארסירונג  2020, 20אום מערץ  202.8עקזעקיוטיוו אדער 
ניו יארק האט  טעג. 90פון סיי וועלכע ארויסווארפונג פון א רעזידענשאל אדער קאמערשאל טענענט פאר 

אקט אים מערץ וואס  CARESגרעס האט דורכגעפירט דעם . קאנ1פארלענגערט דעם פארבאט ביז אקטאבער 
. אלע דריי ארויסווארפונג 2020, 24האט פארבאטן ארויסווארפונגען צוליב נישט באצאלן רענט ביז אוגוסט 

לעגיסלאטור ארויסגעגעבן די טענענט  NYSפארבאטן זענען יעצט אויסגעלאפן. אין צוגאב דערצו, האט די 
יוני וואס פארבאט ארויסווארפונגען פאר נישט באצאלן רענט פאר טענענטס וואס  זיכערע הארבער אקט אין

עמערדזשענסי טערמין. דער פארבאט וועט אנהאלטן  COVID-19האבן געליטן געלט שוועריגקייטן דורכאויס די 
מלונגען פארבינדענע באגרעניצונגען אויף ביזנעסער און פארזא COVID-19און וועט נאר אויסלויפן ווען אלע 

 Centers for Disease Control andוועלן אויסלויפן. די צענטערן פאר דיזיעז קאנטראל און פארמיידונג (
Prevention, CDC האט אויך לעצטנס ארויסגעגעבן אנווייזונגען וואס פארבאטן ארויסווארפונגען פארן נישט (

פארבאט לויפט  CDCסט פון פארדינסטן. דער באצאלן רענט פאר טענענטס וואס האבן געליטן באדייטנדע פארלו
וועט ווייטער איבערקוקן אלע געזעצן און עקזעקיוטיוו ארדערס אנבאלאנגט  NYCHA .2021, 1אויס אום יאנואר 

 .2021ארויסווארפונג אבער מיר ערווארטן א באדייטנדע פארלוסט פון רענט איינזאמלונג פארצוזעצן אריין אין 

יזגעזינטער וואס זענען הונטערשטעליג מיט רענט שוין געשטיגן פאר יארן, נאך פאר דאך, זענען די צאל הו
COVID-19פארפעלנדע הויזגעזינטער זענען די וואס זענען שולדיג א באלאנס מער פון נול. צווישן -. רענט

 20%ו , איז די צאל פון רענט פארפעלנדע הויזגעזינטער געשטיגן צ2020און סעפטעמבער  2019סעפטעמבער 
 . 2020אין סעפטעמבער  44,005צו  2019אין סעפטעמבער  36,663) פון 7,342(

 סך הכל רענט פארפעלנדע הויזגעזינטער לויטן חודש
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דארף באקומען קעגן וויפיל געלט  NYCHAדי וואקסענדע רענט זאמלונג ראטע האלט חשבון פון וויפיל געלט 
איבער  90%פלעגט זיין היבש איבער די  NYCHAן אונזער ארבעט. מעסט HUDקומט טאקע אריין, וואס אזוי טוט 

און איז  90%חדשים ראטע געפאלן אונטער -12'ס NYCHA, איז 2019די צייט. אבער אנגעהויבן פון אוגוסט 
, און 2020אין פעברואר  88%די וואקסענדע רענט זאמלונג ראטע איז געווען  ווייטער געפאלן מיט יעדע חודש.

. רענט זאמלונג גייט ווענדט זיך טאקע אין סעזאנען; אבער אין די 84%איז עס געפאלן צו  2020עמבער ביז סעפט
 NYCHA. 89%), איז די וואקסענדע רענט זאמלונג ראטע געווען 2019זעלבע צייט פאריגע יאר, (סעפטעמבער 

 מיליאן אין רענט זאמלונג ביז צום סוף יאר. $67שטייט צו פארלירן 

חודש דורכשניט פאר די פריערדיגע יאר און די -12וואס ווייזן די  2020זענען די באריכטן פון יאנואר פאלגנד 
 .2020יעצטיגע באריכט פאר סעפטעמבער 

 )2020צו יאנואר  2019וואקסענדע רענט זאמלונג ראטע (יאנואר 

 

 

 )2020צו סעפטעמבער  2019וואקסענדע רענט זאמלונג ראטע (סעפטעמבער 
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NYCHA  יאר צוריק אדער מער  15האט אויפגעהערט זאמלען באצאלונג ביי די מענעדזשמענט אפיסעס כאטש
און זיך אריבערגעפירט צו א צענטראלע ארט (באנק) צו שיקן די רענט געלטער אויף פאסט. א גרויסע פאקטאר 

אב און וויאזוי צו אוועקלייגן רענט פאר דעם טויש איז געווען זיכערהייט פראבלעמען פאר די איינוואוינער און שט
 טוט יעצט צושטעלן פאר איינוואוינער אכט פארשידענע וועגן צו באצאלן רענט:  NYCHAגעלטער אינעם אפיס. 

 

NYCHA  האלט אז די עקזיסטירנדע רענט זאמלונג מעטאדן זענען מער ווי גענוג. אויב איינוואוינער באצאלן נישט
קיין רענט, איז עס נישט צוליב א מאנגל פון אפציעס נאר צוליב א מאנגל פון פינאנציעלע רעסורסן אדער 

וקט אין פארשידענע אפרופן אריינגעק NYCHAצו אדרעסירן פארפעלן פראבלעמען, האט  אנדערע פראבלעמען.
ארבעט אויף א פארשלאג צו  PHTAאריינגערעכנט ארגאניזירן א כראנישע רענט פארפעלנדע ארבעט גרופע. 

וואס פארשטערקערט און פארבעסערט  COVID-19אדרעסירן/זאמלען שולדיגע רענט געזאמעלט אונטער 
זירט הויזגעזינטער לויט פארדינסט שטאפלען יעצטיגע פאליסיס אנבאלאנגט צוריקצאלונג אגרימענטס, ארגאני

(צו העלפן שטעלן פריאריטעטן און באשליסן דאס בעסטע צוגאנג) און אויך צו אריינקוקן אין טוישן אנדערע 
 פארבינדענע פאליסיס.

 ארבעט ארדער איבערמאכונג –מעינטענענס אפעראציע  

דעוועלאפמענטס.  NYCHAין די אפעראציע פון געלערנטע פאכמאן שטאב שפילט א וויכטיגע און גרויס ראלע א
די שטאב באהאנדלען א ברייטע אויסוואל פון ארבעט וואס האט א דירעקט אפרוף אויף די קוואליטעט פון לעבן 

פאר איינוואוינער, אזויווי אדרעסירן פלאמבינג און עלעקטרישע עמערדזשענסיס, ענטפערן טויזענטער אנדערע 
צוליב דעם איז א וויכטיגע טייל  יס געברויכן, און אויספירן פיל אנדערע קריטישע ארבעט.געביידע און דירה סערוו

פונעם איבערמאכונג פלאן דאס פארזיכערן אפעקטיווע און ווירקליכע ארויסשיקן און נאכגיין פון געלערנטע 
  פאכמאן ארבעטערס צוליב די אלטע/צוגייענדע געביידעס און קאמפליצירטע ארבעט געזעצן.

דורכאויס דעם פראצעס וואס האט געפירט צום איבערמאכונג פלאן, האבן מיר געהערט פון איינוואוינער און 
שטאב אז ברענגען געלערנטע פאכמאן ארבעטערס נענטער צום פראפערטי שטאפל וואלט געפירט צו 

'ס מעגליכקייט צו קענען ווירקליך אויספירן מעינטענענס סערוויסעס. דער NYCHAמאטריאל פארבעסערונג אין 
'ס. 1990מיטל -צו-נענטער צום געבוי וואס עס האט גענוצט אין די פריע NYCHAאריבערגאנג וואלט געריקט 

 3,000שניידן דרוק געפירט צו שניידן באלד -יאר, האבן בודזשעט באגרעניצונגען און קאסט 20איבער די לעצטע 
און געצוואונגען דעם אגענטור זיך צו ריקן צו א  –אריינגערעכנט פיל געלערנטע פאכמאן שטאב  –ארבעטערס 
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צענטראליזירטע מאדעל, וועלן מיר דארפן צולייגן -מער צענטראלע מאדעל. ווי מיר קערן זיך צוריק צו אן אומ
 שטאב צו קענען צושטעלן גענוג סערוויס.

מאדעל, הויבן מיר אן א פילאט פראגראם אין דעם מערב קווינס געגנט צו  אין שטיצע פונעם געגנט
די העכסטע פארלאנג  אויספרובירן א נייע צוגאנג צו אויסטיילן און ארויסשיקן געלערנטע פאכמאן ארבעט.

ארבעט, אריינגערעכנט פעינטערס, סטאלער, און פלאמבערס, וועלן זיך אריבערפירן צו איינציגע 
טס, וואו זיי וועלן שטיין אונטער און ווערן ארויסגעשיקט דורך א געגנט סופערווייזער און פלאנירער. דעוועלאפמענ

שטאפל וואו זיי וועלן ווערן מיטגעטיילט דורך -פארלאנג פאכלייט וועלן ווערן אריבערגעפירט צום געגנט-העכערע
ראל מאכן געלערנטע פאכמאן און אז צענט-דעוועלאפמענטס. עס זענען פארהאן פיל פארדינסטן פון אומ 2-4

טיעמס זענען נענטער באזירט אויף איינצעלע סייטס. מיטן שטענדיגן אנוועזנהייט פון א טיעם אויפן פלאץ, 
קענען איינוואוינער און שטאב אנטוויקלען א בונד וואס מוטיגט פאראנטווארטליכקייט. מיט די צייט, וועלן שטאב 

פון די אייגנארטיגע פראבלעמען פון די געביידעס און סיסטעמען וואס זיי  באקומען א ספעציעלע באגרייף
סערווירן, און זיי ערמעגליכן צו צושטעלן בעסערע סערוויס. אין פאל פון קאמפליצירטע ארבעט וואס פארלאנגט 

זן אויסשטעלן עטליכע געלערנטע פאכן, קענען טיעם מיטגלידער גרינגער קאמיוניקירן צווישן זיך צו לע
פראבלעמען און פלאנירן ארבעט. נאך מער, שטאב וועט נישט פארברענגען אזויפיל צייט מיטן פארן צווישן 

 סייטס, און ערלויבן צו זיין מער פראדאקטיוו מיט די צייט. 

האבן נישט געארבעט.  NYCHAצענטראל ביי -פריערדיגע פראבעס צו מאכן געלערנטע פאכמאן ארבעט אומ
געארבעט מיט אן ארבעט ארדער אפעראציע פארבעסערונג ספעציאליסט, באקאנט  NYCHAצוליב דעם, האט 

, און אויפגענומען אן שותפות'דיגע צוגאנג. בעסער ווי איינפירן א צוגאנג פון אויבן אויף אראפ, Carpediaאלס 
אלע  וואס דאס איז געווען דער צוגאנג פונעם אגענטור, טוט א שותפות'דיגע צוגאנג ארייננעמען

די ערשטע פאר  סטעיקהאלטערס אינעם פראצעס צו פארזיכערן אז די רעזולטאטן קומען נאך זייערע געברויכן.
חדשים זענען געווען פארנומען מיט שמועסן מיט איינוואוינער צו הערן וועלכע פראבלעמען זענען פארהאן מיטן 

ן זיך געטראפן מיט בארא דעוועלאפמענט ארבעט ארדער פראצעס לויט זייער מיינונג. ארבעטער גרופעס האב
שטאב און אויסגעטרעטן אן ארבעט ארדער פראצעס לויט וואס טוט זיך אויפן ארבעט פעלד, וואס קיינער פון זיי 

איז געווען סטאנדארט איבער אלע באראס. דורכאויס דעם פראצעס, האט קארפעדיע אידענטיפיצירט פינף 
) 3) אויסלייגן מאנשאפט, 2) מענעדזש'ן דאס אהערשטעלן ארבעט, 1 ערטער וואס קענען זיך פארבעסערן.

פאר א פולע ליסטע פון ) מענעדזש'ן געצייג. 5) אויסטיילן ארבעט, און 4אויסשטעלן דערגרייך פון ארבעט, 
 .Bפארשלאגן, ביטע זעהט אפענדיקס 

Carpedia  האט אויך אנאליזירט די דאטא פוןNYCHA ס ליסטע פון פארשפעטיגטע ארבעט צו באשטימען'
וועלכע נאך רעסורוסען פעלן אויס. זיי האבן פארגעשלאגן דער פילאט פראגראם איבער די צייט אפשניט פון 

עסערן דעם , וואס אין דעם צייט וועלן ארבעטערס פראבירן צו פארב2020, 31ביז דעצעמבער  1אקאטבער 
. אויב דער פילאט 2021, 25ביז פעברואר  1פראצעס. אפשאצן דעם פילאט פראגראם וועט גיין פון יאנואר 

 NYCHAברענגט ארויס די ערווארטענע רעזולטאטן, וועלן מיר איינפירן טוישונגען דורכאויס די גאנצע 
אויך פלאנירט פאר פראצעס טוישונגען  פארטפאליא איינפירונג איז-דעם-. דורכאויס2021פארטפאליא ביז ענדע 

אנטוויקעלט פארן פילאט, אריינגערעכנט אויסשטעלן קראנאס ארבעטער שעות צו מאקסימא ארבעט שעות, און 
באזירטע צוגאנג ערלויבט מער דורכזיכטיגקייט מיט פולע טרעקינג -באזירטע צוגאנג". דער ארבעט-די "ארבעט

ינער ביז צום ענדע פון די ארבעט אינעם יוניט, און מאכן א צייט פון אלע פון דעם ערשטן רוף פונעם איינוואו
  נויטיגע פאכלייט וואס מען דארף צו ערפילן דעם סערוויס פארלאנג אויפן ערשטן באזוך אינעם דירה.

 NYCHAאויב די געלערנטע פאכמאן פילאט פראגראם ווערט אויסגעברייטערט צו אלע דעוועלאפמענטס, וועט 
ריינטון צו זען וועגן צולייגן א מעינטענענס סופערווייזער אויפן געגנט שטאפל, אזויווי די ראלע וואס דער זיך א
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'ס NYCHA'ס. אינעם פארגאנגענהייט, זענען 1990'ס ביז די 1960אוטאריטעט האט געהאט פון די פריע 
געהאלטן אויפזיכט אויף פראפערטי  וואס האט –די פארוואלטונג גאנג  –אפעראציעס געווען צוטיילט אויף צוויי 

מענעדזשערס און האוזינג אסיסטענס אינעם אדמיניסטראציע פליכטן, און די מעינטענענס גאנג וואס האט 
איבערגעזען פאך ארבעטערס און מעינטענענס ארבעטערס ביים אויספירן פאררעכטיגונגען. היינט, זענען די 

געביידע סופעראינטענדענט, טייל פונעם מעינטענענס גאנג, באריכטן צוויי אויסגעמישט, מיט די איינוואוינער 
צום פראפערטי מענעדזשער, טייל פונעם פארוואלטונג גאנג. כאטש די יעצטיגע ארטיגע אסעט מענעדזשערס 

קענען זיין פון סיי וועלכע גאנג, זענען רוב פון זיי פונעם פארוואלטונג גאנג. מיט מער מעינטענענס ארבעט 
-רט פונעם געגנט שטאפל, קען זיין א פארלאנג פאר געגנט אנפירערס צו ווערן געשטיצט דורך א גוטגעפי

באהאווענטע מעינטענענס דעפיוטי, וואס קען איבערזען מעינטענענס שטאב אויסלייגן און צושטעלן טעכנישע 
  עצות צו דעוועלאפמענט מעינטענענס שטאב.

 )Alternative Work Schedules, AWSאנדערע ארבעט צייטן ( 

 NYCHAצו שטיצן דעם געגנט מאדעל אין די אנגייענדע ארבעט צו פארבעסערן פראפערטי אומשטענדן, טוט 
לייגן געוויכט אויף אוועקשטעלן ארבעט צייטן פאר קעירטעיקער און מעינטענענס שטאב וואס איז מער בויגזאם 
און בעסער פאר איינוואוינער, מיטן פארשטאנד אז אומשטענדן ביי יעדע פראפערטי קען זיך שטארק טוישן נאך 

  געווענטליכע ארבעט שעות און סוף וואך.

אויסברייטערן די סערוויס שעות פון קעירטעיקער שטאב.  NYCHAדעם פראצעס, טוט אלס אן ערשטע שריט אין 
 קעירטעיקער שטאב זענען פאראנטווארטליך פאר ערד און דורכגאנג רייניגונג און אנדערע דזשעניטאר ארבעט.

ר (די יוניאן וואס שטעלט פא 237און לאקאל  NYCHAצווישן  2018אלס רעזולטאט פונעם אגרימענט סוף 
NYCHA יעצט ווערן געשטעלט לויט אנדערע  דעוועלאפמענט שטאב), קענען געביידע סערוויס ארבעטערס

שעה'איגע ארבעטס טעג  10.5) וואס באשטייען פון פיר Alternative Work Schedules, AWSארבעט צייטן (
פראפערטיס. די  NYCHAינט ביי , מאנטאג ביז פרייטאג ווי ביז היam – 4:30 pm 8:00יעדע וואך, א טויש פון די 

, און איינגעפירט 2019ארבעט צייטן זענען ערשט איינגעפירט געווארן אין טייל דעוועלאפמענטס אין אפריל 
פון געביידע  75%. זייט דעמאלס, האבן ארום 2020געווארן דורכאויס אלע דעוועלאפמענטס אין פעברואר 

 דערע ארבעט צייטן.סערוויס ארבעטערס געווארן געשטעלט אויף אנ

פאכיג. ערשטנס, דורך אויסשפרייטן שטאב שעות דורכאויס די וואך און פארלענגערן -איז צוויי AWSדי ציל פון 
שעות וואס שטאב זענען אויפן סייט, האבן די פראגראם פירער געצילט צו פארמערן די ראטע פון ערפילן 

, איז דאס פארטיילן פון AWSינדן מיט שמוץ. אונטער איינוואוינער פארלאנגען, ספעציעל וואס זענען פארב
(פאר מאנטאג, צוליב די שמוץ  92%דעוועלאפמענט שטאב געשטעלט צו ארבעטן אויף געוויסע טעג בערך פון 

שבת און זונטאג. דאך, כאטש עס איז צום ערשטע  30%פרייטאג און  62.5%וואס זאמעלט זיך אן סוף וואך) צו 
געווארן אלס א מיטל צו פארמערן דעקונג סוף וואך, האט דאס אבער פאקטיש פאראורזאכט א באטראכט 

פון קעירטעיקער שטאב ארבעט  100%אין די אלגעמיינע סדר, פאסירט  פארמינערונג און מאנשאפט סוף וואך.
" קעירטעיקערס 1/3+1נאכמיטאג, און א פארמולע פון " 4:30אינדערפרי ביז  8:00פון מאנטאג ביז פרייטאג פון 

סדר, זענען דא ווייניגער קעירטעיקערס אויפן סייט  AWSארבעטן פינף שעה א טאג שבת און זונטאג. מיט דעם 
 30שעה. פאר א שטאב פון  10פון קעירטעיקערס ארבעטן שבת און זונטאג פאר  30%יעדן טאג, און נאר 

 ).9צו  11ואך געווארן ווייניגער מיט צוויי (פון קעירטעיקערס, איז די צאל קעירטעיקערס אויפן סייט סוף ו

צווייטענס, דער פראגראם צילט צו פארמינערן אווערטיים קאסטן פאר דעוועלאפמענט שטאב. ביז היינט, איז 
מאל אזויפיל ווי אן  1.5אלע ארבעט סוף וואך, פלאנירט אדער אומפלאנירט, באצאלט געווארן אויף א ראטע פון 

, וועלן AWSדי זעלבע ראטע פאר אווערטיים ארבעט אינמיטן וואך. אונטער  –נליכע געהאלט ארבעטער'ס געווע
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מאל זייער  1.5מאל זייער געווענטליכע געהאלט פאר פלאנירטע ארבעט סוף וואך, און  1.2שטאב באקומען 
 AWSגעווענטליכע געהאלט אר אלע אנדערע אווערטיים ארבעט. אבער אנשטאט רעדוצירן קאסטן, האט 

 געהעכערט קאסטן.

פראבע, האבן מיר געהערט פון פיל איינוואוינער און ארבעטערס אז דער פראגראם  AWSפונעם אנהויב פון דעם 
 NYCHA, אלס טייל פונעם איבערמאכונג, האט 2020אין יוני  17ארבעט נישט אזויוו מען האט געפלאנט.

צו אנאליזירן  –יט רעגירונג אינאוואציע קאנסולטענט פראפ-פאר-א נישט –אויפגענומען די פאבליק פאליסי לעב 
זיי האבן אויסגעוועלט דריי פראפערטי  18פראגראם. AWSאון מאכן פארשלאגן צו פארבעסערן די קעירטעיקער 

מענעדזשמענט סייטס און נאכגעגאנגען די ארבעטערס, ווי אויך דורכגעפירט אינטערוויוס. צו אנאליזירן 
און איר געצילטע בענעפיטן, האט  AWSס דעם שטאט און געפילן פון ארבעטערס איבער איינוואוינער דורכאוי

NYCHA  אויך אויסגעטיילט אן אנקעטע צוNYCHA  פון ארבעטערס און  90%איינוואוינער און ארבעטערס. ארום
ט האט ניש AWSפון איינוואוינער וואס האבן צוריקגעשיקט די אנקעטע פראגעס האבן געזאגט אז  68%

בענעפיטירט זייער דעוועלאפמענט אין די יאר זייט מען האט עס איינגעפירט. ענטפערס צו די פראגעס זענען 
 ווייניגער די זעלבע לויט די צייט פון ארבעט און וואוינונג. -געווען מער

טאט פון די אין רעזולטאט פון נאכגיין און אויספרעגן די ארבעטערס אין עטליכע דעוועלאפמענטס און אלס רעזול
האט פארפעלט אלע טיילן וואס  AWSאנקעטעס דורכאויס דעם שטאט, האט פאבליק פאליסי לעב איינגעזען אז 

עס האט געדארפט אויסמעסטן (פאראנטווארטליכקייט, טרענירונג, פראדאקטיווקייט, מאראל, זיכערהייט, און 
זאל ווערן אוועקגענומען  AWSראכט אז 'ס באטNYCHAבאציאונגען). זיי האבן פארגעשטעלט פארשלאגן פאר 

 פון מערסטנס קעירטעיקערס און שטארק געטוישט ווערן פאר די אנדערע פאר די פאלגענדע סיבות:

o  וואלט אויסגעפעלט צו צושטעלן גענוג  – 55%אזויפיל ווי  –שטארקע העכערונג אין געזעענע שטאב
  19 20סקעדזשול. AWSצטיגע דעקונג איבער די אויסגעברייטערטע שעות אונטער די יע

o  נאר מאנטאג איז פארהאן גענוג שטאב. די איבריגע טעג פון וואך איז נישט פארהאן גענוג
 מאנשאפט צו ענדיגן נויטיגע ארבעט אין די פארקלענערטע וועכנטליכע סקעדזשול. 

o  די בענעפיט פון ארומפירן שטאב איז גאנץ ווייניג, ווי סופערווייזערס האבן באריכטעט אז עס איז
יהילפיג צו שיקן אומערפארענע (און טיילווייז אומפאראנטווארטליכע) שטאב צו נישט געווען בי

 סייטס אין צייטן פון נויט. 
נישט אהערגעשטעלט וואס  AWSאפילו אויב מען וואלט פארמערט שטאב צו נויטיגע שטאפלען, וואלט  •

 עס האט צוגעזאגט.
o עלע פאליסי שטעלט פאר פארלענגערן שעות אין אווענט האט נישט געהאלפן. כאטש אפיצי

אז שטאב קענען ארבעטן מיט פארלעך דורכאויס די דעוועלאפמענט אין די אווענט שעות, האט 
מען נאר געזען קעירטעיקערס ארבעטן נעבן מענעדזשמענט אפיסעס און נישט אין געביידעס, 

 צוליב זיכערהייט זארגן. 
o  ווי פאבליק פאליסי לעב האט געשריבן, האטAWS ערט צוזאמענארבעט און צוטרוי "פארמינ

צווישן שטאב. קעירטעיקערס פלעגן ארבעטן צוזאמען אויף די טראדיציאנעלע סקעדזשול, 
אבער יעצט פילן זיי אז זיי ארבעטן איינער קעגן דעם אנדערן; דאס האט צוגעפירט אז טייל 

                                                       
17Property Management Workshops I and II.Feb. 12, 2020; Resident Association Breakfast, Transformation Plan,   
18, p. 62.Current State Observations and Maturity AssessmentKPMG Roadmap, p. 46; KPMG,   
19effective than hiring new employees.-Given fringe rates hovering at 80%, it is notable that overtime rates are more cost  
20increase in staff, it is important to note that this percentage may be inflated as While still likely to require a considerable  

staffing levels were observed during COVID-19, a time period of higher-than-average absences. 
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מער ארבעט שטאב האבן נישט גענומען פאראנטווארטליכקייט פאר זייער ארבעט און געלאזט 
סקעדזשול האט פארמערט  AWSפארן קעירטעיקער פונעם נעקסטן טאג... ארבעטן לויט די 

סטרעס אין קעירטעיקערס' פערזענליכע לעבנס. טייל קעירטעיקערס האבן אויסגעדריקט זייער 
פארדרוס איבער די לאנגע שעות און פריע אנהויב, און ווי שטארק עס האט אפעקטירט זייערע 

 לעבן." פאמיליע

פאר קעירטעיקערס איז נישט נאר אוממעגליך צוליב פינאנציעלע  AWSצוליב דעם, האבן שטודיעס געוויזן אז 
סיבות, נאר עס האט נישט געקענט אויספירן אירע צוזאגן אפילו אויב עס וואלט געווען גענוג געלט. פאבליק 

ס) זאלן צוריקגעקערט ווערן צו Jרטעיקער באזירטע קעירטעיקערס (קעי-פאליסי לעב שלאגט פאר אז געביידע
ס) זאלן Xס און Gבאזירטע קעירטעיקערס (קעירטעיקער -זייער טראדיציאנעלע סקעדזשול, דערווייל וואס ארבעט

 HRבאטראכט די פארשלאגן; אבער  NYCHAוואך. -טעגליך, און יעדע צווייטע סוף 7-3:30ווערן סקעדזשולט פון 
ס, Jס וועלן אויסוועלן צו ווערן גענידערט צו קעירטעיקער Gס און Xקעירטעיקערס האט אויסגעדריקט זארג אז 

צוליב זייער אויסוואל פאר א טראדיציאנעלע סקעדזשול. ארבעטערס וועלן מעגליך וועלן אביסל א נידריגערע 
ף וואך, צוליב באזע געהאלט אויב מען קען זיך אויסוועלן וועגן ארבעט סוף וואך, ווי איידער מוזן ארבעטן סו

נאך אלס איבערגיין דעם פילאט  NYCHAרעליגיעזע, קינדער קעיר, אדער אנדערע קאנפליקטן. צוליב דעם, טוט 
באזירט אויף די פארשלאגן. אריבערפירן קעירטעיקערס צו א נייע סקעדזשול וואלט פארלאנגט א באדייטנדע 

קעגן עס אוועקנעמען פון  AWSטוישן קעירטעיקער  מוז יעצט אפוועגן די בענעפיטן פון NYCHAאינוועסטמענט. 
 קעירטעיקערס, צוליב די אויפגעוויזענע בענעפיטן פון א טראדיציאנעלע סקעדזשול פאר דזשעניטאריאל ארבעט. 

איז געווען א טייערע און שווערע פראבע פאר סיי  AWSצום שלוס האט מען געטראפן אז קעירטעיקער 
איינוואוינער און ארבעטערס; אבער ווייטערדיגע באטראכטונגען פון די קאנסולטענטס איז געווען אז איינוואוינער 

 NYCHAוואלט בעסער געארבעט פאר מעינטענענס ארבעטערס.  AWSאון ארבעטערס האבן באריכטעט אז 
צו דעקן מעינטענענס ארבעטערס, מיט אן אנהויב דאטום פון יאנואר  AWSסברייטערן ארבעט שוין יעצט צו אוי

-פראבע וועט ערלויבן פאר איינוואוינער וואס ארבעטן צו באשטימען אין AWS. די מעינטענענס ארבעטער 2021
עינטענענס יוניט אפוינטמענט אין אווענט און סוף וואך. עס זענען דא מערקווערדיגע חילוקים צווישן די מ

-, איז נישט דא קיין פריAWSפראבע. אנדערש ווי ביי קעירטעיקער  AWSאון דעם קעירטעיקער  AWSארבעטער 
סוף וואך העכערע באצאלונג, וועלן ארבעטערס וואס ארבעטן  20%אינדערפרי ארבעט. נאך מער, ענדערש ווי די 

נטאג וועלן באקומען די אלגעמיינע העכערע באצאלונג. ארבעטערס וואס ארבעטן זו 25%שבת האבן א 
 AWS, קענען מעינטענענס ארבעטער אויפן AWS. ענדליך צו קעירטעיקער 50%אווערטיים ראטע פון 

 שיכט. AWSבאנוס פארן וואלונטירן פאר אן  $1,500מאליגע -סקעדזשול באקומען אן איין

אכמיטאג, וועט די מעינטענענס ארבעטער נ 4:30אינדערפרי ביז  8אין צוגאב צו די אלגעמיינע סקעדזשול פון 
AWS  טעג ארבעט וואכן וואס הויבן זיך אן -וואך טעג א חודש, מיט פיר-אריינרעכענען צוויי סוף 1סקעדזשול
וואך טעג יעדע -וועט אויך אריינרעכענען צוויי סוף 2סקעדזשול  AWSאווענט.  6:30און ענדיגן זיך אום  8:00

אווענט. ענדליך,  7:00אינדערפרי און ענדיגן  8:30ט וואך וואס וועט זיך אנהויבן טאג ארבע-חודש, מיט א פיר
טאג ארבעט וואך -וואך טאג איין מאל יעדע דריי וואכן, מיט א פיר-אריינרעכענען איין סוף 3סקעדזשול  AWSוועט 

פון  68%וועלן דעקן ארום  2און  1אווענט. סקעדזשולס  6:30אינדערפרי און ענדיגט זיך  8:00וואס הויבט זיך אן 
וועט אויך  AWS 3. 16%מעינטענעס ארבעטער פליכטן, דערווייל וואס די אלגעמיינע סקעדזשול וועט דעקן ארום 

, 27און ענדיגן נאוועמבער  2020, 2. סייט און צייט אויסוואלן וועלן זיך אנהויבן נאוועמבער 16%דעקן ארום 
 2.5צוגעלייגטע ארבעטער פאר יעדע  1אדער ארום  מעינטענענס ארבעטערס, 56נאך  .2020

דעוועלאפמענטס, וועלן ווערן צוגעלייגט צו די מאנשאפט. נאך צוויי עמערדזשענסי סערוויס געהילפן וועלן ווערן 
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. פלענער )Emergency Services Department, ESDונג (געשטעלט צו די עמערדזשענסי סערוויסעס אפטייל
 זוכט, נאך א פארשלאג פונעם קאנסולטענט, איז יעצט אין באטראכט. פאר פארמערטע איבער

 באזירטע בודזשעט אויסארבעטן-פראפערטי מענעדזשערס און פראפערטי 

NYCHA  פראפערטי מענעדזשערס זענען די אנפירערס ביי יעדע דעוועלאפמענט, וואס שטייען איבער א טיעם
פון האוזינג אסיסטענס, קלעריקעל אסיסטענטס און סעקרעטארן צו פארזיכערן די אנגייענדע אפעראציעס 

ראינטענדענט, וואס פונעם סייט. פראפערטי מענעדזשערס שטייען אויך איבער די איינוואוינער געביידע סופע
אן עיקר עלעמענט פונעם איבערמאכונג פלאן געגנט מאדעל איז צו  פירט אלע מעינטענענס ארבעט אויפן סייט.

פראפערטי מענעדזשערס די געצייג און רעסורסן וואס פעלט אויס צו פירן זייערע סייטס  NYCHAצושטעלן פאר 
ן אויפן פלאץ אין די בעסטע אינטערעסע פון זייערע אפעקטיוו, און זיי געבן די קראפט צו מאכן באשלוס

  איינוואוינער און פראפערטי.

 

דער געבוי פון די פראפערטי מענעדזשער אפיס איז וויכטיג אלס אן עיקר פונקט פון צושטעלן סערוויס פאר 
NYCHA .נעדזשערס צו א שליסל צו פארבעסערן סערוויס צושטעל איז צו ערמעגליכן פראפערטי מע איינוואוינער

  האבן מער מאכט איבער זייערע דעוועלאפמענטס.

-אן וויכטיגע טייל פון "מאכט" איז א נארמאלע שטאפל פון אריינרעכענונג און קאנטראל איבער די פראפערטי
באזירטע בודזשעט פראצעדור צו בעסער טרענירן -פארשטערקערט די פראפערטי NYCHAשטאפל בודזשעט. 

ערטי מענעדזשערס צו אנטוויקלען און פירן זייער פראפערטי בודזשעט. די יעצטיגע און ערמעגליכן פראפ
פראצעס פארלאנגט אז פראפערטי מענעדזשערס זאלן אריינגעבן א פארלאנג פאר געלטער צו זייער בארא 

ערלויבטע פארלאנגען ווערן באטראכט דורך די אפעראציע פירערשאפט פאר -אפיסעס, און נאר בארא
  גן אריינרעכענונג אינעם בודזשעט.ענדגילטי
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NYCHA האט אויפגענומעןFinance  BDO PHA  צו צושטעלן קאנסולטינג סערוויסעס צו שטיצןNYCHA  אין
צוליב דעם, וועלן פראפערטי מענעדזשערס באקומען  'ס אסעט מענעדזשמענט פארלאנגען.HUDאויספירן 

טרענירונג און אלגעמיינע און פארגעשריטענע בודזשעט באגריפן, גענעראלע לעדזשער אקאונט סטרוקטור, 
און  2020מענעדזשמענט באגריפן, דורכאויס  HUDאפעקטיווע באנוץ פון פינאנציעלע באריכטן געצייג, און 

יאר אפערעיטינג פלאן, וועלן פראפערטי -ף בודזשעט און פינ 2021דעם אנגעהויבן מיט מאכן  .2021
פראפערטי  מענעדזשערס שפילן א וויכטיגע ראלע אין מאכן דעם בודזשעט פאר זייערע פראפערטיס.

-איינוואוינער וועלן ספעציפיש קענען אריינגעבן פאר באטראכט זייער פארלאנגען פאר דעוועלאפמענט
) דירעקט צו OTPSגעצייג, צוגעהער און אנדערע נישט פערזענליכע סערוויסעס ( מענעדזשט קאנטראקטס,

צו זיין מער געטריי צו די  NYCHAדי נייע "פון אונטן ארויף" צוגאנג וועט ערלויבן  זייער אפעראציע פירערשאפט.
HUD  24מענעדזשמענט פארלאנגען (קאוד CFR 990ערטי ), צושטעלן מער לאקאלע קאנטראל איבער פראפ

  איינוואוינער ווערן בעסער סערווירט. NYCHAבודזשעטס, און איבער אלעם, פארזיכערן אז 

NYCHA צוגאנג צו אריינברענגען פראפערטי מענעדזשערס אינעם בודזשעט פראצעס און -וועט נוצן א פאזע
ו פראפערטיס וואס אריבערגיין צו אנדערע אפטיילונגען, אזויווי געלערנטע פאכן, צו צושטעלן סערוויסעס צ

 באזירטע בודזשעטן. -נעמען אן די פונדעמענטן פון פראפערטי

 ערשטע פאזע פארשריט און צילן

אין די ערשטע פאזע, וועלן פראפערטי מענעדזשערס אנהויבן צו נעמען מער "פאראנטווארטליכקייט" איבער 
ריינגענומען אין צושטעלן בודזשעט מענעדזש'ן יעדע פראפערטי. פראפערטי מענעדזשערס וועלן יעצט ווערן א

) Budget Responsibility Group, BRGציפערן פאר ספעציפישע בודזשעט פאראנטווארטליכקייט גרופע (
ליניע געצייג וועלן האבן איין פאראייניגטע  BRGדי  ליניע געצייג פאר מעינטענענס מאטריאל און קאנטראקטס.

נטווארטליכקייט פונעם פראפערטי מענעדזשער צו העלפן מיט בודזשעט בודזשעט אבער וועלן זיין די עיקר פארא
האט שוין טרענירט אלע  NYCHA ליניע געצייג צוזאמען מיטן בודזשעט אפטיילונג. BRGסומעס אינערהאלב 

פראפערטי מענעדזשערס איבער די נייע בודזשעט פראצעדור און פארלאנגטע טעכנאלאגיע. מיר האבן 
רטי מענעדזשערס און שטאב וואס האבן אנטייל גענומען אין די ערשטע טרענירונג אויסגעפרעגט פראפע

 סעסיעס און איינגעזען אז:

 אקאונט געבוי GLהאבן געענטפערט אז זיי האבן א גוטע פארשטאנד פון זייערע  68% •
 האבן געענטפערט אז זיי האבן א גוטע פארשטאנד פון זייערע אפענע אקאונטס 75% •
 געזאגט אז זיי ווייסן ווער זייערע בודזשעט קאנטאקט פערזאן איזהאבן  80% •
 טרענירונג איז געווען גרינג צו מיטהאלטן FPADהאבן באריכטעט אז די  67% •
האבן געענטפערט אז זיי האבן די אינפארמאציע וואס זיי דארפן צו אריינגעבן זייערע  72% •

 בודזשעט פארלאנגען. 

דאטאבעיס  FPADבודזשעט פארלאנגען אינעם  2021ן אריינגעגעבן זייער אלע פראפערטי מענעדזשערס האב
כדי דאס זאל פאסירן, האבן די בודזשעט  אקטאבער צייט אפשניט, אזויווי מיר האבן געבעטן.-ביי אונזער מיטל

שטיצע צו יעדע פראפערטי מענעדזשער סיי מיט די דאטאבעיס  1:1קאנטאקט פערזאנען צוגעשטעלט 
נאכן טרענירונג, האבן בודזשעט קאנטאקט פערזאנען זיך  און די אינהאלט פונעם פארלאנג.טעכנאלאגיע 

אפ מיטינג. די בודזשעט קאנטאקט פערזאן האט -געוואנדן צו יעדע פראפערטי מענעדזשער צו האבן אן פאלאו
עטליכע  זיך געטראפן מיט יעדע פראפערטי מענעדזשער כאטש איין מאל, אבער עס האט אפטמאל פארלאנגט

מיטינגס צו איבערקומען פראפערטי מענעדזשער'ס מאנגל אין באקאנטשאפט מיטן דאטאבעיס און זיי העלפן 
 אויסשטעלן זייערע בודזשעט פארלאנגען.
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NYCHA  פלאנט אויך צו שיקן געלערנטע פאכלייט צום ראיאן, אנשטאט פונעם בארא, צו פארבעסערן די
טערמיניגע ציל צו -א פארגעשלאגענע לאנג אנטווארט ראטע פאר ספעציפישע ארבעט פארלאנג אקטיוויטעטן.

ערנטע פאכלייט צו איז צו פארענדיגן דעם מאדעל פון געל FY 2021 ווערן געענדיגט דורכאויס דעם פיסקעל יאר
זיין פלאצירט אויפן געגנט אדער פראפערטי שטאפל, אין איינקלאנג מיטן פילאט אויסגעשמועסט פריער. דאס 

וואלט זיך געוואנדן סיי אויף האבן גענוג רעסורסן פאר שטאב און אויב עס זענען פארהאן גענוג ארבעט 
ויפן פראפערטי. די פארגעשאצטע בענעפיטן צייט געלערנטע פאכלייט א-פארלאנגען צו אויפהאלטן פולע

רעכענען אריין פארבעסערטע אנטווארט צייט פאר ארבעט פארלאנגען און קאסטבארקייט. דאס איז די 
דער מאדעל פון געלערנטע פאכלייט קען  נארמאלע שטייגער פון אסעט מענעדזשמענט פארלאנגען.

סשיקן געלערנטע פאכלייט ווי אויך א דורכשניט פון אריינרעכענען עטליכע פארעמעס אויף וויאזוי צו ארוי
  פאמיליע, עלטערע און עטליכע סארטן יוניטס.

 צווייטע פאזע צילן

NYCHA  וועט ווייטער אויסברייטערן די אסעט מענעדזשמענט מאדעל דורכאויסFY 2021  אין צוגרייטונג צו די
FY 2022  בודזשעט יאר. דאס וועט אריינרעכענען צושטעלן נאך טרענירונג פאר פראפערטי מענעדזשערס אויף

פראפערטי אפעראציעס און פארשטיין פראפערטי בודזשעטן און פינאנציעלע סטעיטמענטס. אין צוגאב, וועט 
NYCHA רונג פלאן צו פארבעסערן איבערגיין די יעצטיגע קאסט אויסשפרייטונג מעטאד און אנטוויקלען אן אויספי
קאסט אויסשפרייטונג ערלויבט אן אגענטור צו אויסשפרייטן אומדירעקטע קאסטן אויף  סערוויס.-פאר-א קאסט

סערוויס ווערט גענוצט אנשטאט א קאסט ערלויבעניש פלאן אדער צו -פאר-א נארמאלע שטייגער. א קאסט
  .H, טייל CFR 990 24עוויסע אקטיוויטעטן לויט צוריקבאקומען ארבעט קאסטן, לויט ווי פארלאנגט פאר ג

 אנדערע מענעדזשמענט אפציעס 

דעוועלאפמענטס ווערן יעצט געפירט דורך פריוואטע פראפערטי מענעדזשמענט  NYCHAעטליכע קלענערע 
פירמעס. אונטער די נייע געגנט מאדעל, וועלן די פירמעס ווייטער מענעדזש'ן די דעוועלאפמענטס אונטער די 

טערמינען פון זייערע קאנטראקטס אבער זיי וועלן באריכטן צום געגנט אנפירער וואס איז פאראנטווארטליך פארן 
וועט ווייטער אריינקוקן אין  NYCHA געגנט, וואס וועט איבערזען און ערלעדיגן פראבלעמען אויפן סייט.

לט צו א וועג צו לעזן שוועריגקייטן פון מעגליכקייטן פאר פריוואטע מענעדזשמענט פון פראפערטיס ווען עס שטע
מיר וועלן באטראכטן סטראטעגישע פראפערטיס אדער גרופעס פון פראפערטיס פאר  אונזער פארנעם.

סיי וועלכע נייע פריוואטע מענעדזשמענט קאנטראקטס וועלן  פריוואטע מענעדזשמענט מעגליכקייטן.
 ירעקטאר. פארלאנגען פירמעס צו באריכטן צום פאסיגן געגנט ד

, וועלן אלע האוזינג אוטאריטעטן "געבן פולע און ערנסטע באטראכט פאר b( 964.225 § CFR 24('ס HUDאונטער 
איינוואוינער מענעדזשמענט קארפארעישאנס וואס זוכן צו אריינגיין אין א מענעדזשמענט קאנטראקט מיטן 

HA איינוואוינער זאלן האבן אן אקטיווע ראלע אין אדרעסירן לאקאלע פראפערטי מענעדזשמענט און ".
וועט באטראכטן שטיצע פאר איינוואוינער פירערס וואס זוכן צו פארמירן  NYCHAפון לעבן ענינים.  קוואליטעט

ס Resident Management Corporations, RMS .(RMCאיינוואוינער מענעדזשמענט קארפארעישאנס (
ס האבן RMCבן 'ס. אינעם פארגאנגענהייט, הא1990געזעצן זייט די מיטל  HUDזענען געווען ערלויבט אונטער 

אבער, פראפערטי אומשטענדן ביי  נישט געוויזן פאטענציאל אין שטעט וואס האבן איינגעפירט דעם צוגאנג.
RMC  סייטס זענען אפט געווען פראבלעמאטיש און איז אזא שוואכע צושטאנד אז סיי וועלכע פראפערטי

ס האבן נישט א גלאטע RMCכאטש  מענעדזשער וואלט געהאט שוועריגקייטן מיט אויפהאלטן די יוניטס.
אריינקוקן אין דעם מאדעל אלס אן אפציע פאר פראפערטי מענעדזשמענט געבוי  NYCHAפארגאנגענהייט, וועט 

פאר פראפערטיס וואס זענען אונטערגעגאנגען פארבעסערונגען, נייע קאפיטאל, און אריבערגאנג צום סעקשאן 
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אין שטיצע פון איינוואוינער וואס זוכן אן  21אן טראסט.פלאטפארמע דורך די האוזינג פרעזערוועיש 8
ס פאר עפענען מעגליכקייטן פאר איינוואוינער RMCאלטערנאטיוו, און אלס אנערקענונג פארן פאטענציאל פאר 

ווייטער עס האלטן אין באטראכט פאר אלע איינוואוינער מענעדזשמענט  NYCHAמאכט און ארבעט, וועט 
 קארפארעישאנס ווען זיי קומען ארויף 

 לעיבאר און קאלעקטיוו בארגענינג  

NYCHA ארבעטערס קלאסיפיצירט אלס  3.5%'ס מאנשאפט איז אמערסטנס יוניאן לעיבאר, מיט נאר ארום
רעפרעזענטירט דורך די אינטערנעשענאל בראדערהוד פון פונעם מאנשאפט איז  70%באלד  מענעדזשערס.

 DC37זענען רעפרעזענטירט דורך פארשידענע  12%אייגנארטיג) און נאך ארום  HAטיעמסטערס (סיטיווייד און 
אויפגענומען א לעיבאר מענעדזשמענט פירמע, ליטלער מענדעלסאן, צו  NYCHA, האט 2020אין יוני  טיטלען.

ייטן פון איבערארבעטן קאלעקטיוו בארגענינג אגרימענטס צו באקומען ארבעט געזעצן און איבערקוקן מעגליכק
שמועסן גייען אן אבער זענען קאמפליצירט צוליב די סיטי'ס אנגייענדע שמועסן  פראדאקטיוויטי שפארונגען.

קען נישט אפהאקן יוניאן'ס קאנטראקטס  HUDאנערקענט אז  NYCHA איבער מעגליכע אפזאגונגען פון ארבעט.
וועט ווייטער אויסשמועסן און פראבירן צו אויסארבעטן  NYCHA אגרימענט. HUDפונעם  b(64אונטער חלק (

מיט יוניאן פירערשאפט און מאכן מעסיגע פראבעס צו מאכן וויכטיגע טוישונגען אזויווי נייע טיטל געבויען וואס 
גאבעס, נאך ארבעט צייטן אין אווענט און סוף וואך און אנדערע ארבעט געזעץ ערלויבט פאר ברייטערע אויפ

 טוישונגען.

 פאבליק האוזינג טענענסי אדמיניסטראציע 

 Publicערפינדן די אפיס פאר פאבליק האוזינג טענענסי אדמיניסטראציע ( NYCHA, האט 2020אין אנהויב 
Housing Tenancy Administration, PHTAעלט צוזאם פריערדיגע טיעמס וואס האבן געארבעט ), וואס שט

שטעלט צו סטראטעגישע עצות און איבערזיכט איבער  PHTAאויף אפליקאציע און טענענסי אדמיניסטראציע. 
פאבליק האוזינג ווארט ליסטע מענעדזשמענט און אפליקאציע; באארבעט פראגראם פאליסי; שטייט איבער 

'ס ארבעט NYCHAוויכטיגע פרואוון צו פארבעסערן צושטעל פון סערוויס און  אויספירן ליעסעס; און פירט איין
  אלס א לענדלארד.

ארבעטן אויף פארשידענע פאליסי און פראצעס  PHTAאין שטיצע פונעם נייע געגנט מאדעל, טוט 
ים פארבעסערונגען צו פארבעסערן פאר איינוואוינער און מאכן דעם אדמיניסטראטיווע לאסט גרינגער בי

 פראפערטי מענעדזשמענט שטאפל.

 זענען: PHTAדי דריי אפטיילונגען אונטער 

 Applications and Tenancy Administrationאפטיילונג (אפליקאציע און טענענסי אדמיניסטראציע 
Department, ATAD,(  וואס איז פאראנטווארטליך צו פארוואלטן דעם פאבליק האוזינג ווארט ליסטע און

 אפליקאציע און אריבערגאנג אקטיוויטעטן. דאס רעכנט אריין: 

 אויפהאלטן און אויספירן די טענענסי אויסוואל און אויסטיילן פלאן •
אפליקאנטן און נייע הויזגעזינד באשטימען בארעכטיגטקייט פון אפליקאנטן; און סקרינען  •

 מיטגלידער.
  פראצעסירן פאבליק האוזינג אריבערגאנג •

                                                       
21A is While there is no statutory requirement to explore RMCs under Section 8, NYCH  
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האלטן אן אויג אויף ליידיגע יוניטס און אפארטמענטס וואס זענען ארויף און אראפ פונעם רענט ראל  •
 צו פארזיכערן צייטליכע איבערגאנג.

 
ענעדזשמענט מיט איבערזען ענפארסירן וואס שטיצט פראפערטי מ מענעדזשמענט סערוויסעס אפטיילונג,

ליעסעס און לייגט געוויכט אויף אנטוויקלען און אויספירן פאליסי דער דעפארטמענט האט עטליכע 
 פונקציאנירנדע טיילן:

איז  OTAדער  – )OTA ,Office of Tenancy Administrationאפיס פון טענענסי אדמיניסטראציע (
קוקט גוט  OTAאויפגעשטעלט געווארן אלס אפרוף צום עסקלארא און טייסאן/ראנדאלף צושטימע באפעלן. 

איבער טערמינעישאן און קלאגעס קעיסעס צו העלפן, ווען מעגליך, אדרעסירן אומריכטיג באהאנדלטע קעיסעס 
געגעבן מיט אלע קעיסעס וואס מוזן וואו מען קען העלפן, און פארזיכערן אז שטיצנדע דאקומענטן ווערן אריינ

טוט אויך האלטן אן אויג אויפן סטאטוס פון לעגאלע שריט  OTAווערן ווייטער געשיקט צום געזעץ אפטיילונג. 
 פאר אלע באורד פארענדיגטע קעיסעס.

 
 ) Public Housing Reasonable Accommodationsפאבליק האוזינג נארמאלע ענדערונג קאארדינירער

)PHRACnator, Coordi  – PHRAC  קוקט איבער פארלאנגען פאר נארמאלע ענדערונגען וואס זענען נישט
ארבעט צו באקומען נאך אינפארמאציע וואס  PHRACדי  ערלויבט געווארן דורך פראפערטי מענעדזשמענט.

אפטיילונגען פראצעס, מאכט -, דורך ארבעטן מיט אן אינטערPHRACפעלט אויס צו מאכן א באשלוס. די 
באשלוסן אויב אן ענדערונג זאל ווערן באשטעטיגט, לאזט וויסן זייער באשלוס פאר פראפערטי מענעדזשערס און 

  אויב עס פעלט אויס.אויך וויאזוי זיי צו איינפירן, 
 

סערווירט  PHTPUדער  –) PHTPU ,Public Housing Tenancy Policy Unitפאבליק האוזינג טענענסי יוניט (
אלס אינהאלט עקספערט אויף טענענסי פאליסי אנבאלאנגט וואוינונג, רעכענען רענט, צאמנעמען רענט, און 

נייע פאליסיס. דער טיעם ארבעט אויך צו מאדערניזירן און טערמינעישאן און קלאגעס און ארבעט אויף איינפירן 
פארגרינגערן עקזיסטירנדע פאליסיס און פראצעסן דורך אויפנעמען בעסטע פראקטיקן און צופאסן 

 טעכנאלאגישע לעזונגען.
 

 וואס באשטייט פון די פאלגענדע דריי יוניטס:  פאבליק האוזינג טענענסי אפעראציע דעפארטמענט,

איז א פילאט פראגראם וואס צילט צו מאכן  HCUדער  – )HCU, Housing Court Unitקאורט יוניט (האוזינג 
לייכטער דעם אדמיניסטריווע לאסט פאר פראפערטי מענעדזשערס דורך צענטראליזירן קאורט קעיס צוגרייטן 
און פערזענליכע ערשיינונגען פאר לענדלארד און טענענט געריכט פראצעסן פאר ברוקלין, קווינס און סטעטן 

ערן דעם יוניט צו ארבעטן דירעקט מיטן געזעץ אפטיילונג און אויסגלייכן די איילענד. מיר וועלן אויסברייט
פונקציעס מיטן געגנט מאדעל. דער טויש וועט העלפן פארבעסערן צאמנעמען רענט, פארזיכערן שטענדיגע 

 אפליקאציעס פאר ליעס פארבינדענע פאליסיס און פראצעדורן, און פארמינערן ערשיינונגען אין געריכט.
 

יוניט איז  LIHTCדי  – ) יוניטCTLIH ,Low Income Housing Tax Creditו אינקאם האוזינג טעקס קרעדיט (לא
פראגראם. דער יוניט שטעלט צו איבערזוכט  LIHTC'ס קאמפלייענס מיטן NYCHAפאראנטווארטליך צו באקוקן 
מיט פארשידענע פליכטן אזויווי  פארטפאליא. דער יוניט העלפט ארויס שטאב LLC1און שטיצע סערוויסעס צו די 

פאליסי. דער יוניט דינט  LIHTCיוניט רענטלס און יערליכע ריסערטיפיקעישאנס צו פארזיכערן קאמפלייענס מיט 
באריכטונג  LIHTC, פאר HDC'ס שותפים, NYCHAאויך אלס קאנטאקט פונקט צווישן אינוועסטארס און 

 ינירערס אויף פארשידענע אודיטס. פארלאנגונגען און ארבעט צוזאמען מיט קאארד
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RAD/PACT דער יוניט קאארדינירט פראפערטי מענעדזשמענט אקטיוויטעטן צו  – איבערמאכונג יוניט
פארזיכערן אז איבערמאכונגען גיין אריבער דורך ארבעטן צוזאמען מיטן דעפארטמענט אוו ריעל עסטעיט און 

דעוועלאפמענט, אפעראציע/פראפערטי מענעדזשמענט אפטיילונג, און ליעסד האוזינג דעפארטמענט, ווי אויך 
 אפטיילונגען, צו פארענדיגן פליכטן אנבאלאנגט דעם קלאוזינג.  NYCHAטאקט פונקט צווישן עטליכע אלס קאנ

 
'ס יערליכע ריסערטיפיקעישאן (יערליכע איבערזיכט) פראצעס ווערט NYCHA – יערליכע ריסערטיפיקעישאן

אויסגעפירט דורך די האוזינג אסיסטענטס אין יעדע פראפערטי מענעדזשמענט אפיס, אבער פיל פון דעם 
האט איינגעפירט א נייע אנליין  NYCHA אפיס. PHTAפראצעס און פאליסי ווערט אויסגעארבעט אינערהאלב די 

זייט דעמאלס זענען געווען מערערע איינוואוינער און ארבעטער קלאגעס  .2017ישאן פראצעס אין ריסערטיפיקע
איינוואוינערס און ארבעטערס זאגן אז דער סיסטעם איז שווער צו נוצן, און פירט אפטמאל  איבער דעם סיסטעם.

מיטן פראצעס געפירט צו  אין צוגאב דערצו, האבן די שוועריגקייטן צו צו אומריכטיג אויסרעכענען רענט.
פראצעסירן וואס האט געמאכט דעם ארגאניזאציע נישט זיין אין קאמפלייענס  NYCHAפארשפעטיגונגען מיט 

 אריינגעבונג ראטע. PIC 95%באדינגונגען צו בייקומען א חודש'ליכע  HUDמיט 

 ,Service Design Studioדיא (איינגעפירט א פראיעקט מיטן סערוויס דיזיין סטו NYCHA, האט 2020אין יאנואר 
SDS.די  ) פונעם מעיאר'ס אפיס פון עקאנאמישע מעגליכקייטSDS  דערגרייך פון ארבעט האט באקוקט וויאזוי

  די שטודיע האט באקוקט צוויי עיקר פראגעס: איינוואוינערס און ארבעטערס קענען פארווירקליכן דעם פראצעס.

ינוואוינער זארגן מיט רענט ריסערטיפיקעישאן צו פארגרינגערן דעם וויאזוי קענען מיר אידענטיפיצירן אי .1
 פראצעס און מאכן רעסורסן וואס פארגרינגערן דעם לאסט און מוטיגן צייטליכע באנייאונג?

וויאזוי קענען מיר צושטעלן האוזינג אסיסטענס מיט די שטיצע, געצייג און קלארקייט וואס זיי דארפן צו  .2
בעסער העלפן איינוואוינערס מיט רענט ריסערטיפיקעישאן און אפעקטיוו בייקומען דעם אגענטור'ס 

 אריינגעבן ראטע? PIC 95%חודש'ליכע 

צו פארבעסערן דעם פראצעס פארן האוזינג אסיסטענטס, די  טרעפונגען האבן פראדוצירט פארשלאגן SDSדי 
פאר א פילע ליסטע פון פארשלאגן, ביטע זעט  איינוואוינער און די טעכנאלאגיע וואס ביידע פארטייען נוצן.

פארשלאגן פאר די האוזינג אסיסטענס פראבירט צו בויען צוזאמענארבעט צווישן די צענטראלע  .Bאפענדיקס 
אוזינג דעוועלאפמענט סייטס, מוטיגן דאס לערנען פון אנטוויקלונג און פאראנטווארטליכקייט, אפיס און די ה

וועט מאכן א פריאריטעט צו  NYCHA איבערארבעטן די צילן פונעם ראלע און צופאסן די ארבעט לאסט לויט דעם.
 פארמינערן די אלגעמיינע ארבעט לאסט פונעם האוזינג אסיסטענט, דורך: 

די אפטקייט פון די יערליכע איבערגאנג דורך איינפירן פאליסי טוישונגען פארבינדן מיט  פארמינערן .1
 Housing Opportunities Throughהאוזינג אפארטוניטיס דורך מאדערניזעישאן אקט (

Modernization Act, HOTMAאון ;( 
ארויסגעלייגט געווארן אין דער פילאט פראגראם איז  אויסברייטערן דעם האוזינג געריכט יוניט פילאט. .2

האוזינג אסיסטענס. אלע  15צו די באראס פון ברוקלין, קווינס און סטעטן איילענד, נוצנדיג  2019מערץ 
קאמיוניטי געריכט  פונקציעס פאר קינגס און קווינס קאונטי געריכט, רעדהוק און סטעטן איילענד

באהאנדעלט געווארן דורך דעם יוניט. צו  אפיס פונקצעס, זענען-צענטער, צוזאמען מיט אלע הונטער
שטיצן די לענדלארד און טענענט קאורט סקעדזשול, פלאנען מיר צו אויסברייטערן די האוזינג קאורט 

יוניט, און עס צופאסן צום געגנט מאדעל צו פארגרינגערן פראצעסן פארבינדן מיט ליטיגאציע אין 
 האוזינג קאורט אין אלע פינף באראס.
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טייען אז עס איז דא אינערליכע אנגעצויגנקייט אינעם האוזינג אסיסטענט ראלע ווייל שטאב זענען מיר פארש
אפטמאל געצוואונגען צו גיין ווייטער ווי זייער עיקר פונקציעס פון לענדלארד מענעדזשמענט צו העלפן 

בעטן אלס "סאשעל שטאב פילן אפט אז זיי אר איינוואוינער מיט פארשידענע טיילן פון זייער טענענסי.
עס נויטיגט זיך א שמועס מיט האוזינג אסיסטענס צו בעסער אויסארבעטן זייער ראלע צו בעסער  ווארקער".

צו פארבעסערן ארבעט איבער דעוועלאפמענטס, דארפן פראפערטי מענעדזשערס  סערווירן ביידע פונקציעס.
ערמעגליכן לערנען פון אנדערע  ען.זיך טרעפן און מיטטיילן בעסטע פראקטיקן אדורכרעדן פראבלעמ

דעוועלאפמענטס קען בויען פארבינדונגען צווישן סייטס און פארמערן פאראייניגטע פאליסי אויסטייטשן און 
  איינפירן.

שטענדיגקייט מיטן -פארשלאגן צו פארבעסערן איינוואוינער ארבעט מיט שטאב פארלאנגט אנטוויקלען זעלבסט
 SDSאיינוואוינער וואס האבן אנטייל גענומען אין די  טריט און דורכזיכטיגקייט.פראצעס דורך פארמערטע צו

שטודיע האבן געפילט אז עס איז געווען געצילט קעגן זיי ווייל דער פראצעס איז נישט געווען באקאנט, נישט 
אזוי מען רעכנט אויס איז צו קאמיוניקירן קלאר צו איינוואוינער ווי NYCHAא פריאריטעט פאר  אייניג, און שווער.

די רענט דורך מיטטיילן אינפארמאציע איבער מיינונג פון טערמינען, ערקלערונג וויאזוי מען נוצט אינפארמאציע 
וועט פארקלענערן די לאסט פון  NYCHA און קלארע אנווייזונגען וואו איינוואוינער קענען פרעגן פראגעס.

די צאל פארלאנגטע דאקומענטן און פארבעסערן קאמיוניקאציע צו יערליכע ריסערטיפיקעישאן דורך אויסגלייכן 
אסיסטענטס און איינוואוינער דארפן  NYCHAאין צוגאב דערצו, אנערקענען מיר אז  פארמינערן אומנייטיגע זארג.

בויען אויפן עקזיסטירנדע נעטווארק פון קאמיוניטי מיטארבעטערס  NYCHAאמאל מער שטיצע. דערפאר וועט 
מיר  רזיכערן אז אלע דעוועלאפמענט סייטס ווייסן ווען, וויאזוי, און ווער איז אין זייער רעפערעל נעטווארק.און פא

אנערקענען אויך אז טייל איינוואוינער דארפן נאכאלס צוטריט צו פערזענליכע דעווייסעס אדער זיכערע פאבליק 
וואוינער פריוואטקייט, פארמערן צוטריט פון וועט פארבעסערן קיאסקס צו פארזיכערן איינ NYCHA דעווייסעס.

 דיגיטאלע ווענס, און ארבעטן מיט דרויסנדע פארטנערס צו מאכן נאך פונקטן פון קאנטאקט פאר איינוואוינער.

באזירט  פארטעל וואס ווערט גענוצט פאר יערליכע איבערגאנג.-די לעצטע טייל פון פארשלאגן צילט אויפן אי
צו  SDSאוטאריזירט צו אנהויבן ארבעטן צוזאמען מיטן  NYCHAטרעפונגען, האט אויף די ערשטע שטודיע 

'ס אינפארמאציע טעכנאלאגיע טיעם NYCHA פארטעל.-אנהויבן פארבעסערן דעם פראצעס פונעם אי
)Information Technology, IT ארבעט שוין מיטן (SDS  אוןPHTA פארטעל קליק-טיעם צו אויסגלייכן די אי-

און דערנאך אנהויבן  2020מיר ערווארטן אז די ארבעט וועט אנגיין ביז ענדע דעצעמבער  אדורך עקספיריענס.
די פריאריטעט איז צו ארויסשטעלן די  .2021באנוץ טעסטס מיט איינוואוינער און ארבעטער ביז ענדע פעברואר 

  יאר ריסערטיפיקעישאן.-צוליב די פערטל 2021ין מערץ פארטעל סקרינס א-נייע אי

 טעכנישע סערוויסעס טיעמס 

אגרימענט, האבן מיר זיך אקטיוו איבערגעארבעט ארום די עיקר ארגאניזאציע  HUDצו זיין אין איינקלאנג מיטן 
באלדיגע איבערזוכט און פראצעס און צושטעלן  באזארגט וועגן פארפעלןמוז זיין  NYCHA –פרינציפ 

) שימל און 2) בליי, (1אין פינף פון די זעקס עיקר טיילן, אריינגערעכנט (פארבעסערונג מיט די צייט 
 ) הייצונג. 5) עלעוועיטארס, און (4) פעסטס און אפפאל מענעדזשמענט, (3שענסי ליעקס, (עמערדז

וויבאלד די איבערמאכונג פלאן מאכט געוויסע פונקציעס אומצענטראל צום פראפערטי אדער געגנט שטאפל, 
אויף די זעלבע צייט אוועקשטעלן א קלארע פאראנטווארטליכקייט און איבערזיכט געבוי. צוליב דעם,  NYCHAמוז 

האבן מיר געבויעט צענטראלע טיעמס וואס קענען פארזיכערן פארבעסערונגען מיט צושטעלן עיקר 
טס אדער קאמפלייענס פארבינדענע סערוויסעס מיט די צייט. יעדע עיקר טייל האט יעצט צענטראלע יוני

 HUDאפטיילונגען וואס ארבעטן צו איינפירן די פלענער און אנדערע פליכטן אריינגעבויעט אינעם שריפט פונעם 
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אגרימענט. צו צוברעכן סיילאס, זענען די יוניטס געשטיצט דורך "עיקר טיעמס," אריינגערעכנט פארשטייער 
ן אויספירן פון די זאכן. די ארבעט אין די עיקר פונעם צענטראלע אפיס אפטיילונגען וואס זענען וויכטיג פאר

ערטער פון ביידע יוניטס און די איבריגע אפעראציעס געבוי ווערט דאן איבערגעקוקט און בלייבט אונטער די וואך 
פון א ספעציעלע גרופע אינערהאלב די ענווייראנמענטל געזונט און זיכערהייט אפטיילונג און די קאמפלייענס 

 . 7ווי ווייטער ערקלערט אין קאפיטל אפטיילונג, 

 

די עיקר פונקציעס און מעגליכקייטן פארלאנגט פון יעדע דעפארטמענט וועלן זיך אויסגלייכן מיט די ארגאניזאציע 
 אגרימענט:  HUDפרינציפן פון די 

קאנטראקט אדמינסטרעיטארס און פראיעקט מענעדזשמענט שטאב פון יעדע יוניט  גרויסע פראיעקטן: .1
ועלן אויספירן די גרויסע פראיעקטן דורך באקומען ווענדארס אדער ארבעטן פונעם אפעראציעס געבוי. ו

יערליכע אפשאצונג, וועלן די יוניטס מוזן קענען ענדיגן -פון טיר סוויפס ביז דאך בלאזערס צו א צוויי
מיר האבן פראיעקטן איבער די פארטפאליא לויט ספעציפישע צייט אפשניטן. איין שטער וואס 

באמערקט ביי אונזער פראצעס פון באקומען ווענדארס פאר גרויסע פראיעקטן איז אז אפעראציעס 
מוטשעט זיך צו שרייבן די דערגרייך פון פיל קאנטראקטס. אלע דערגרייך שרייבן פונקציעס, 

 אריינגערעכנט די טיעם וואס האט ביז יעצט געארבעט אין די טעכנישע סערוויסעס אפטיילונג
(Technical Services Department, TSD) וועלן ווערן אריבערגעפירט צום דיזיין אפטיילונג ,

האט יעצט די  CPD.  (Capital Projects Division, CPD)אינערהאלב די קאפיטאל פראיעקטן אפטיילונג
  ארכיטעקטן און ענדזשינירן שטאב וואס קענען שרייבן דערגרייך פונקציעס פאר אפעראציעס.

יעדע יוניט האט אויפגענומען דאטא אנאליזירערס און ארבעט מענעדזשמענט אנאליזירן דאטא:  .2
פראפעסיאנעלן צו ארבעטן דירעקט מיט נאכגיין ארבעט און אנאליטיקס אפטיילונג. דורך נוצן ארבעט 

, און אנדערע דאטא, דארף יעדע יוניט קענען נוצן אנאליטיקס צו קענען מאכן XRFפארלאנגען, 
באשלוסן איבער וואו שטאב, צו פון יענע יוניט אדער אינערהאלב די לענגליכע אפעראציעס געבוי, זאלן 

ווערן ארויסגעשיקט. די יוניטס, אין צוזאמענארבעט מיט סטראטעגיע און אינאוואציע, וועלן אויך 
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ילן אן "אויסנאמען ליסטע" וואס ווייזט אויב יעדע מענעדזשינג אפטיילונג קומט נאך די דאטא אויסטי
 אגרימענט.  HUDגעפירטע פליכטן פונעם 

יעדע יוניט האט אויפגענומען טעכנישע עצה געבערס און ארבעט מיט דרויסנדע  פאליסי ערפארונג: .3
ירט איין נייע פאליסיס און פראצעדורן זיך צו שרייבט איבער און פ NYCHAעקספערטן צו פארזיכערן אז 

אויסגלייכן מיט בעסטע פראקטיקן און לאקאלע, סטעיט און פעדעראלע געזעצן. יעדע יוניט מוז אויך 
באשטעטיגן אז די נייע ביזנעס פראצעס ארבעט ווען מען פראבירט עס צו נוצן. פראיעקט מענעדזשערס 

 NYCHAציע טעכנאלאגיע אפטיילונג צו פארזיכערן אז וועלן ארבעטן דירעקט מיט די אינפארמא
 סיסטעמען זענען געבויעט צו אריינברענגען יעדע נייע שטאפל פונעם פראצעס. 

יעדע יוניט האט איר אייגענע שטאב אדער ווענדארס מיט טעכנישע געלערנטע פאכלייט שטאב:  .4
נטס צו מאכן ארבעט וואס פארלאנגט פעאיגקייט וואס קען ארויסגעשיקט ווערן צו האוזינג דעוועלאפמע

מער ספעציאליזירטע פאכלייט. צום ביישפיל, די אפעראציע אנאליז און קאנטראקט מענעדזשמענט 
אפטיילונג האט א טיעם פון ספעציאליזירטע פעינטערס וואס עס שיקט ארויס צו פאררעכטן פעלערן אין 

יב דעם וואס ארבעטן אויף עלעוועיטארס און באזירטע פארב טייל. צול-יוניטס מיט א פאזיטיווע בליי
הייצונג סיסטעמען פארלאנגט טעכנישע פעאיגקייט, טוט די עלעוועיטאר סערוויס און פאררעכטיגונג 

אפטיילונג און הייצונג מענעדזשמענט סערוויסעס אפטיילונג פארוואלטן די שטאב און פונקציעס פון א 
ונג און פאררעכטן האלט אויף קאנטראקטס מיט צענטראלע אפיס. די אפיס פון שימל אפשאצ

ספעציאליזירטע ווענדארס וואס קענען ארבעטן אויף קאמפליצירטע שימל פעלער. פעסט קאנטראל 
האט א טיעם פון עקסטערמינעיטארס וואס ספעציאליזירן אין ראטן פארמינערונג מעטאדן און די 

קאמפאקטאר פאררעכטן יוניט אונטער  אפפאל מענעדזשמענט טיעם וועט יעצט האבן א צענטראלע
 זייער פירערשאפט. 

-פיל פון די אפטיילונגען און יוניטס האבן אדער וועלן אויפשטעלן א זעלבסט זעלבסט מאניטאר: .5
שטענדיגע מאניטאר יוניט אדער ספעציעלע טיעם וואס וועלן ארויסגיין צו די פראפערטיס און 

אומצענטראליזירט טוט עס ווייטער שטענדיג אויספירן באשטעטיגן אז כאטש אן ארבעט מאדעל איז 
אין צוגאב צו אינערליכע מאניטארינג, וועלן די יוניטס און די אנדערע טיילן פון  גוטע קוואליטעט סערוויס.

אפעראציעס זיין אונטער די אויפזוכט פונעם קאמפלייענס אפטיילונג און די ענווייראנמענטל געזונט און 
לונג. ווי ווייטער ערקלערט, האבן די אפטיילונגען אויך צוגעלייגט שטאב וואס זיכערהייט אפטיי

 ספעציאליזירן אין די ארבעט פארבינדן מיט די גאר טעכנישע עיקר ערטער. 

אנדערע אפטיילונגען האבן אויך געשטעלט שטאב אין "עיקר טיעמס" צו העלפן יעדע טעכנישע סערוויס טיעמס 
אגרימענטס דורך ארבעט אין אלע אפטיילונגען. זיך צו איבערמאכן נאך  HUDנאכקומען זייערע פליכט אונטער די 

וואס גלייכט אויס פונקציעס און קענטעניס מער, וועלן מיר יעצט דארפן זיך גענצליך איבערארבעטן אויף א וועג 
 אין די יוניטס. 

 
 & Operational Analysisקאנטראקט מענעדזשמענט (אפעראציע אנאליז און  

Contract Management, OACM ( 

OACM  איז ערפינדן געווארן צו צאמשטעלן עקזיסטירנדע פונקציעס אינערהאלב דעם אפטיילונג פון
רונג, מעינטענענס, פאררעכטן און געלערנטע פאכלייט, און טעכנישע סערוויסעס, און מענעדזשמענט און פלאני

 צו שטיין איבער דאס אויפשטעלן נייע יוניטס. 

צענטראליזירטע פארב און פאררעכטן און טיעם פאר פארבעסערטע מענעדזשמענט, פלאנען און פארבינדונג 
TEMPO) ,utreachTeam for Enhanced Management, Planning, and O(:  טייל פארב טיעמס און
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ווענדארס וועלן ווייטער זיין צענטראליזירט צו באהאנדלען אלע פאררעכטונג פארב ארבעט, פאבליק ערטער און 
איבערבוי,  וועט ווערן ערפינדן אלס א שנעלע אפרוף יוניט צו אדרעסירן TEMPOארבעט, און ציקל פארבן. 

ארבעט שנעלערהייט אין יוניטס וואו א קינד  (renovation, repair and painting, RRP)פארריכטונג און פארבן 
באזירטע פארב פאררעכטונג און שנעלע אפרוף -יאר וואוינט אדער באזוכט. דאס צאמשטעלן פון בליי 6אונטער 

יוניטס שטעלט צו א געצילטע צוגאנג צום פאררעכטן טייל פונעם אן עיקר טייל, וואס  CU6ארבעט אין  RRPצו 
 ערט נאר איין קוואל פון פאראנטווארטליכקייט. פארזיכ

וועט אויך ארייננעמען טייל אנדערע פונקציעס  OACM טייל פארבינדענע טעכנישע סערוויסעס:-עיקר-נישט
וואס זענען יעצט אריינגעבויעט אינעם טעכנישע סערוויסעס אפטיילונג, אריינגערעכנט פייער זיכערהייט, ערד 

ע און רעגולירטע אפפאל שטאב צו פארגרינגערן די לאסט פון שטיצע שטאב, וואס און אינדאסטריעל היגיענ
און פארוואלטן די עמערדזשענסי  –עלעוועיטאר און הייצונג  –דארף באהאנדלען צוויי עיקר קאמפלייענס ערטער 

  סערוויסעס אפטיילונג.

וועלן ווייטער אנהאלטן די מענעדזשמענט און פלאנירן אפטיילונגען, וואס  OACM מענעדזשמענט און פלאנירן:
שטייען איבער אויספירן גרויסע קאנטראקטס אלס פארשטייער פון אפעראציעס און אויספירן אפעראציע 

טוישונגען איבער די פארטפאליא. די ווייאלעישאנס (פארלעצונגען) יוניט וועט ווערן אריבערגעפירט צו 
 שמענט און פלאנירן.מענעדז

 העלטי האומס (געזונטע שטובער) 

(פעסטס), בליי און שימל.  PAISאינעם פארגאנגענהייט, האט העלטי האומס געהאט דריי יוניטס, אריינגערעכנט 
זיך אויסגעגליכן מיט אפפאל מענעדזשמענט אונטער א נייע וויצע פרעזידענט.  PAISפריער דעם יאר, האט 

אינעם צוקונפט, וועלן די צוויי אסבעסטעס יוניטס יעצט אונטער מעינטענענס, פאררעכטיגונג און געלערנטע 
אין איין פאכלייט, און איין אסבעסטעס יוניט אונטער די טעכנישע סערוויסעס אפטיילונג ווערן צוזאמגעשטעלט 

 אפטיילונג אונטער העלטי האומס מיט איין אנפירער. 

די טוישונגען פארזיכערן א געצילטע צוגאנג פארן העלטי האומס אפטיילונג פאר אן עיקר מיסיע: 
ענווייראנמענטל געזונטהייט געפארן. אין די זעלבע צייט, וועט די העלטי האומס אפטיילונגען ווערן געהאלטן 

איבער צוויי עיקר טיילן: בליי, דורך די בליי געפאר קאנטראל אפטיילונג, און שימל, דורך די  פאראנטווארטליך
 אפיס פון שימל אפשאצונג און פאררעכטיגונג. 

ווי די געגנט מאדעל ווערט איינגעפירט, וועט העלטי האומס אפשאצן מעגליכקייטן זיך צו אויסגלייכן מיט עיקר 
'ס פאר שימל קלאגעס און שטויב ווישן RCCנער קאמיוניקאציע קאארדינירערס פונקציעס (אזויווי איינוואוי

טעכניקער פאר בליי פאררעכטיגונג), צושטעלן קלארע ליניעס פון קאמיוניקאציע וואס וועלן פארזיכערן אז די 
 יוניטס קומען אן דירעקט צום אפעראציע מאדעל.

 עלעוועיטאר סערוויס און פאררעכטן  

NYCHA  פון אלע עלעוועיטארס אין ניו יארק סיטי. עס  5%עלעוועיטארס, באלד  3,100אפערירט ארום האט און
 Elevator Service andפערזאן עלעוועיטאר סערוויס און פאררעכטן אפטיילונג (-473ווערט געפירט דורך א 

Repair Department, ESRD די עלעוועיטארס ביי .(NYCHA  ,שטעלן פאר אייגנארטיגע שוועריגקייטן
אריינגערעכנט פיל באנוץ, שנעל פארעלטערטע סטאק, און צוגייענדע געביידע געבוי וואס האבן אנגעמאכט 

 193עלעוועיטאר מעכאניקער און  207האלט אויף  NYCHAסטרוקטור פראבלעמען אין עלעוועיטאר שאפטס. 
געגעבענע -דעפארטמענט אוו בילדינגס NYCמעכאניקער האבן  ESRD 39 –עלעוועיטאר מעכאניקער געהילפן 
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אנפירער אדער אינספעקטאר לייסעסנעס. עלעוועיטאר מעכאניקער טיעמס ווערן פארפליכטעט -אנפירער, קא
מיט אויספירן פאררעכטונגען און מעינטענענס אויף עלעוועיטארס וואס ארבעטן נישט און אויך רעגלמעסיגע 

  פארמיידנדע מעינטענענס.גע'סקעדזשול'טע 

עלעוועיטאר מעכאניקער און געהילפן ארבעטן צוזאמען אין טיעמס און זענען ארגאניזירט אין אפטיילונגען. 
 ESRDווייטער נוצן די סעקטאר מאדעל; אבער ווי דער געגנט מאדעל ווערט איינגעפירט וועט  ESRDדערווייל וועט 

 ערגיין צו געגנט אויסשטעל.אפשאצן די מעגליכע בענעפיטן פון אריב

 הייצונג מענעדזשמענט סערוויסעס  

) איז פאראנטווארטליך צו Heating Management Services, HMSDהייצונג מענעדזשמענט סערוויסעס (
האלט אויף ריזיגע און פארשידנארטיגע  HMSDאיינוואוינער.  NYCHAצושטעלן גענוג הייצונג און הייס וואסער צו 

+ בוילערס און טויזענטער פיס פון רערן און אויסטיילן געצייג וואס פירט 1,500סטעמען, אריינגערעכנט הייצונג סי
ארבעט נאנט צוזאמען מיטן אפטיילונג פון ענערגיע  HMSDארום און געבט ארויס היץ דורכאויס די געביידעס. 

נעדזשמענט, און עמערדזשענסי פינאנץ און סאסטעינעביליטי, קאפיטאל פראיעקט אפטיילונג, פראפערטי מע
 סערוויסעס אפטיילונג.

'ס אויגן און אויערן אויפן HMSD) סערווירן אלס Heating Plant Technicians, HPTהייצונג פלאנט טעכניקן (
ארט און זענען די ערשטע ליניע פון שוץ ווען א הייצונג אויסגאנג פאסירט. די געלערנטע ארבעטערס זענען טייל 

'ס אלטע הייצונג סיסטעמען. זיי פארלאזן NYCHAפון די לעצטע אין ניו יארק סיטי וואס ווייסן וויאזוי צו אפערירן 
ן ערפארענע סופעראינטענדענטס וואס שטייען איבער ארטיגע גרופעס פון זיך אויף די וויסנשאפט פו

דעוועלאפמענטס. דערווייל וואס גרופע טיעמס דארפן שטענדיג באקוקן און פאררעכטן הייצונג אסעטס 
"הייצונג טישל" און האלט  24/7אינערהאלב דעוועלאפמענטס, איז א צענטראלע קאמאנד יוניט פלאצירט ביי א 

אויף די גאנצע פארטפאליא דורך נוצן א לעבעדיגע דעשבאורד וואס צייגט הייצונג פארבינדענע קלאגעס  אן אויג
'ס געביידע מענעדזשמענט סיסטעם, וואס נעמט צוזאם דאטא פון NYCHAפון איינוואוינער צוזאמען מיט 

 סענסיטיווע מאניטארס אינעם בוילער צימער. 

יין און אינערהאלב דעם ארגאניזאציע, איז גוט צוגעפאסט צו אויפהאלטן , צווישן זיך אלHMSDדער געבוי פון 
NYCHA.ווי  'ס הייצונג אסעטס. די גרופעס זענען אויך צוגעפאסט מיטן געגנט מאדעלNYCHA  פירט זיך אריבער

פארמירן נייע גרופעס צו בעסער מיטארבעטן מיט געגנט ערטער,  HMSDצו א נייע אפעראציע מאדעל, וועט 
אס די רעזולטאט פון דעם וועט זיין בעסערע קאמיוניקאציע און סערוויס פאר געגנט אנפירערס. אין צוגאב וו

געווארן  TSDדערצו, צו בעסער אויסגלייכן פונקציעס איבער אפעראציעס, איז די פיול אויל יוניט ביז יעצט אונטער 
 .HMSDאריבערגעפירט צו 

 עמערדזשענסי סערוויסעס  

) שטעלט צו עמערדזשענסי Emergency Services Department, ESDסי סערוויסעס אפטיילונג (די עמערדזשענ
פלאץ אנטווארט צו עמערדזשענסי, ווען זיי פאסירן אין -מענעדזשמענט, קאארדינאציע, און אויפן

יס שטאב באהאנדלען עמערדזשענס ESDערטער דורכאויס די סיטי.  NYCHAדעוועלאפמענטס אדער ביי אנדערע 
-שעות מעינטענענס רופן אן מענעדזשט דריי-שטאפל קאמיוניקאציע, מענעדזשט און ענטפערט נאך-און הויכע

סופערווייזערס און פעלד שטאב מיט  NYCHAשטעלט צו  ESDפאכיגע ראדיא סיסטעמען רונדע דעם זייגער. 
פראקטישע קאמיוניקאציע צו פארזיכערן ארבעטער זיכערהייט, קאארדינירן גרויסע עמערדזשענסיס און 

 'ס אפעראציעס און געבוי וועלן זיך נישט טוישן אונטער דעם פלאן.ESDפארבעסערן ארבעט. 

 אפפאל מענעדזשמענט און פעסט קאנטראל 
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מענעדזשמענט פירט אריבער די אויגן פון אונזער פעסט מענעדזשמענט פון פארמיידן און אינטעגרעיטעד פעסט 
טוט  NYCHAלייגט עס אריבער אויף אדרעסירן די שורש פונעם אורזאך פון פארפעסטיגונג דורך פארזיכערן אז 

ארלאנגען אז צייטליך צאמנעמען, ריכטיג האלטן, און פטור ווערן פון אפפאל, און אויף די זעלבע צייט פ
עקסטערמינעיטארס און מעינטענענס שטאב ארבעטן צו פארמיידן פעסטס פון אונזערע געביידעס. מיר מוזן 
לייגן געוויכט אויף דעם אז אפפאל זאל ריכטיג ווערן צאמגענומען, ארויסגעשטעלט, און אדער אוועקגענומען 

קומען, אלס טייל פון א ברייטע סטראטעגיע פון אדער געשטעלט ווערן אין האלטערס וואו פעסטס קענען נישט צו
 פארמינערן די פעסט באפעלקערונג. 

אינעם פארגאנגענהייט, זענען אפפאל מענעדזשמענט און פעסט קאנטראל פונקציעס געווען אפגעטיילט, און 
עס איז נישט געווען איין וועג פון אויספירן בעסטע פראקטיקן איבער דעם פארטפאליא אויף א פאראייניגטע 

עלטי האומס (געזונטע הייזער), ) איז פריער געווען א טייל פון הPAISפארנעם. פעסט קאנטראל (ביז היינט 
דערווייל וואס אפפאל מענעדזשמענט פונקציעס איז געווען אומצענטראליזירט, סיידן פאר א יוניט וואס האט 

אויסגעפירט קאמפאקטאר פאררעכטיגונגען, וואס איז א טייל פון מעינטענענס, פאררעכטיגונג און געלערנטע 
די צוויי פונקציעס און שטעלן א פעסטקייט פון געטרייע פירערשאפט, פאכמאן אפטיילונג. כדי צו אויסגלייכן 

געשטעלט א וויצע פרעזידענט פון אפפאל מענעדזשמענט און פעסט קאנטראל און  NYCHAהאט 
אריבערגעפירט אלע פארבינדענע מאנשאפט, אריינגערעכנט די טיעם וואס ארבעט צו פאררעכטן 

 ייע אפטיילונג. קאמפאקטארס און מעינטענענס, צו די נ

די אפפאל מענעדזשמענט אפטיילונג וועט העלפן ארויסגעבן נייע עצות איבער דעם פארטפאליא צו פארזיכערן 
אז לאנד ווערט רעגלמעסיג איבערגעקוקט און אפפאל ווערט צאמגענומען, ריכטיג אויפגעהאלטן, אדער ווערט 

ט העלפן פארזיכערן די ריכטיגע ארויסגעבן פון טעגליך ארויסגענומען. די פעסט קאנטראל אפטיילונג ווע
אינטעגרעיטעד פעסט מענעדזשמענט איבער דעם פארטפאליא און האלטן אלע געגנטער פאראנטווארטליך 

 פאר זייערע רעזולטאטן, פארלאנגט אונטער דעם אגרימענט.

NYCHA ן איבער פונקציעס, דארף אן ארגאניזאציע געבוי וואס קען צושטעלן אנגייענדע שטיצע און ארבעט
צענטראליזירן פאליסי און טראכטן סטראטעגיש. דערפאר האבן מיר פארמירט דעם אפפאל מענעדזשמענט 

אפטיילונג וואס וועט צושטעלן די נויטיגע געוויכט צו עפעס וואס אפעקטירט קוואליטעט פון לעבן פאר שטאב און 
 איינוואוינער צוגלייך.

ונג וועט העלפן ארויסגעבן נייע עצות איבער דעם פארטפאליא צו פארזיכערן די אפפאל מענעדזשמענט אפטייל
אז לאנד ווערט רעגלמעסיג איבערגעקוקט און אפפאל ווערט צאמגענומען, ריכטיג אויפגעהאלטן, אדער ווערט 

 טעגליך ארויסגענומען.

 דער אפפאל מענעדזשמענט אפטיילונג'ס אויפגאבע וועט זיין:

 דזשעניטאר סקעדזשולס איבער די גאנצע פארטפאליאשטאב געברויכן און  •
 ספעציפישע אייגנארטיגע אפפאל מענעדזשמענט פלענער-אנטוויקלען און איינפירן פראפערטי •
 פארשרייבן, באאבאכטן, און אויספירן געצייג פאררעכטן פלענער •
ארמיידן אויספירן און פ –אויפהאלטן עקזיסטירנדע אינערליכע און אויסערליכע קאמפאקטארס  •

 מעינטענענס פאררעכטיגונגען
 פארטיי צאמנעמערס פון באלק אפפאל פאר צייטליכע סערוויס-און דריטע DSNYקאארדינירן מיט  •
שטודירן און אויספרואוון נייע סארטן אפפאל מענעדזשמענט געצייג צו ריקן די מיסט בעסער בשעת'ן  •

 באהאנדלען אפפאל ביים דעוועלאפמענט.רעדוצירן וויפיל צייט פעלט אויס פאר קעירטעיקערס צו 
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צו פארמינערן דעם צאמנעמען, אויפהאלטן און אפטראגן לאסט פון שטאב, וועט די אפפאל מענעדזשמענט 
אפטיילונג לייגן געוויכט אויף אפפאל שטראמען, אזויווי פארמערטי רעסייקלינג און באלק אפפאל אפטראגן ביי 

 זאמלונג ערטער.

אנפילן דעוועלאפמענט באלק האלטערס און דרויסנדע קאמפאקטארס מיט אלע  – ערד פלאןריין ביז צום 
מאטריאל צאמגענומען פון די טעגליכע ארט רייניגונג און פארזיכערן אז עס זענען פארהאן רעגלמעסיגע שמועסן 

ווען און וואו עס מיט פריוואטע באלק ווענדארס צו פארזיכערן צייטליכע סערוויס דורך פארמערן מעגליכקייט 
 פעלט אויס.

 פאפנדעקל מעילערס •
 באלק קוועטשערס  •
 מאטראץ ריסייקלינג •
 אפפאל ריסייקלינג פון עלעקטראנישע געצייג-אי •
 פארגרעסערטע האפפער טירן אויפן ערשטע שטאק ווען מעגליך •
 אינעם סינק עסן אוועקווארפן יוניטס •

 יד'ן געצייג: צו אויפהאלטן אפפאל מער אפעקטיוו, דארף מען אפגרע

 פון אינערליכע קאמפאקטארס זענען שוין נאך זייערע נוצבארע לעבן 83% •
 פון דרויסנדע קאמפאקטארס זענען שוין נאך זייערע נוצבארע לעבן 73% •

טערמיניגע וויזיע פאר האלטערס מיט נייע סארט טעכנאלאגיע און -מיר וועלן אויך לייגן געוויכט אויף א לאנג
ארט אונטערערדישע נומאטיק סיסטעמען (פאלא גראונדס) צוזאמען מיט -די-אוו-חידושים אזויווי סטעיט

 ביים דעוועלאפמענט שטאפל. איבערמאכן אפפאל ערטער פאר מער ריינע, זיכערע און געזונטע אנוועזנהייט

'ס אפפאל מענעדזשמענט פלאן שליסט איין איינוואוינערס. מיר דארפן אז NYCHAא עיקר און וויכטיגע טייל פון 
איינוואוינער זאלן מיטארבעטן צו ריכטיג פטור ווערן פון אלע מיסט, באלק אפפאל און ריסייקלינג. דאס וועט 

וינער מיט ארבעט, עדיוקעישאן און בעסערע טאוולען דורכאויס אלע ערמעגליכט ווערן דורך פיל איינווא
 דעוועלאפמענטס.

באשטימטע עקסטערמינעיטארס וואס פירן -אונטער דעם איבערמאכונג פלאן, וועלן בארא – פעסט קאנטראל
 אויס רעגלמעסיגע פארמיידונג און פאררעכטנדע אויפהאלטונג פעסט קאנטראל פונקציעס זיין די דירעקטע

 HUDפאראנטווארטליכקייט פון יעדע געגנט אנפירער, מיט די פולע פאראנטווארטליכקייט פאר נאכקומען 
 רעזולטאטן און פעסט קאנטראל אפטיילונג אנווייזונגען געשטעלט אויף יעדע בארא וויצע פרעזידענט.

 
 קוואליטעט פארזיכערונג 

) יוניט איז צו צושטעלן אומפארטייאישע Quality Assurance, QAדער מיסיע פונעם קוואליטעט פארזיכערונג (
קוואליטעט ארבעט פון -באשטעטיגונג צו מענעדזשמענט און רעגולעיטארס אז איינוואוינער באקומען הויכע

יוניט איז פאראנטווארטליך צו פארבעסערן אויספירונג און פאראנטווארטליכקייט  QAשטאב און ווענדארס. די 
דורך פארזיכערן אז מעינטענענס און פאררעכטונגען ווערן פארענדיגט לויט אינדאסטרי סטאנדארטן און אין 

סירן ריזיקעס, יוניט וועט אידענטיפיצירן און אדרע QAאיינקלאנג מיט עקזיסטירנדע פאליסיס און פראצעדורן. די 
כדי צו  פארטיי קאנטראקטערס פאר טרענירונג און פירן ביזנעס פראצעס פארבעסערונגען.-ארויסשיקן דריטע

 Projectפארזיכערן פארלעסליכקייט ביי די ארבעט, וועלן מיר פארמירן א נייע פראיעקט מענעדזשמענט אפיס (
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Management Office, PMO אינערהאלב די (QA .ציל פונעם דער  יוניטPMO  וועט זיין צו קאארדינירן און
וועט פארזיכערן  PMOדי  אויספירן די פארשידענע ארבעט פראגראמען איבער אלע פיר באראס.

וועט אויך  PMOיוניט און  QAארבעטן אינערהאלב די  פארלעסליכקייט ביים פארמירן און אויספירן פראגראמען.
וועט  PMOהאלטן פון פראצעדורן אין אלע אפעראציעס. די פארזיכערן סערוויס צושטעל און דאס אנ

 אריינרעכענען א דירעקטאר און פיר שטאב, איינס צו דעקן יעדע בארא.

 [קאל אוט באקס]: קולטור פון סערוויס

עס איז דא ווייניג  22יאר. 30שטאב און איינוואוינער איז צוגאנגען איבער די לעצטע  NYCHAדי באציאונגען צווישן 
רוי, וואס פירט צו א ציקל וואס האלט צוריק גוטע אויספירונג. איינוואוינער האבן מיט אלע רעכטן זיך צוט

באעקלאגט איבער צושטאנדן וואס ווערן ערגער, פון עלעוועיטארס וואס ארבעטן נישט יעדע וואך ביזן 
 קאמפאקטאר וואס איז שוין צובראכן פאר עטליכע חדשים.

סעסיעס, האבן מיר געהערט מערערע ביישפילן פון ארבעט פארלאנגען וואס זענען  דורכאויס אונזער פלאנען
פארמאכט געווארן אן דעם וואס עס זאל ווערן פארראכטן, און ביוראקראטישע פראצעסן וואס שטופן אפ 

באקומען פשוט'ע פאררעכטונגען אן קיין ערקלערונגען. איבער אלעם, טוען איינוואוינער זאגן אז זיי קענען נישט 
דאס שטרייכט  23ענטפערס פון דעוועלאפמענט שטאב, וואס זיי האלטן אז עס איז זייער פליכט דאס צו צושטעלן.

אונטער די שוועריגקייטן פון די יעצטיגע צענטראליזירטע ארבעט מאדעל וואס נעמט אוועק מאכט פון ערשטע 
בערגעבן, פארשטיין און איינפירן פאליסיס און ליניע ארבעטערס און מאכט שוועריגקייטן פאר דער וועג פון אי

פראצעדורן. דער מאנגל פון צוטרוי קען פאראורזאכן שווערע ארבעט אומשטענדן פאר דעוועלאפמענט שטאב, 
אונטער דעם  24סייט געזעצן.-וויבאלד עס איז שווער פאר זיי צו האבן צוטריט צו אפארטמענטס און אויספירן אויף

 NYCHAצאמשטעל, טוען ארבעטערס וואס זענען אויך איינוואוינער זיך מוטשענען צו שטיצן און רעפרעזענטירן 
 אלס ארבעטערס דערווייל וואס זיי באקומען אויך נישט גענוג סערוויסעס אלס איינוואוינער. 

סערוויס  –ן א קולטור פון סערוויס זיך ארגאניזירן און ווידער אונטערנעמע NYCHAאונטער דעם פלאן, וועט 
כאטש וואס מיטגלידער, צו די סיטי, און איינער צום צווייטן.  8פאר אונזערע איינוואוינער, סעקשאן 

אינדיווידועלע שטאב מיטגלידער געבן איבער זייער גוטע קאסטומער סערוויס צו אונזערע איינוואוינער יעדן טאג, 
אלס  25ערקערט אדער געמאכט א סיסטעם פאר די סארט ארבעט.'ס קולטור נישט פארשטNYCHAהאט 

רעזולטאט פון דעם, זענען איינוואוינער באגעגענישן נישט אייניג איבער דעוועלאפמענטס און לאקאציעס, מיט 
יעדע ארבעטער, אריינגערעכנט די וואס האבן נישט טעגליכע  26ווייניג סטאנדארטן איבער דעם פארטפאליא.

ט איינוואוינערס, מוזן האבן א קאסטומער סערוויס צוגאנג, מיט א ווילן צו טוען מער ווי פארלאנגט באגעגענישן מי
פאר איינוואוינערס און קאלעגעס, וואס דאס ברענגט צו א טויש פון קולטור פונעם פונדעמענט. יעדע באשלוס 

 אס לעבן פון אונזערע איינוואוינער?מוז ווערן געמאכט מיטן ציל צו ענטפערן איין פראגע: טוט דאס פארבעסערן ד

א קולטור מיר מוזן דירעקט אדרעסירן אונזער קולטור מיט טרענירונג, קאמיוניקאציעס, און איינפירן שטיצע. 
פון סערוויס פארלאנגט א מאנשאפט מיט קראפט וואס פארשטייט זייער ראלע אינעם ארגאניזאציע'ס מיסיע, 

דארטן, און זיין געמוטיגט זיך צו פירן טעגליך אויף א וועג וואס ברענגט צו האבן א קלארע וויסנשאפט פון סטאנ
  איינוואוינער צופרידנהייט.

                                                       
22, p. 211.Current State Observations and Maturity AssessmentKPMG,   
23Feb. 12, 2020. Resident Association Breakfast, Transformation Plan,   
24, Dec. 9, 2019 Property Management Workshop ITransformation Plan,   
25, pp. 9, 11.Observations and Maturity AssessmentCurrent State KPMG,   
26, Feb. 21, 2020.Advocate Engagement Session; Transformation Plan, CCOP MOU NegotiationTransformation Plan,   
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צו פארשטיין די יעצטיגע קולטור און זיך צו פארשטעלן א קולטור פון סערוויס וואס מיר וועלן אויפנעמען, האבן 
מיטן  NYCHAופע פון ארבעטערס פון גאנץ א פרייוויליגע גר –מיר געבעטן די ארבעטער מיטארבעט קאמיטע 

צו מיטטיילן זייער ערפארונג מיטן יעצטיגן  –קולטור  NYCHAפליכט צו ארבעטן אויף שווערע פראבלעמען ארום 
ארגאניזאציע קולטור. דע גרופע האט אידענטיפיצירט עקזיסטירנדע פראבלעמען אזויווי נישט גענוג שטיצע פון 

ע דיציפלין פראצעס, און א מאנגל פון קאמיוניקאציעס און אריינרעכענונג, וואס האט איבערזעערס, נישט אייניג
 אלעס פאראורזאכט אן אומפאראנטווארטליכע, אומפאראייניגטע, און אומסימפאטישע ארבעט קולטור.

 קען טוען צו בויען א NYCHAבאשטימט עטליכע זאכן וואס  EECדורך א סעריע פון טראכטן סעסיעס, האט די 
. די סטראטעגיעס גייען צוזאמען מיטן גרופע'ס NYCHAראנקיגע צילן פאר -קולטור פון סערוויס, נוצנדיג פיר הויך

פון די פלאן, און אן אויסגעוועלטע טייל פון די אקטיוויטעטן  (זעהט בלאט #) A.2פארשלאגן פאר סטראטעגיע 
 זענען אריינגערעכנט אינעם איינפירן פלאן. 

וואו פירערשאפט שטעלט אוועק ערווארטעטע סטאנדארטן פריאריטעט אויף ארבעטס פלאץ קולטור  •
 און אויפפירונגען צו מאכן א פאזיטיווע, דורכזיכטיגע, קאמיוניקירנדע, און יושר'דיגע ארבעטס פלאץ.

איבער דורך מענטאר און קאוטש פראגראמען, באקומען פידבעק פון שטאב  אינוועסטירן אין מאנשאפט •
ארבעטס פלאץ זארגן און פאליסי פארמירונג, פארבעסערן סופערווייזער טרענירונג, און נוצן אינערליכע 

 שטאב פאר ספעציעלע פראיעקטן.
דורך ריכטיג אפשאצן ארבעטן, אנערקענען פאזיטיווע און נעגאטיווע האלטן שטאב פאראנטווארטליך  •

 דיציפלין פראצעס, און הערן פון איינוואוינער מער אפט.תוצאות, אוועקשטעלן יושר'דיגע 
מיט אן אפענע פאזיטיווע דערהיינטיגונג  דעוועלאפמענטס NYCHAטוישן דאס אויסזען און געפיל פון  •

ווערד און צו קאמיוניקירן אן -טאוולען צו אויפבויען שטאב זעלבסט NYCHAאזויווי פריש איבערפארבן און 
 ם דעם אגענטור'ס מיסיע צו שטאב, איינוואוינער און באזוכער. אייניגע ווענדונג ארו

+ ארבעטערס, 11,000'ס קולטור וועט פארלאנגען א צוזאג פון יעדע פון די אוטאריטעט'ס NYCHAטוישן 
צוזאמען מיט א סיסטעם געבויעט צו פארשטערקערן און אריינבאקן א נייע וועג פון ארבעטן. עס וועט נעמען 

ו בויען אן אויפהאלטנדע קולטור וואס סערווירט אונזערע איינוואוינער ווי עס פאסט, אבער מיר מוזן עטליכע יאר צ
 קען זיך נישט ווייטער ציען אן דעם. NYCHA עס טוען.

 [קאל אוט באקס]: צוברעכן סיילאס

NYCHA 27 שן זיך.אפערירט אלס א סעריע פון לענגליכע סיילאס מיט ווייניגע סיסטעמישע פארבינדונג צווי

פלענער און פראגראמען זענען באשטימט אליין, וואס פירט צו צו דאפעלטע און אומפאראייניגטע ארבעט. 
לעכער צווישן קאפיטאל פלאנירונג און פראפערטי מענעדזשמענט פירט צו א צוטיילטע פארשטאנד פון פיזישע 

רטי מענעדזשמענט טוט אפט לאזן לעכער צווישן ארבעט מיט איינוואוינער פראפע 28אסעט מענעדזשמענט.
  29איינוואוינערס, פארטנערס און אדוואקאטן צומישט ווען זיי זוכן מיט וועמען צו זיין אין קאנטאקט.

NYCHA פונקציעס צוזאמענארבעט און אנגייענדע פארבעסערונג, אנגעהויבן פון א -דארף א קולטור פון קרייץ
דאס  געטריישאפט אונטערנעמונג פון יעדע ארבעטער צו די מיסיע און סטאנדארטן פונעם ארגאניזאציע.

                                                       
27; Property Management Workshop Ip. 15; Transformation Plan, Change Readiness Report, KPMG,  

Transformation Plan, Property Management Workshop; Transformation Plan, Agency Partner Workshop, March 12, 
2020; Transformation Plan, Quarterly Leadership Meeting, Dec. 16, 2019; Transformation Plan, CEP Leadership 

Breakfast, Feb. 4, 2020.  
28.Property Management Workshop Iion Plan, Transformat  
29. Resident Association Breakfast; Transformation Plan, Agency Partner WorkshopTransformation Plan,   
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האט באוויזן די ווערד  אגרימענט עיקר טיילן HUDאפטיילונג ארבעט טיעמס פאר יעדע פון די -ערפינדן אינטער
פון צוזאמענארבעט און מיטטיילן אינפארמאציע. דורך די איבערמאכונג פלאן, וועלן מיר בויען אויף דעם כח צו 
איינפירן דער וועג פון ארבעטן אין אלע אנגייענדע און נייע פראגראמען, אריינגערעכנט טעגליכע אפעראציעס 

נטראלע אפיס שטאב וועט שטיצן פראפערטי מענעדזשמענט די צע פאר יעדע האוזינג דעוועלאפמענט.
  אפטיילונג ארבעט טיעמס.-אפעראציעס און ווערן איבערגעמאכט צו אינטער

דער אגענטור'ס יעצטיגע געבוי ברענגט צו סיילאס, און אפטיילונגען ווערן געפירט דורך לאקאציעס וואס זענען 
וואס צוויי פון זיי זענען איינס  –בארא געבוי -שמענט נוצט א זעקסנישט אייניג. צום ביישפיל, פראפערטי מענעדז

איבערן צווייטן לויטן אויסשטעל. די עלעוועיטאר טיעם צוטיילט לאקאציעס אויף א וועג וואס גלייכט זיך נישט 
 15ט ארבעטן מיט איינוואוינער באגייט זיך מי אויס מיט באראס, אבער טיילט איין שטאב אייניג איבער אסעטס.

'ס געבוי זעט אויס גאנץ אנדערש געוואנדן אויף וועלכע NYCHA זאנעס, און די איינוואוינער איינהייט האט ניין.
'ס נייע אפעראציע מאדעל מוז ערפינדן נאטירליכע פונקטן פון NYCHA אפטיילונג מען באטראכט.

 צוזאמענארבעט, אריינגערעכנט צופאסן טעריטאריעס איבער אפטיילונגען. 

'ס אפעראציעס איז גרעסער ווי NYCHAאפילו אינערהאלב יעדע אפטיילונג קענען זיין סיילאס און די דערגרייך פון 
אויב די בראנקס וואלט געווען אן אייגענע האוזינג אוטאריטעט,  סיי וועלכע אנדערע אוטאריטעט אינעם לאנד.

אגא, לאס ענדזשעלעס, סיאטעל, און דענווער וואלט עס געווען גרעסער ווי די האוזינג אוטאריטעטן פון שיק
מיר וועלן געבן קראפט פאר עקזיסטירנדע און נייע פראגראם מענעדזשמענט אפיסעס צו צוזאמגעשטעלט. 

 איבערגעבן אינפארמאציע איבער דעפארטמענטס און צו העכערע רייעס.

 צענטראלע אפיס איבערארבעטן  

אפעראציעס צו שטיצן  NYCHAפלאן שליסט איין איבערארבעטן  אן עיקר טעמע און ציל פונעם איבערמאכונג
 פארבעסערונג פון צושטעלן סערוויסעס אויפן שטאפל פון געגנט און איינצעלע האוזינג דעוועלאפמענטס.

פראפערטי מענעדזשמענט שטאב קלאגעס איבער "ווארטן פאר דאונטאון" ווייזן אויף די קאמפליצירטקייט פון 
NYCHA  שטאב און צייגן אויף די געוויכט צו פארבעסערן דעם פראצעס, ארבעטן דירעקט מיט שטאב צו שטיצן

עלט איינוואוינער און פראפערטיס געגנט און פראפערטי אפעראציעס און בויען א קולטור פון סערוויס וואס שט
צוליב דעם, וועלן צענטראלע אפיס פונקציעס און געבויען זיך טוישן צו שטיצן דעם געגנט מאדעל,  פון פארנט.

דורך איינפירן א ברייטע אויסוואל פון מענעדזשמענט פארבעסערונגען דורך סטראטעגיעס וואס וועלן באווירקן 
 יעדע אפטיילונג.

 עסיומען רעסורס 

'ס יומען קאפיטאל NYCHA) אפטיילונג פירט אויס אלע טיילן פון Human Resources, HRדי יומען רעסורסעס (
פראגראם אריינגערעכנט אויפנעמען, ארבעט פארבינדונגען, צייט און פארפעלן, און פראפעסיאנעלע 

האלב פראגראם אפטיילונגען, לייעזאנס אינער HRפראצעס ווערט טיילמאל געפירט דורך  HRדער  אנטוויקלונג.
פלאץ פארבינדונגען, און פיל פון זיי זענען געווען אויסגעשטעלט -אבער זיי זענען טיילווייז נישט פארמאל און אויפן

אלס רעזולטאט פו דעם, האבן פיל אפטיילונג מענעדזשערס אויסגעדריקט  צו בודזשעט שניטן איבער די יארן.
צעס ארבעט און וויאזוי זיך צו באגיין מיט איינפאכע אויפגאבעס אזויווי אויפנעמען פרא HRזארג איבער וויאזוי די 

   30ארבעטערס.

                                                       
30p. 329Current State Observations and Maturity Assessment, KPMG,   
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באזירטע טיעמס טוט גענצליך -דאס אומצענטראל מאכן שטאב פונעם צענטראלע אפיס צו בארא/געגנט
ארבעטערס געשטעלט צו באראס וועלן נישט זיין לייעזאנס, אבער וועלן  לייעזאנס. HRאיבערמאכן די ראלע פון 

קאארדינירן מיט צענטראלע פונקציעס איז נאך  סערוויסעס פאר זייער בארא. HRזיין פארפליכטעט צו אויספירן 
ייגן דאך, וועלן נאכגיין און ל ארבעט דורך די סיטי'ס ציווילע סערוויס סיסטעם. NYCHAאלס וויכטיג וויבאלד 

געוויכט אויף ליידיגע פאסטנס און אויפנעמען נייע ארבעטערס ווערן בעסער דורך א שטערקערע פארשטאנד פון 
  געגנט.-די אפעראציע געברויכן פונעם בארא

 

 

 : איינפירן א יומען קאפיטאל מענעדזשמענט סיסטעםA.1סטראטעגיע  

NYCHA ענד -צו-טוט נישט יעצט פארמאגן קיין ענדHR .מענעדזשמענט סיסטעם HR  מוטשעט זיך צו
 HR'ס יעצטיגע NYCHA 31קאארדינירן מיט פינאנס, און ווייזט אפט ליידיגקייט דאטא פאר אנדערע פאזיציעס.

מישע דאטעבעיס. פראצעסן זענען אמערסטענס געמאכט מיט די האנט, און פיל פון זיי פארלאזן זיך אויף א היי
HR באזירטע יומען קאפיטאל מענעדזשמענט -געמאכטע קלאוד-האט אנגעהויבן צו איינפירן א קאמערציעל

) צו מאכן אוטאמאטיש יעצטיגע פראצעסן און Human Capital Management, HCMסיסטעם (
טיעם  HRגעוואונטשענע נייע פראצעסן. דער סיסטעם וועט שפילן א וויכטיגע ראלע מיט צושטעלן פאר 

מיטגלידער גרינגע צוטריט צו אלע נויטיגע אינפארמאציע פארלאנגט צו אויספירן זייער ארבעט, פארבעסערן 
  טוט. HRדאטאבעיסעס און צושטעלן מער דורכזיכטיגקייט צו וואס  היימישע HRארבעט, זיך אפטוען פון 

עצה איז צו מאכן אוטאמאטיש א פולע אויסוואל פון יומען רעסורסעס פארבינדענע  HCMדער ציל פונעם 
סערוויסעס, אנגעהויבן  HRענד -צו-וועט צושטעלן ענד HCMארבעטערס. די  NYCHAסערוויסעס פאר אלע 

ביזן אויפנעמען, אויסלערנען, אפזאגן אדער ריטייערמענט. עס וועט אויך פארמאגן  פון זוכן ארבעטערס
שטאב צו מענעדזשן ארבעטער בענעפיטן אינפארמאציע,  HRאיינצלהייטן צו ערמעגליכן ארבעטערס און 

 דיציפלין פראצעסן, פעלן פון ארבעט, טרענירונג, און סערטיפיקאציעס.

ווערט אויפגעהאלטן, איז  HCM'ס דאטא אינעם NYCHAוועט פארזיכערן אז א ריכטיגע טעכנישע איינפירונג 
זיכער און צוגענגליך, אריינגערעכנט די נויטיגע אינטערפעיס מיט אנדערע אינערליכע און דרויסנדע סיסטעמען. 

 NYCHAסערוויס טייל וועט אויך ווערן צוגעשטעלט צו אלגעמיינע -מאבייל אדער זעלבסט HCMא פארזיכערטע 
 ארבעטערס, ספעציפיש פאר טיעם מיטגלידער וואס ארבעטן אויף פראפערטיס דורכאויס די סיטי.

 
: געבן קראפט צו שטאב דורך פארבעסערטע ארבעטער A.2סטראטעגיע  

 צוזאמענארבעט און אנערקענען אנשטרענגונג 

NYCHA .קאריערע פארשריט איז  32ארבעטערס פילן אפטמאל אפגעטיילט פונעם ריכטונג פונעם ארגאניזאציע
נישט קלאר, איבערקוקן פון ארבעט איז נאר אויפן אויבערפלאך, און פידבעק איז נישט געצילט. אונזער 

גוטע ארבעט,  'ס מאנשאפט, ווילן טועןNYCHAפון  70%דעוועלאפמענט שטאב, וואס רעפרעזענטירט איבער 
אבער ווערן אפטמאל אפגעהאלטן דורך דעם אינערליכן פראצעס, נישט גענוג רעסורסן, און שוואכע פיזישע 

אומשטענדן. ארבעטער זארג איז הויך, מאראל איז שוואך, און אונזערע אפעראציע פראבלעמען שטייגן 

                                                       
31p. 372ty Assessment, Current State Observations and MaturiKPMG,   
3270.-, p. 366Current State Observations and Maturity AssessmentKPMG,   
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ס און פיל ארבעטערס פילן אז זייער ארבעט מיט שטאב קומט אפט צו שפעט אינעם פלאנירן פראצע 33ווייטער.
שטימע ווערט נישט אויסגעהערט ווען מען אנטוויקעלט פאליסיס אדער פראגראמען וואס וועלן אפעקטירן זייער 

   34טעגליכע ארבעט.

NYCHA  אנערקענט אז פרייוויליגע צוזאמענארבעט דורך ארבעטערס צו בייקומען זייער זעלביגע געברויכן און
רווירט זייער אלגעמיינע וואוילזיין, אדער וואס מאכן זייערע באציאונגען און ארבעט מער אנגענעם, אינטערעס, סע

קענען שטארק צוגעבן צו א גוטע ארבעט אנוועזנהייט. ארגאניזירן די סארט אקטיוויטעטן אונטער ארבעט איינהייטן 
 העלפט מיט נאכקומען טייל פון די אינטערעסע געברויכן פון ארבעטערס.

ארבעטער איינהייטן העלפן פארמירן א מער אייניגע אנוועזנהייט אין וואס אלע ארבעטערס האבן גענוג מאכט 
געבער און ארגאניזאציע'ס הצלחה, דורך א פארבעסערטע געפיל -און פילן געמוטיגט צו צוגעבן צו זייער ארבעט

פרינציפן זענען אריינגעבויעט אין אונזער זיין. דייווערסיטי און אריינרעכענונג -פאר זייער אייגענע וואויל
פונדעמענט און ערלויבן ארבעטערס צו זיין געטריי צו זיך און פארמירן פאליסיס או פראצעסן וואס שליסן איין 

אנדערע און געבן צוטרוי צו אוטאריטעט'ס באשלוסן. די איינהייטן זוכן צו פארבעסערן וויסנשאפט פון קולטור, 
 שאן, און פראפעסיאנעלע אנטוויקלונג מעגליכקייטן פאר מיטגלידער און קאלעגעס. אוואנסירן עדיוקעי

דער ארבעטער מיטארבעט קאמיטע איז אזא סארט ארגאניזאציע. צו בעסער פארשטיין די יעצטיגע פראבלעמען 
און צו אנטוויקלען קרעפטיגע ארבעטער מאכט סטראטעגיעס צו וואס שטאב וועלן צושטימען, האבן מיר געבעטן 

NYCHA צו פאררעכטן 'ס ארבעטער מיטארבעט קאמיטע צו פירן טראכטן סעסיעס אויף וויאזויNYCHA ס'
 EECארבעטערס, האט די  NYCHAבאציאונגען מיט ארבעטערס. אין איינקלאנג מיטן ביטע צו געבן מאכט פאר 

 :NYCHAאידענטיפיצירט פינף הויך ראנקיגע צילן פאר 

דורך מוטיגן פראפעסיאנעלע אנטוויקלונג מיט פירערשאפט און  ערמעגליכן הצלחה פאר ארבעטערס •
שטענדיגקייט, מער קלארע ערווארטונגען, און -ס טרענירונג און דורך צושטעלן מער זעלבסטווייכע סקיל

 ריכטיגע רעסורסעס פאר דעוועלאפמענט שטאב. 
דורך מאכן זיכערהייט פארבעסערונגען ביי דעוועלאפמענטס, לעזן  שטיצן א געפיל פון זיכערהייט •

 מיט די זעלבע געוויכט און רעספעקט. געלטער פראבלעמען, און באהאנדלען אלע אפטיילונגען 
דורך מוטיגן פון אינערווייניג און אנהויבן קאריערע אנטוויקלונג  פארשטערקערן וועגן פון וואוקס •

 ארגאניזאציע טרענירונג פראגראמען. -און דורך -פראגראמען אזויווי מענטארס, ארבעט אבזערוואציע
ויבן ארבעטער שעצונג פראגראמען און אניווערסערי דורך ווידער אנה ארויסווייזן ארבעטער שעצונג •

 געשאנקען, שטיצן סאשעל אקטיוויטעטן און צושטעלן אנדערע באלוינונגען צו שטיצן מאראל. 
דורך צושטעלן פארמאלע פידבעק וועגן, פארבעסערן קאמיוניקאציעס פון  האלטן אין איין פארבעסערן •

 רבעסערן די ארבעט אנוועזנהייט. אנפירערס, און ווייטער אינוועסטירן און פא

EEC ס עצות צו פארבעסערן'NYCHA  מיר 11זענען ווייטער אויסגעשמועסט אינעם איינפירן פלאן (קאפיטל .(
צו ערפינדן, באשטעטיגן און איינפירן  EECוועלן ווייטער ארבעטן מיט יעצטיגע און צוקונפטיגע גרופעס פונעם 

'ס ארגאניזאציע קולטור און טוען NYCHAרבעטערס און פארבעסערן סטראטעגיעס וואס געבן מאכט פאר א
 ענדליך צושטעלן בעסערע סערוויס פאר קאסטומערס. 

קען צוברעכן סיילאס צו ארבעטן צוזאמען. עס איז שווער צו איינפירן  NYCHAאיז א ביישפיל פון וויאזוי  EECדי 
יכע טיעם איז די ריכטיגע גרופע צו פירן דעם טויש. דורך גרויסע טוישונגען, אבער מיר גלויבן אז דער פארשטענדל

                                                       
33, p. 10.Change Readiness ReportKPMG,   
34Feb, 28, 2020.EEC Meeting, Transformation Plan,   
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קענען מיר אנהויבן צו פאררעכטן  –און פעלערס  –'ס פראבלעמען NYCHAאפענע און אמת'דיגע שמועסן איבער 
  די צובראכענע צוטרוי צווישן דעם אגענטור און אירע ארבעטערס.

 

 

 לערנען און אנטוויקלונג 

וועט זיך אליין נאכקוקן צו  NYCHAא וויכטיגע ארגאניזאציע פרינציפ פונעם איבערמאכונג פלאן איז אז 
האט גענומען א באדייטנדע שריט דאס צו מאכן א רעאליטעט דורך פארמירן  NYCHAפארזיכערן קוואליטעט. 

געזונט און זיכערהייט, און דריי נייע איבערזיכט אפטיילונגען. קוואליטעט פארזיכערונג, ענווייראנמענטל 
קאמפלייענס. אבער זען וויאזוי די ארבעט ווערט געמאכט איז נאר האלב פון די מעשה. נאך וואס גרייזן ווערן 

נישט  NYCHAטאגס איז -צו-אידענטיפיצירט, מוזן מיר קענען פאררעכטן דעם אויפפירונג דורך טרענירן. היינט
 עטן לויט באשלוסן פון קוואליטעט קאנטראל איבערזוכט.צוגעגרייט צו טוישן וויאזוי מיר ארב

מיר האבן אויך געהערט פון שטאב, איינוואוינערס און דרויסנדע פארטנערס אז עס פארלאנגט זיך נאך 
טרענירונג, פון קאסטומער סערוויס ביז איינפאכע פראצעדור סטאנדארטן אזויווי עפענען און צוענדיגן ארבעט 

אלע אלס פראפערטי מענעדזשער, איז אונזער פליכט צו פארזיכערן אז אונזערע אינעם ר פארלאנגען.
ארבעטערס האבן צוטריט צו געצייג וואס עס פעלט זיי אויס צו קענען טוען זייערע ארבעט ריכטיג. צו באשליסן 

וויפיל טרענירונג פעלט אויס איבער די אוטאריטעט, האט די קאמפלייענס אפטיילונג פארגעשטעלט א 
'ס עקזיסטירנדע טרענירונג און באקומען טרענירונג קאנטראקטס פון NYCHAדעטאלירטע דאקומענט מיט 

. די עיקר טרעפונג NYCHAפראקיורמענט וועלן זיך טרעפן מיט טרענירונג קאנטראקטן פון אפטיילונגען איבער 
ירונג דורכאויס דעם אגענטור און איז געווען די געברויך פאר צענטראליזירטע נאכגיין און איבערזוכט פון טרענ

 פארבעסערן שטאב צוטריט צו טרענירונג וואס זיי קענען באקומען. 

 NYCHAאלס אפרוף צו די טרעפונגען, און צו בעסער אויסגלייכן די טרענירונג פונקציע מיטן געגנט מאדעל, וועט 
 Learning & Developmentמאכן פונדעמענט טוישונגען צום לערנען און אנטוויקלונג אפטיילונג (

Department, L&D אזוי אז טרענירונג איז צוגענגליך און טוישט זיך צוזאמען מיט (NYCHA. 

 Learning: ארויסשטעלן א לערנען מענעדזשמענט סיסטעם (B.1סטראטעגיע  
Management System, LMS( 

, אן אנליין פארטעל וואס ביזנעס יוניטס אוניווערסיטעט NYCHAערפינדן  NYCHA, האט 2020אין אקטאבער 
קענען נוצן צו פארשטעלן דירעקטע צוטריט צו טרענירונג פאר שטאב, נאכגיין די לערנען פארשריט און 

-אוניווערסיטעט וועט ווערן די אגענטור קוואל פאר אויפן NYCHA 35אויספירונג און אויפהאלטן קאמפלייענס.
נהאלט, און צושטעלן יעדע ארבעטער מיט א גרינגע און בייגזאמע וועג צו פארלאנגטע פארלאנג לערנען אי

 NYCHAטרענירונג, ווי אויך פרייוויליגע, זעלבסט געפירט פראפעסיאנעלע דעוועלאפמענט קורסעס. 
לערנען צו בעסער  NYCHAאוניווערסיטעט וועט אויך צושטעלן ארבעטערס מיט א "טרענסקריפט" פון זייער 

אוניווערסיטעט איינצלהייטן  NYCHAידענטיפיצירן לעכער אדער נעקסטע שריט פאר קאריערע אוואנסירן. א
 רעכענען אריין:

                                                       
35p. 479Current State Observations and Maturity Assessment, KPMG,   



 נאר פאר איבערשמועסן נישט פאר ארויסגעבן – 2020, 16נאוועמבער 

54 
 

באזירטע זוך וואס מאכט עס גרינגער פאר שטאב צו טרעפן -און וועב פארבעסערטע זוך פונקציעס •
 טרענירונג און פארבינדענע רעסורסעס. 

 פאר פארלאנגטע טרענירונג און רעגיסטראציע באשטעטיגונג. אוטאמאטישע מעלדונגען •
ג, וואו שטאב קען זוכן פאר עקזיסטירנדע טרענירונ געפירטע טרענירונג רעגיסטראציע-אינסטראקטור •

ווייזן אינטערעס אין צוקונפטיגע קורסעס, אדער ארויפגיין אויף א ווארט ליסטע אין פאל א פראגראם איז 
 יעצט פול.

געפירטע טרענירונג וואס זענען אין איינקלאנג -פאר צוקונפטיגע אינסטראקטור לוח פון פאסירונגען •
  מיט שטאב אינטערעסע און צייטן.

רינגע צוטריט צו ארבעטער טרענירונג היסטארי. פירערשאפט קען פאר גטרענסקריפט און באריכטן  •
 אויך ארויסגעבן באריכטן און אנאליזירן די אינפארמאציע.

שטאפל וועגווייזערס, -ביי-אריינגערעכנט שטאפל באנוצער און מענעדזשער הילף רעסורסעס •
 טוטאריעלס, און אנדערע הילף.

 טרענירונג מיטן געגנט מאדעל: אויסגלייכן B.2סטראטעגיע  

אין די נייע געגנט מאדעל, וועלן געגנט אנפירערס צושטעלן א יערליכע געגנט טרענירונג פלאן מיט די הילף פון 
L&D אלס טייל פון דעם פראצעס, וועלן אנפירערס נוצן טרענירונג פארשריט און באריכטן פונעם פריערדיגן יאר .

ענטיפיצירן ספעציפישע טרענירונג געברויכן און צילן. טרענירונג פלענער וועלן צו שטעלן לערנען צילן און איד
נעמען אין באטראכט עקזיסטירנדע טרענירונג רעסורסעס, און, אויב פארלאנגט, אויסשטעלן א פלאן צו 

 באקומען נייע טרענירונג מאטריאל. 

L&D ע פראגראם ספעציפיש געצילט צו באזירט-וועט אויב ערפינדן די מענעדזשמענט אקאדעמי, א גרופע
פראפערטי מענעדזשערס וואס רעכנט אריין די מעגליכקייט פאר אינדיווידועלע קאוטשינג און מענטארשאפט, 
אויסשטעל צו אנדערע פונקציעס און ערפארונגען אינערהאלב דעם אגענטור, פראקטישע לערנען פראיעקטן 

, און מעגליכקייטן פאר פראפעסיאנעלע און אינדאסטרי וואו גרופע מיטגלידער קענען אויסשארפן סקילס
, NYCHAאיינהייט מיטארבעט. און, וויבאלד די פראפערטי מענעדזשער קאריערע גאנג איז נאר איינס פון פיל ביי 

 ,Independent Development Plansשטענדיגע דעוועלאפמענט פלענער (-אנטוויקלען זעלבסט L&Dוועט 
IDPי ) אלס טייל פון דNYCHA אוניווערסיטעט, וואס וועט ערלויבן ארבעטערס צו צייכענען שריט צו זייער לאנג-

  טערמיניגע צילן.

L&D ס מעגליכקייט צו ערפינדן צוגענגליכע און טוישנדע טרענירונג וואס שטיצט די געגנט מאדעל פארלאזט זיך'
, ספעציעל די וואס קוקן איבער אפעראציעס NYCHAאויך אויפן פארבינדונג פון וויכטיגע פונקציעס אינערהאלב 

און שטעלן פאר טוישונגען צו פראצעדורן. אויסגלייכן מיט אפטיילונגען אזויווי קאמפלייענס און ארבעט 
די מעגליכקייט צו זען וואו עס פעלט  L&Dמענעדזשמענט און אנאליטיקס, צום ביישפיל, וואט צושטעלן פאר 

 אויס די מערסטע טרענירונג. 

 
 געצייג צושטעל מענעדזשמענט 

NYCHA  איז ברייט באקאנט אלס גאר א שווערע ארגאניזאציע צו האבן אלס ביזנעס פארטנער. פידבעק פון
ווענדארס, אויפגענומען באאמטע און אנדערע דרויסנדע פארטייען איז אייניג: מיר מוזן טוישן די וועג וויאזוי מיר 
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אונזערע ווענדארס מאכן מיט א קאמפליצירטע און אומקלארע פראצעס,   36ארבעטן מיט די דרויסנדע וועלט.
 RFPוואס לאזט זיי אומזיכער איבער זייער סטאטוס און זיי קענען נישט ווייטער פלאנירן פאר זיך אליין. די 

ארבעטן נישט א וועג צו  –פראצעס קען געדויערן מער ווי א יאר פון דערגרייך שרייבן ביזן אנהויבן א קאנטראקט 
ווערן באצאלט איז א שווערע ארבעט פאר זיך, מיט ווייניג   37פאר אן אגענטור וואס איז שטענדיג אין קריזיס.

 דורכזיכטיגקייט און נויט, און אינוואויסעס קענען זיצן אומבאצאלט פאר יארן לאנג צוליב טעכנישע פראבלעמען.

עט א קליינע צאל קוואליפיצירטע ווענדארס און פיל 'ס שוואכע ביזנעס פראקטיקן ציNYCHAפארשטייט זיך אז 
ווייניג קאנקורענץ ברענגט צו שוואכערע קוואליטעט ארבעט  38ווילן פשוט נישט אנטייל נעמען אין דעם פראצעס.

און העכערע פרייזן, און אין די זעלבע צייט באגרעניצט אונזער מעגליכקייט צו צוריקציען אדער טוישן פון 
 פירן נישט אויס. ווענדארס וואס

און אונזער אפהענגיגקייט אויף  –'ס פארטפאליא און ארגאניזאציע NYCHAצוליב די יעצטיגע אומשטענדן פון 
קענען מיר זיך נישט ערלויבן צו אננעמען קאנטראקטס וואס פירן נישט  –ווענדארס צו שטיצן שטאב געברויכן 

ציען די בעסטע, מערסטע  NYCHAנעם געגנט מאדעל, מוז אויס וואס זיי האבן אונטערגענומען. אין שטיצע פו
אפעקטיוו און פראפעסיאנעלע ווענדארס אין יעדע אויסגעבן קאטעגאריע, וואס וועט פארלאנגען א דראמאטישע 

 טוט ביזנעס. NYCHAטויש אין די וועג וואס 

 : אויפנעמען טשיעף פראקיורמענט אפיס C.1סטראטעגיע  

NYCHA ) האט אויפגענומען א נייע טשיעף פראקיורמענט אפיצירChief Procurement Officer, CPO וואס (
וועט אויף צייטווייליג באריכטן צום גענעראלע קאנסול און איבערזען די אוטאריטעט'ס פראקיורמענט, מאטריאל 

ס פאטענציאל ’NYCHAדארף אויפמאכן  CPOמענעדזשמענט, און סופלייער אויסשפרייטונג אפטיילונגען. דער 
פארזיכערן אז מיר ציען נאר די בעסטע אלס א ביזנעס פארטנער, פארבעסערן פראצעסן און פראצעדורן צו 

ווענדארס. מיר פירן אריבער די פונקציעס אונטער די גענעראל קאנסול זיי צו ברענגען נענטער צו די געזעץ 
אפטיילונג'ס קארפארעיט אפעירס פראקיורמענט פעהיגקייט. איינמאל דער פראקיורמענט און ווענדאר 

און די אפטיילונגען באריכטן צום טשיעף  CPOט געווארן, וועלן די מענעדזשמענט פראצעסן זענען איבערגעמאכ
 אדמיניסטראטיוו אפיציר.

 : איבערמאכן דעם פראקיורמענט און ווענדאר מענעדזשמענט פראצעס C.2סטראטעגיע  

NYCHA  האט אויפגענומען א דרויסנדע קאנסולטענט צו אנאליזירן דעם אגענטור'ס פראקיורמענט פראצעסן און
לאגן טוישונגען צו פארבעסערן איר ארבעט און אויך איר נאמען אינעם מארקעט. דער טיעם האט פארש

געארבעט צוזאמען מיט ביזנעס יוניטס איבער דעם אגענטור, צוזאמען מיטן צושטעל מענעדזשמענט אפטיילונג 
 .2020וגוסט און געזעץ אפטיילונג, און האט אריינגעגעבן א דעטאלירטע ליסטע פון פארשלאגן אין א

אריבערגיין צו א הייבריד פראקיורמענט מאדעל, וואס פארלאזט זיך  NYCHAבאזירט אויף די פארשלאגן, וועט 
טיעמס) וואס באשטייען פון קויפערס, קאנטראקט -Pאויף פונקציאנירנדע פראקיורמענט טיעמס (

'ס פראקיורמענט פראצעס NYCHAספעציאליסטן, אדוואקאטן, און ביזנעס יוניט פארשטייערס. יעצט טוט 
אריינרעכענען די זעלבע פונקציעס, אבער זייער קאארדינאציע איז נישט אויסגעארבעט. דער הייבריד מאדעל 

באלאנסירט ביזנעס יוניט געברויכן מיט אגענטור צילן, דערווייל וואס עס ערמעגליכט צוזאמענארבעט און 

                                                       
36.Advocate Partner Workshops I and II; Agency Partner Workshopnsformation Plan, Tra  
3789.-, p. 388Current State Observations and Maturity ReportKPMG,   
38p. 130.Current State Observations and Maturity Report, KPMG,   
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קיורמענט אפיציר דארף אויפקומען מיט נייע פראצעדורן צענטראליזירטע קאמפלייענס. די נייע טשיעף פרא
 פארן הייבריד מאדעל.

NYCHA  וועט אויך נאכגיין עטליכע פארשלאגן אנבאלאנגט אינערליכע אומפעאיגקייטן, אריינגערעכנט טוישן די
עס פראקיורמענט ארבעט פלוס און נייע פארלאנגונגען אויף אקטיווע פלענער. ענדליך, איינמאל די פראצ

פארבעסערן איר צוגאנג צו סטראטעגישע סאורסינג און  NYCHAפארבעסערונגען ווערן איינגעפירט, וועט 
ווענדאר מענעדזשמענט. צו ציען און אויפהאלטן די בעסטע ווענדארס איבער אלע קאטעגאריעס, דארפן מיר א 

פאר א פולע ליסטע פון פארשלאגן אויף געצייג מענעדזשמענט, זעט  נייע וועג צו ארבעטן מיטן מארקעט.
 .Bאפענדיקס 

 פינאנץ  

'ס פינאנץ פלאנירונג און אנאליז, אקאונטינג, קעש פארוואלטונג, NYCHAדער אפטיילונג פון פינאנץ פירט 
ך פאר פיסקעל פעיראל, ריזיקע מענעדזשמענט, און אינוועסטמענט אקטיוויטעטן. פינאנץ איז פאראנטווארטלי

יאר אפעראציע און קאפיטאל פלענער, די אינוועסטמענט פארטפאליא, -פאליסי, אריינגערעכנט יערליכע פינף
פינאנץ אפערירט  און די פירמעס אונטער איר. NYCHAאון דאס ארויסגעבן יערליכע פינאנץ סטעיטמענטס פאר 

 Generally Accepted Accountingפרינציפן ( אלגעמיינע אנגענומענע אקאונטינג USאין איינקלאנג מיט די 
Principles, GAAP.און פעדעראלע פינאנץ מענעדזשמענט פארלאנגען (  

 באזירטע בודזשעטס-: איינפירן פראפערטיD.1סטראטעגיע  

צו צושטעלן קאנסולטינג סערוויסעס  BDO PHA Financeאויפגענומען  NYCHAווי פריער דערמאנט, האט 
'ס אסעט מענעדזשמענט געזעץ פאר פאבליק האוזינג אוטאריטעטן HUD'ס איינפירן פון NYCHAאנבאלאנגט 

)PHAסPublic Housing Authorities,  .(HUD  24האט איבערגעארבעט CFR 990  מיט איינפירונג 2005אין ,
אסעט  HUDאסעט מענעדזשמענט. די ציל פונעם  ס צוPHA, צו אריבערפירן 2007אנגעהויבן אין 

ס צו מענעדזשן זייער פראפערטיס לויט אן אסעט מענעדזשמענט מאדעל, PHAמענעדזשמענט מאדעל איז פאר 
פאמיליע מענעדזשמענט -אין איינקלאנג מיט מענעדזשמענט סטאנדארטן אינערהאלב די גרעסערע מולטי

באזירטע בודזשעטס און -באזירטע מענעדזשמענט, פראיעקט-איעקטס מוזן אויך איינפירן פרPHAאינדאסטרי. 
  באזירטע אקאונטינג, וואס אלע פון זיי זענען וויכטיגע טיילן פון אסעט מענעדזשמענט.-פראיעקט

NYCHA  האט פרי אויפגענומעןHUD  .אסעט מענעדזשמענט פרינציפןBDO  האט גוט איבערגעקוקט די
NYCHA באזירטע בודזשעט, און די צענטראלע -נהויב ביזן איינפירן, דער פראפערטיבודזשעט פראצעס פונעם א

'ס פלאן צו NYCHA סערוויס מעטאד צו צושטעלן מעגליכקייטן פאר פארבעסערונג.-פאר-אפיס קאסט
באזירטע בודזשעטס זענען מער אויסגעשמועסט אונטער די פראפערטי -פארשטערקערן פראפערטי

אסעט  148פירן  NYCHAיעצט טוט  אזירטע בודזשעט אפטיילונג פון דעם פלאן.ב-מענעדזשערס און פראפערטי
טייל  .HUD) לויט ווי דעפינירט ביי  ,Asset Management PropertiesסAMPמענעדזשמענט פראפערטיס (

AMP ס גלייכן זיך אויך אויס מיטNYCHA  קאנסאלידעישאנס און טייל קראס קאנסאלידעישאנס צו אריינרעכענען
ס אויפהאלטן א PHAאונטער די אסעט מענעדזשמענט געזעץ, מוזן  אינדיווידועלע גרופעס פון דעוועלאפמענטס.

אויף א וועג וואס ערלויבט אנאליזירן פון די פאקטישע  AMPסיסטעם פון בודזשעטן און אקאונטינג פאר יעדע 
צו בעטן באצאלט פאר א סערוויס  PHAערלויבט א  HUD רדינסטן און קאסטן פארבינדן מיט יעדע פראפערטי.פא

אדער נישט מער ווי צוויי  AMOאויב די סערוויס איז צוגעשטעלט געווארן דירעקט צו יענע  AMPדירעקט פון אן 
AMP.איינמאל א פונקציע גייט אריבער צו דריי אדער מער  סAMPעס א צענטראלע אפיס קאסט  ס, ווערט
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סערוויס ארבעט (וואס -פאר-) טשארדזש אדער א קאסטCentral Office Cost Center, COCCצענטער ארבעט (
  געזעצן.) HUDנוצט פרייז פארמולעס פארשריבן אין 

NYCHAל 'ס פלאן צו אויסגלייכן פראפערטי מענעדזשמענט פונקציעס נענטער צו א פונקט פון סערוויס צושטע
וואלט געטוישט די פינאנץ פאזיציע און איבערגעמאכט די פראפערטי שטאב פארמולע  –שטאפל  AMPאויפן  –

וועט אויספרואוון די פינאנץ טוישונגען איינמאל די געבוי טוישן  NYCHA האט גענוצט ביז היינט. NYCHAוואס 
פילאט פריער אויסגעשמועסט, וועט צום ביישפיל, באזירט אויף די געלערנטע פאכלייט  ווערן פארענדיגט.

NYCHA  אנאליזירן וועלכע פאכלייט זענען נאך פארלאנגט צו ריכטיג אויסשטעלן שטאב גרופעס אדער געגנט
וועט אפשאצן די צוגעלייגטע קאסטן פון די שטאב לויט די טוישנדע אויסשפרייטונג,  NYCHA פארטפאליאס.

  קאסטן. AMPצו קאסט אדער דירעקט  COCCמעגליך פון 

פינאנץ שאצט אפ וויאזוי איז די בעסטע וועג צו שטיצן פראפערטי מענעדזשערס און שטאב אלס טייל פון די 
דאס וואלט אריינגערעכנט  בארא אדמיניסטראציע טיעמס צו ווערן איינגעפירט אלס טייל פונעם געגנט מאדעל.

) און אקאונטס פעיעבל Financial Planning & Analysis, FPAארויסשיקן פינאנץ פלאנירונג און אנאליז (
)Accounts Payable, AP.שטאב מיטגלידער ( FPA  שטאב קענען העלפן פראפערטי מענעדזשערס מיט

טוישונגען פאר די פראפערטיס (פירן געלטער פון איין אקאונט צו א צווייטע אינערהאלב די אנגענומענע 
מאכן צייטליכע באריכטן וואס פראפערטי מענעדזשערס קענען נוצן צו  FPAו, טוט בודזשעט). אין צוגאב דערצ

האלטן אן אויג אויף זייער בודזשעט. שטאב קען צושטעלן טרענירונג אויף וויאזוי צו צוקומען און אפעקטיוו נוצן די 
פאכיגע פארגלייך -געגנט אנפירער צו פארזיכערן א דריי/VPשטאב קען ארבעטן מיטן בארא  APבאריכטן. די 

פארלאנגט פאר באצאלונג, טרעפן פראבלעמען מיט ריסיעטס ביי די פראפערטיס, און העלפן אויסארבעטן די 
ריסיעט פראצעס. שטאב וועט קענען טרעפן פראפערטיס אין יעדע בארא מיט די העכסטע שטאפלען פון 

די געבוי פאר די בארא אדמיניסטראציע אויסגעצייכענטע ווענדאר באצאלונג און צושטעלן מער שטיצע. כאטש 
טיעמס האלט נאך ביים אנטוויקלונג שטאפל, טוט דער פארשלאג פון פינאנץ צושטעלן א גוטע ביישפיל פון די 

  מעגליכקייט צו פארשטערקערן פארבינדונגען צווישן די פראפערטיס און צענטראלע אפיס פונקציעס.

 Environmentalייט און זיכערהייט אפטיילונג (קאמפלייענס און ענווייראנמענטל געזונטה 
Health and Safety, EH&S( 

 –אפטיילונג שפילט א קריטישע ראלע אין פירן די פארבעסערונגען ביי יעדע שטאפל  EH&Sדי קאמפלייענס און 
דורכאויס די גאנצע אגענטור, ביי אינדיווידועלע פראפערטיעס, און אינערהאלב אינדיווידועלע דעווייסעס אדער 

אידענטיפיצירן פעלערס  סיסטעמען. אלס אן עיקר טייל פון איבערזיכט, וועלן די אפטיילונגען לייגן געוויכט אויף
און אין די זעלבע צייט צושטעלן באלדיגע איבערזוכט און פארשלאגן צו פארבעסערן פראצעסן מיט די צייט, 

) פעסטס און אפפאל 3) שימל און עמערדזשענסי רינען, (2) בליי, (1אריינגערעכנט אין יעדע עיקר טייל: (
 ) אינספעקשאנס. 6ון () הייצונג, א5) עלעוועיטארס, (4מענעדזשמענט, (

קומט נאך די געזעצן און רעגולאציעס און איז  NYCHAדי קאמפלייענס אפטיילונג'ס מיסיע איז צו פארזיכערן אז 
 EH&Sדי  עטיש מיט ערפילן איר מיסיע צו צושטעלן זיכערע, צוגענגליכע האוזינג פאר אונזערע איינוואוינערס.

עלן איבערזוכט, אנאליז, און אפשאצונג פון יעדע הינזיכט און ארבעט אפטיילונג איז פאראנטווארטליך צו צושט
אויסגעפירט דורך דעם אוטאריטעט וואס האט סיי וועלכע איינדרוק אויף ענווייראנמענטל געזונט און זיכערהייט 

 איינוואוינערס, ארבעטערס, און פראפערטי.  NYCHAפון 

 אריינרעכענען: EH&Sנס אפטיילונג און אלעס צוזאמען, טוען די פליכטן פונעם קאמפלייע
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'ס קאמפלייענס מיט פעדעראלע, שטאטישע, און לאקאלע געזעצן און NYCHAשטיין איבער  •
 רעגולאציעס;

 'ס רעגולאטארי באריכטונג און סטעיטמענטס;NYCHAפארזיכערן די ריכטיגקייט פון  •
איינקלאנג מיט די געזעצן און אנטוויקלען און אויפהאלטן אפדעיטעד פראצעדורן וואס זענען אין  •

 רעגולאציעס;
 באראטן שטאב איבער ענווייראנמענטל געזונטהייט און זיכערהייט פראבלעמען; •
 Public Housingסיסטעם (פארזיכערן די ארנטליכקייט פון די פאבליק האוזינג אפשאצונג  •

Assessment System, PHAS און אלע אנדערע אינספעקשאן ארבעט ביי (NYCHA; 
 איינוואוינער, ארבעטערס, NYCHAאויפהאלטן קאמיוניקאציע ליניעס פאר קלאגעס פון  •

 קאנטראקטערס, און די אלגעמיינע באפעלקערונג; 
 צושטעלן אנטווארט צו קלאגעס ווען עס פעלט אויס;  •
 מוטיגן קאמפלייענס דורך קאמיוניקאציע און ספעציעלע איניציאטיוון;  •
סייט מאניטארן און איבערזוכט פון ארבעט אויסגעפירט דורך טיעמס אין אפעראציעס צו -דורכפירן אויפן •

 אידענטיפיצירן סיי וועלכע פעלערס אדער פארשלאגן פאר פארבעסערונג; און
 ן שטאב באקומען פאסיגע טרענירונג.פארוואלטונג או NYCHAפארזיכערן אז  •

: צושטעלן רעגלמעסיגע באריכטן אויף פראבלעמען דורכאויס דעם E.1סטראטעגיע  
 סיסטעם

EH&S פארטפאליא פראבלעמען וואס האלטן -דעם-און קאמפלייענס באריכטן אויף סיסטעמישע, דורכאויס
ער אנדערע געזעצן און רעגולאציעס. צום אגרימענט אד HUDפון זיין אין קאמפלייענס מיט די  NYCHAצוריק 

געבן צוזאמען ארויס א "בליי אויסנאמען באריכט" יעדע חודש צו אפעראציעס  EH&Sביישפיל, קאמפלייענס און 
און די עקזעקיוטיוו טיעם. דער באריכט שילדערט די טרעפונגען פון זייער געמיינזאמע בליי קאמפלייענס 

  פארזיכערונג פראגראם.

EH&S וט אויך ארויסגעבן א באריכט יעדע חודש צו פארשטעלן די טרעפונגען פון זייער ספעציאליזירטע טיעם ט
האט איבערזוכט טיעמס באשטימט צו יעדע עיקר  EH&S באזירט אויף פעלד מאניטארן און אנדערע אנאליזן.

לופט קוואליטעט טיעם (וואס טייל פונעם אגרימענט, אריינגערעכנט א בליי איבערזוכט טיעם, די אינערווייניג 
באהאנדעלט שימל און אנדערע זאכן), די הייצונג איבערזוכט טיעם, די אינטעגרעיטעד פעסט מענעדזשמענט 

 איבערזוכט טיעם, און די עלעוועיטאר איבערזוכט טיעם. 

וואס  שטענדיגע באריכטונג שטעלט צו באהאנדלונג פארשלאגן צו די אפעראציעס און עקזעקיוטיוו טיעמס,
. מיר וועלן נוצן די באריכטן און EH&Sקענען דאס נאכדעם מיט יעדע ווייטערדיגע באריכט דורך קאמפלייענס און 

סיסטעם פראצעס פארבעסערונג אדער אדרעסירן אלגעמיינע פעלערס -דעם-פידבעק געבוי צו פירן דורכאויס
 וואס ווערן געטראפן דורכאויס די ארבעט פלעצער. 

סייט -שטאפל אויפן-: דורכפירן ריזיקע אפשאצונג אנאליז און פראפערטיE.2סטראטעגיע  
 מאניטארן, און טעכנישע הילף צוויי מאל א יאר דורכאויס דעם סיסטעם

צו נאכגיין ארבעט איבער אלע דעוועלאפמענטס נוצנדיג דאטא אנאליזן, האט די קאמפלייענס אפטיילונג, 
 Performance Tracking and Analyticsאנאליטיקס אפטיילונג (צוזאמען מיטן נאכגיין ארבעט און 

Department, PTAD אנטוויקלט א ריזיקע אפשאצונג סיסטעם נוצנדיג וויכטיגע דאטא פונקטן צו באשליסן ,(
אגרימענט און אנדערע  HUDקאמפלייענס מיט די -וועלכע דעוועלאפמענטס האבן די גרעסטע ריזיקע פאר נאנ
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האבן געארבעט צו צאמשטעלן א מעטריקס פון עיקר פונקטן  PTADגולאציעס. קאמפלייענס און געזעצן און רע
צו אנאליזירן איבער דעוועלאפמענטס, און צו בויען אן אלגאריטם וואס וועגט אפ די פונקטן און שטעלט צו א 

 PTADאמפלייענס און ריזיקע אפשאצונג צייכן פאר א דעוועלאפמענט. דורך נוצן דעם צייכן אלגאריטם, קען ק
באשטימען וועלכע דעוועלאפמענטס דארפן מער ארבעט מיט קאמפלייענס מאניטארן, טעכנישע הילף און 

אגרימענט זענען די מערסטע וויכטיג  HUDפונקטן פארבינדן מיט אפעראציעס און די  אינטעגרעישאן ארבעט.
די צוויי. דאך, זענען פארהאן עטליכע פונקטן פאר די ארבעט און דערפאר באשטייען רוב פון די פונקטן פון 

פארבינדן מיט טעגליכע מענעדזשמענט פון די דעוועלאפמענטס און די קוואליטעט פון לעבן פאר איינוואוינערס 
 און ארבעטערס.

סייט מאניטארן ביי דעוועלאפמענטס מיט -קאמפלייענס נוצט די ריזיקע אפשאצונג צו סקעדזשולן אויפן
  יכענעס.נידריגערע צי

 אויפן סייט מאניטארן:

-, צוזאמען מיט די קוואליטעט פארזיכערונג אפטיילונג, פירן אויס צוויי אויפןEH&Sדי קאמפלייענס אפטיילונג און 
סייט מאניטארן פראיעקטן יעדע חודש ביי דעוועלאפמענטס באזירט אויף די אנאליזן פון ריזיקע אפשאצונג. 

סייט -(צוזאמען, די "אויפן EH&S, און QAין וואך, טוט שטאב פון קאמפלייענס, איבער די צייט אפשניט פון אי
מאניטארן טיעם") דורכפירן אויספארשונגען אין אלגעמיינע פראפערטי מענעדזשמענט און אפעראציע ערטער, 

אריינגערעכנט: הייצונג, עלעוועיטארס, פעסטס, טעגליכע אינספעקשאנס און אפפאל, יערליכע 
יקעישאנס, איינוואוינער טעקעס, רענט זאמלונג, אלגעמיינע מענעדזשמענט און פאררעכטן, ריסערטיפ

ריסייקלינג און דזשעניטאריאל, שימל, בליי, רויכערן טאוולען און קלאגעס, פארלעצונגען, פארברעכן, ליידיגקייט 
 HUDגעדעקט דורך דעם סייט מאניטארן טיעם קוקט אריין אין טעמעס -ראטעס, און פראקיורמענט. די אויפן

 ריזיקע ערטער. -אגרימענט און אנדערע הויכע

סייט מאניטארן טיעם האט אויסגעפירט איר ארבעט ביים דעוועלאפמענט, טוט די טיעם צוזאמען -נאך די אויפן
דעוועלאפמענט, ווי אויך דער באריכט ווערט דאן ארויסגעשיקט צום  סייט מאניטארן באריכט.-שרייבן אן אויפן

-) לוח טעג פונעם אויפן30ראנקיגע אפעראציעס, און די עקזעקיוטיוו שטאב אינערהאלב ארום דרייסיג (-הויך
דעוועלאפמענט שטאב מוזן צוגרייטן א פאררעכטונג אקציע פלאן מיט צייט אפשניטן און  סייט באזוך.

קאמפלייענס טוט דאן  אפן דורכאויס דעם מאניטארן.אויספירליכע צייט אפשניטן צו אדרעסירן פעלערס געטר
ארבעטן דירעקט מיט דעוועלאפמענט שטאב צו נאכגיין, מענעדזשן, און פארמאכן פעלערס דורך די אנליין 

דעוועלאפמענט שטאב מוזן צושטעלן וועכנטליכע באריכטן וואס ווייזן פאררעכטונגען צו די פעלערס  טרעקער.
ווען א דעוועלאפמענט טוט פולקאם  ריכט צייטליך צו ווערן קאמפלייענט מיטן באריכט.און מוזן צושטעלן די בא

-פאררעכטן רוב פעלערס, ווערט ארויסגעשיקט א פארמאכונג מעמא צו דעוועלאפמענט שטאב און די הויך
   ראנקיגע אפעראציעס טיעם.

 טעכנישע הילף:

אררעכטן פעלערס אין מערערע ערטער, אדער אין איין ווען א האוזינג דעוועלאפמענט האט שוועריגקייטן מיט פ
ארט געטראפן אינעם באריכט, טוט קאמפלייענס שיקט א טיעם צום סייט צו צושטעלן טעכנישע הילף. באזירט 

סייט מאניטארן באריכט פארן דעוועלאפמענט, טוט קאמפלייענס מאכן א -אויף טרעפונגען פונעם אויפן
סטאנדארט  NYCHA) פאר שטאב נוצנדיג די Technical Assistance Guide, TAGטעכנישע הילף וועגווייזער (

 פראצעדורן און סיי וועלכע פאסיגע געזעצן אדער רעגולאציעס וואס דעקן דער טייל פון די פעלער(ן).
סייט -קאמפלייענס שליסט איין פאררעכטן אקציעס און עצות ספעציפיש צו יעדע טייל פון פעלער פונעם אויפן

איז געצילט צו ספעציפישע שטאב/טיטלען וואס  TAGאניטארן באריכט פארן געצילטע דעוועלאפמענט. די מ
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ווערן ציטירט פארן פעלער און/אדער זענען פאראנטווארטליך פאר קאמפלייענס/פארזיכערן קאמפלייענס מיט די 
 פאסיגע סטאנדארט פראצעדור, געזעץ אדער רעגולאציע. 

. פאר דעם באזוך, טוט די TAGקעדזשולט א באזוך צום דעוועלאפמענט צו איבערגיין די די קאמפלייענס טיעם ס
), Regional Asset Manager, RAMצום ארטיגע אסעט מענעדזשער ( TAGקאמפלייענס טיעם אריינגעבן דעם 

טאג פון די פראפערטי מענעדזשער, און די פראפערטי מעינטענענס סופערווייזער פאר זייער וויסנשאפט. אין 
מיטן פראפערטי  TAGדעם באזוך, קומט די קאמפלייענס טיעם צום דעוועלאפמענט צו איבערגיין דעם 

מענעדזשער און פראפערטי מעינטענענס סופערווייזער (אדער אנדערע פאסיגע פונקט מענטש) און/אדער די 
-נאמען באשריבן אינעם אויפןסייט מאניטארן (אדער -שטאב וואס האבן אנטייל גענומען אין די ערשטע אויפן

סייט טעכנישע הילף פאר -סייט מאניטארן באריכט). די ספעציפישע ציל פונעם באזוך איז צו צושטעלן אויפן
שטאב, ענטפערן סיי וועלכע פראגעס וואס שטאב קענען האבן, און ארבעטן צו אויפקומען מיט ווייטערדיגע צייט 

דער באזוך קומט פאר עטליכע וואכן נאכן  וועלן ווערן פארראכטן.אפשניטן און דאטומען ביז ווען פעלערס 
 סייט מאניטארן באריכט צום דעוועלאפמענט.-ארויסגעבן די ערשטע אויפן

 : אנאליזירן שורש אורזאך פעלערס פון געביידע סיסטעמעןE.3סטראטעגיע  

EH&S ס עלעוועיטאר איבערזוכט טיעם אנאליזירט דאטא צו אויספירן א "שורש פעלער אנאליז" אויף'
'ס הייצונג EH&Sטאג טערמין. ענדליך דערצו, טוט -30פאסירנדע קורצשלוסן איבער א -עלעוועיטארס מיט אפט

 12ט געדויערט מער ווי איבערזוכט טיעם אויספירן א "שורש פעלער אנאליז" אויף סיי וועלכע קורצשלוס וואס הא
שעה צו פאררעכטן. די אנאליזן זענען סיסטעם אדער געצייג ספעציפיש און אידענטיפיצירן טיילן, שטאב, אדער 

 אנדערע זאכן וואס קענען צופירן צו סיי וועלכע ערנסטע פעלערס. 

EH&S יילונג אדער הייצונג טוט דאן צושטעלן פארשלאגן דירעקט צום עלעוועיטאר סערוויס און פאררעכטן אפט
נאכגיין צו די פארשלאגן ווערן אויסגעפירט פאר די  EH&Sמענעדזשמענט סערוויסעס אפטיילונג. דערנאך וועט 

 געביידע סיסטעמען, און רעגלמעסיג באריכטן אויפן סטאטוס פון איינפירן יעדע איינצלהייט. 

 )Information Technology, ITאינפארמאציע טעכנאלאגיע ( 

עגליכן נייע ביזנעס און אפעראציע מעגליכקייטן דורך ערפינדונגען און טעכנאלאגיע איז קריטיש צו קענען ערמ
'ס עיקר אפעראציעס און סערוויסעס צו פארבעסערן איינוואוינער עקספיריענס. די NYCHAריכטיגע איבערמאכן 

NYCHA IT ) אפטיילונג, געפירט דורך דעם טשיעף אינפארמאציע אפיצירChief Information Officer, CIO ,(
 ITהאט ביז יעצט באריכטעט צום אלגעמיינע מענעדזשער אלס אן עיקר אפעראציע שטיצע פונקציע. אבער אז 

 ITטוישט זיך, מוז  NYCHAזאל קענען ארבעטן פון פאראויס, זיין מער פלינק און לעזן פראבלעמען אזוי שנעל ווי 
נעמען אן אקטיווע טייל אין וויכטיגע באשלוסן וואס שטיצן אלע אפטיילונגען. אלס טייל פונעם איבערמאכונג 

  .CAOיע וואס באריכטעט צום זיך אויסגלייכן אלס א צענטראלע שטיצע פונקצ ITפלאן, וועט 

סערוויס צושטעל מאדעל און  ITצו פארבעסערן די  CIOאויפגענומען א נייע  NYCHA, האט 2020אין מאי 
אפטיילונג'ס קאסטומער סערוויס, פארלעסליכקייט און  ITהעכערן די קוואליטעט און פעאיגקייט פונעם 

יגע סטעיקהאלטערס. די פארבעסערונגען זענען געצילט אפטיילונגען און וויכט NYCHAבאציאונג מיט אנדערע 
אפטיילונג, און פארלאנגט נישט נאר א טויש פאר אונזער טעכנאלאגיע מאפע, נאר נאך  ITאיבער די גאנצע 

וויכטיגער, צו די פונדעמענט פרינציפן און אריינגעבויעטע פראצעסן וואס האבן פארמירט די אינערליכע קולטור 
   איבער דעם ארגאניזאציע. ITערד פון און געשאצטע וו
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  IT: אנטוויקלען א גענצליכע סטראטעגישע צוגאנג פאר F.1סטראטעגיע  

 אפטיילונג וועט אוועקשטעלן א סטראטעגישע צוגאנג אין דריי שטאפלען:  NYCHA ITדי 

 מעטיוריטי און צופרידנהייט  ITערשטע שטאפל: אפשאצן די יעצטיגע  

NYCHA IT שטענדיגע -וועט אויפנעמען א זעלבסטIT  עצות פירמע צו אויספירן א מעטיוריטי אפשאצונג און
פראדוקטן און סערוויסעס. די  ITליניע פאר די יעצטיגע שטאפל פון קאסטומער צופרידנהייט פון אונזער -באזע

ארגאניזאציעס,  ITקעגן ענדליכע  NYCHA ITנרעכענען אן אפשאצונג פון רעזולטאטן פון די טרעפונגען וועלן אריי
 טערמיניגע פארבעסערונגען. -און לאנג -מיט פארגעשלאגענע קורץ

 צווייטע שטאפל: אפשאצן די סטאבילקייט פונעם אינפראסטרוקטור און אפליקאציע ארכיטעקטור  

שטענדיגע טעכנאלאגיע קאנסולטינג -, א זעלבסטLLCסאפטוועיר  GCOMאפטיילונג האט אויפגענומען  ITדי 
 ITפירמע, צו דורכפירן אן ערשטע, גרונטליכע אינפראסטרוקטור אפשאצונג און צושטעלן פארשלאגן צו מאכן די 

דאטא צענטער האוסטינג ארכיטעקטור מער סטאביל און מאדערן. די פארשלאגן וועלן ווערן איבערגעקוקט מיט 
ריינגערעכנט יומען רעסורסעס, אפעראציעס און קאפיטאל פראיעקטן אפטיילונג פאר אנדערע אפטיילונגען, א

מען אנטוויקעלט אן אקציע פלאן און די פארגעשלאגענע טעכנאלאגיע אינוועסטמענט סטראטעגיע. צוזאמען 
קומען בא NYCHA ITמיט אונזער ארבעט צו אדרעסירן אונזער לעגאסי האוזינג אפליקאציע אפהענגיגקייט, וועט 

קריטישע סיסטעמען וואס -פארטיי סערוויסעס צו דאקומענטירן עיקר ביזנעס פארלאנגונגען פאר מיסיע-דריטע
קעיסעס מיט אונזער יעצטיגע קאסטום -שטיצן פאבליק האוזינג און ליעסד האוזינג. מיר וועלן אויסגלייכן די באנוץ

-אפעקטיווע קאמערשאל פונעם-מעגליך מער קאסט אפליקאציעס און באשטעטיגן זייער ווערד קעגן נייערע און
 ) סאפטוועיר און סערוויסעס. commercial off-the-shelf, COTSפאליצע (

 סטראטעגיע און טעכנאלאגיע מאדערניזירן פלאן  ITדריטע שטאפל: דריקן אן  

NYCHA IT ע פלאנירן וועט צאמשטעלן תוצאות פון אפשאצונגען מיט תוצאות פון אינערליכע סטראטעגיש
באריכט צו באשליסן די מיסיע פונעם דעפארטמענט, פירנדע  KPMGווארקשאפס און פארשלאגן פונעם 

געפירטע -וועט שטעלן א פארשלאג פאר א רייע פון ביזנעס CIOפארן צוקונפט. די  ITפרינציפן, און צילן פאר 
נטיפיצירטע לעכער פונעם אפשאצונג און פלענער מיט צילן וואס מען קען מעסטן, געצילט צו אדרעסירן די אידע

  אויסשניצן א וועג צו צוזאמען צוקומען צו אונזער ביזנעס און טעכנישע צילן.

אפטיילונג צווישנשייד איבער עיקר -און אינטרע -: פארמאכן די אינטערF.2סטראטעגיע  
IT  סערוויסעס און מיטארבעט 

NYCHA IT  צילן גלייכן זיך אויס מיט די ביזנעס צילן פון אונזערע ארבעט צו זיין א נאנטע שותף וועמענס
געשאצט אלס א יוטיליטי אדער  ITקאסטומערס. אבער פאר רוב אינערליכע און דרויסנדע סטעיקהאלטערס, ווערט 

מיטגעמאכט אן א רעקארד ראטע  ITאין די לעצטע צוויי יאר, האט  א וועג פון צושטעלן און אויפהאלטן סיסטעמען.
פון טוישונגען ביים אוטאריטעט, וואס האט פאראורזאכט אן אנוועזנהייט וואס ארבעט נאר אלס אפרוף און ווען עס 

יוניט צו א צווייטן,  ITיט זיך די שטאפל פון מיטארבעט מיט א ביזנעס אפטיילונג פון איין מיט די צייט בי פעלט אויס.
וואס פירט צו אן אומבאלאנסירטע אויסשפרייטונג פון רעסורסעס. אין צוגאב דערצו, זענען אונזערע אינערליכע 

ער ערפארונגען. דער רעסורסעס אפגעזינדערט, און אין טייל פעלער, געטאפעלט, וואס דאס שטערט קאסטומ
אויף וואס זיי קענען זיך נישט גרייטן און קענען נישט  ITאומצענטראלע ארבעט פאראורזאכט פארלאנגען אויף 

  שטיצנדע קולטור, וואס דאס שעדיגט די קוואליטעט פון אונזער סערוויס צושטעל.-אויספירן, און א סיילא
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אפטיילונגען וועט ווערן פארשטערקערט דורך  NYCHAאון אנדערע  ITדי סטראטעגישע שותפות צווישן 
מענעדזשמענט געבוי, מיט ביזנעס באציונג מענעדזשערס אוועקשטעלן א קאסטומער עקספיריענס 

)BRMסbusiness relationship managers,  וואס געבן זיך אפ מיט פארשטיין די געברויכן פונעם ביזנעס און (
וועט  NYCHAפארלאנגען דורכאויס דעם ערפילן פראצעס.  ITן פירט זייער ערווארטונגען פון אפטיילונגען, או

אפגעטייטשטע מעטאד צו אויפכאפן און מענעדזש'ן אלע -ארייננעמען פראצעס, א גוט ITאיינפירן א נייע 
מעגליכקייטן און סטראטעגישע  ITקאסטומער פארלאנגען און פארבינדן סטעיקהאלטער ערווארטונגען מיט 

, ווידער אויסגלייכן אירע פונקציעס און סערוויסעס צו עלימינירן דאפעלטע ארבעט ITטן. אויך וועט פריאריטע
ענד -צו-שטענדיגע איבערזוכט איבער פראדוקט צושטעל, און אויסגלייכן די ענד-אוועקשטעלן זעלבסט

  קאסטומער עקספיריענס.

 
פארבעסערן טעסט  : אויפבויען א סייבערסעקיוריטי פראגראם אוןF.3סטראטעגיע  

 פונקציע 

פאראנטווארטליך צו האלטן פארזיכערט,  NYCHAאלס די לאנד'ס גרעסטע פאבליק האוזינג אוטאריטעט, איז 
דורכפירן און באשיצן גרויסע צאלן פון פריוואטע און סענסיטיווע אינפארמאציע וואס גייט אריבער מערערע 

NYCHA  אפליקאציעס, איר נעטווארק איפרעסטרוקטאר, און אונזער שטאב. די ריזיקע פון א סייבערסעקיוריטי
דראונג, אינערליכע סיסטעם פעלער אדער ארויסגעבן פון אינפארמאציע ווענדט זיך אויף די שטארקקייט פון 

 Chiefרהייט אפיציר (וועט אויפנעמען איר ערשטע טשיעף אינפארמאציע זיכע NYCHAאונזער סעקיוריטי. 
Information Security Officer, CISO צו אויסברייטערן די מעגליכקייט פון די יעצטיגע (IT  זיכערהייט אודיט

  ריזיקע מענעדזשמענט פראגראם. ITפונקציע צו א ברייטע סייבערסעקיוריטי און 

 IT Serviceסערוויס מענעדזשמענט ( IT: מאכן סטאנדארט F.4סטראטעגיע  
Management, ITSM פראצעסן ( 

NYCHA IT  וועט איינפירן אןITIL  בעסטע פראקטיקן געביידע און פארבינדענע געצייגן און פראצעסן צו
איינגעפירט די ערשטע טייל פון  NYCHA, האט 2019אפעראציעס מענעדזשמענט. אין נאוועמבער  ITאויסגלייכן 

ServiceNow א פירנדע ,ITSM עס האט זיך נאכנישט געקענט גענצליך באנוצן מיט די  פלאטפארמע, אבער
פולע פאטענציאל פונעם פראדוקט צוליב די פראצעס פעלערס, מאנגל פון טרענירונג און שטאב גרייטקייט פאר 

-דעם-פונקציע צו מענעדזשן די אויפנאמע און דורכאויס ITSMשטענדיגע -וועט בויען זעלבסט NYCHAטויש. 
באזירטע פראצעסן אריינגערעכנט אינצידענט, פראבלעם, און טויש, -ITILעטן פון נייע אפטיילונג אריינארב

פארוואלטונג, סערוויס אסעט און קאנפיגיורעישאן מענעדזשמענט, און מעטיורעישאן פון דריי באזונדערע הילף 
סערווירן אלס א  קליענט סערוויס צענטער. דאס וועט 1-טישן צו איין צאמגעשטעלטע סערוויס דעסק און שטאפל

פונדעמענט צו שטארקן און פארבעסערן פארלעסליכקייט ארום די גאנצע צונויפשטעל פון אינפראסטרוקטור, 
שטעלט צו פאר אונזערע קאסטומערס און  NYCHA ITאפליקאציע און זיכערהייט פראדוקטן און סערוויסעס וואס 

 סטעיקהאלטערס. 

 קאמיוניטי מיטארבעט און שותפות  

) Community Engagement & Partnerships, CEPאפטיילונג פון קאמיוניטי מיטארבעט און שותפות (די 
איינוואוינער מיט קריטישע פראגראמען און סערוויסעס, און ארבעט צוזאמען מיט  NYCHAפארבינדט 

פון איינוואוינער 'ס פארצווייגטע נעץ NYCHAשטיצט  CEPאיינוואוינערס ארום וויכטיגע אגענטור פריאריטעטן. 
) און מענעדזש'ט שותפות'ן פראגראמען און פלענער אין די Resident Associations, RAאסאסיעשאנס (
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ארבעט מיט איינוואוינערס  CEPערטער פון עקאנאמישע מעגליכקייטן, יוגנט, עלטערע, און סאשעל סערוויסעס. 
 און שותפים דורך זעקס אפטיילונגען:

טרעפט זיך מיט איינוואוינערס איבער וויכטיגע  )RED, Resident Engagement(נגען איינוואוינער טרעפו
'ס NYCHAשטיצט  REDפלענער צו מוטיגן איינוואוינער אנטיילנעמונג, עדיוקעישאן און וויסנשאפט. 

וואלן, טרענירונג און  RAפארצווייגטע איינוואוינער אסאסיעישאן נעץ, אריינגערעכנט שטיין איבער 
מענעדזשט אויך א נעץ פון יוגנט קאונסילס און "סיניער  REDיניסטראציע פון טענענט באטייליגונג געלטער. אדמ

טשעמפיאן" אדער עלטערע פרייוויליגע נעץ, צו שטיצן איינוואוינער געפירטע גרופעס און שטייט איבער וויכטיגע 
 פראגראמען אזויווי איינוואוינער פירערשאפט אקאדעמיע.

פירט איין געצילטע, סטראטעגישע טרעפונגען אין  ):CD, Community Developmentטי אנטוויקלונג (קאמיוני
פירט פאבליק  CDארבעט און/אדער גרויסע ריהאביליטאציע אדער מאדערניזירן פראיעקטן. -שטיצע פון נייע בוי

מיטינגס און ווארקשאפס, און פירט אויס אינדיווידועלע טרעפונגען צו באקומען מיינונגען, מערן וויסנשאפט און 
ן שטיצן אריבערגאנג פאר איינוואוינער אין אונזער ריעל עסטעיט דעוועלאפמענט און פארשטאנד, או

 ריהאביליטאציע פארטפאליא. 

 ,Resident Economic Empowerment & Sustainabilityמאכט און אויפהאלטונג (איינוואוינער עקאנאמישע 
REES:(  געבט מאכט צו איינוואוינער צו פארמערן זייער פארדינסטן און אסעטס דורך פראגראמען, פאליסיס און

שותפות'ן אין פיר וויכטיגע ערטער: ארבעט און אוואנסירן, ביזנעס אנטוויקלונג, ערוואקסענע עדיוקעישאן און 
פראגראמען אריינגערעכנט  ט וויכטיגעמענעדזש' REESטרענירונג, און פינאנץ קענטעניס און אסעט אויפבויען. 

NYCHA שטענדיגקייט פראגראם און ביזנעס וועגן -איינוואוינער טרענירונג אקאדעמיע, פאמיליע זעלבסט
אויפנאם  NYCHAאון אנדערע  3פארבינדט אויך איינוואוינער צו פאסטנס דורך סעקשאן  REESפראגראמען. 

 פארלאנגונגען.

איינוואוינערס מיט יוגנט,  NYCHAדורך שותפות'ן, פארבינדט  ):FPD ,rtnershipsFamily Paפאמיליע שותפות (
עלטערע און סאשעל סערוויסעס. שטעלט צו אינדיווידועלע סאשעל סערוויס אפשאצונגען און רעפערעלס פאר 

 FPD. טערמיניגע סטאביליטעט-געוויסע "ריזיקע" באפעלקערונג צו לעזן טענענסי פראבלעמען און שטיצן לאנג
געצאלטע קאמיוניטי און עלטערע צענטער פראוויידערס און שטייט איבער -מענעדזשט באציונגען מיט סיטי

 ענטרי פראגראם. -וויכטיגע פראגראמען אזויווי די פאמיליע רי

אגענטור ארבעט צו -מענעדזשט שותפות און אינטער ):HI ,Health Initiativesגעזונטהייט אונטערנעמונגען (
פארבינדן איינוואוינער מיט פארמיידנדע געזונט רעסורסעס, מאכן מער געזונטע אנוועזנהייטן אינעווייניג, און 

פרייע -מענעדזשט וויכטיגע פראגראמען אריינגערעכנט רויך HIמוטיגן איינוואוינער פירערשאפט אין געזונטהייט. 
NYCHA פארמס ביי  אוןNYCHA. 

שטעלט צו  ):OPPP ,Office of Public Private Partnershipsפריוואטע שותפות (-אפיס פאר פאבליק
מענעדזשט  OPPPאון אנדערע קאנקורענט אגענטור גרענטס.  CEPצענטראליזירט גרענט פארוואלטונג פאר 

 ם פאנד פאר פאבליק האוזינג.רעגירונג און פריוואטע געלט באציונגען און דינט אלס ליעיזאן צו

CEP באזירטע מאדעל, באזירט אויף -אפטיילונגען באנוצן זיך יעצט מיט א "זאנע" סערוויס מאדעל, אדער א בארא
ביי די לאקאלע שטאפל, טוען שטאב ארבעטן מיט איינוואוינער פירערס און וויכטיגע דרויסנדע  די פונקציע ארט.

 NYCHAאפיסעס צו פארבינדן  NYCHAראוויידערס און לאקאלע סטעיקהאלטערס, לאקאלע סערוויס פ
 איינוואוינער מיט הויכע קוואליטעט סערוויסעס און צוזאמענארבעט.
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און פארשטערקערן  CCOPמיט די  MOU: פארהאנדלען א נייע G.1סטראטעגיע  
  CFR §964 24צוזאמענארבעט אונטער 

NYCHA .אין יאנואר, האט די טשעיר  דארף פארשטערקערן אירע שותפות'ן מיט איינוואוינער פירערשאפט
) אויף Citywide Council of Presidents, CCOPאנגעהויבן שמועסן מיט די סיטיווייד קאונסיל פון פרעזידענטס (

ס וועט פארמאליזירן ), וואMemorandum of Understanding, MOUא נייע מעמאראנדאם פון פארשטאנד (
, CFR §964 24און איינוואוינער פירערשאפט וועלן ארבעטן צוזאמען אונטער די טערמינען פון  NYCHAוויאזוי 

זאל אייפירן איינוואוינער מיטארבעט אין "אלע הינזיכטן" פון דעם אוטאריטעט'ס  NYCHAוואס פארלאנגט אז 
ט אריין אנווייזונגען אויף איינוואוינער איינהייטן, איינוואוינער דער געזעץ רעכנ "ברייטע מיסיע און אפעראציע."

  מענעדזשמענט קארפאראציעס, איינוואוינער טרענירונג, און איינוואוינער מעגליכקייטן.

וועט אדרעסירן פיל פון די אנווייזונגען, אריינגערעכנט: איינוואוינער איינהייט וואלן און פארמערטע  MOUדי 
און איינוואוינער פירערשאפט פונעם  NYCHAמיטארבעט; אפטקייט פון מיטינגס צווישן  איינוואוינער

אויף קאפיטאל פארבעסערונג,  באורד; איינוואוינער אנטיילנעמען NYCHAדעוועלאפמענט שטאפל ביז צום 
באזירטע בודזשעטן, און איינוואוינער סערוויסעס, און אנטוויקלען צוזאמענגעפירטע איינוואוינער -פראפערטי

מיר דארפן  –פונקט מיט איינוואוינער -ס זענען נישט די איינציגע בארירונגסRAצופרידנהייט אפשאצונג. 
קאמיוניקירטע מיסיע. אלס -דע איינוואוינער, באזירט אויף אונזער נייאפטייטשן פון דאסניי די באציאונג מיט יע

ארייננעמען  NYCHAבאשלוס מאכן, וועט -און אין שטיצע פון אונזער מיטגעטיילטע MOUטייל פון אונזער 
איינוואוינער אין ארבעט גרופעס אנבאלאנגט אקיופענסי, אלגעמיינע מענעדזשמענט, מעינטענענס, זיכערהייט, 

נוואוינער טרענירונג און ארבעט, סאשעל סערוויסעס, מאדערניזירן פריאריטעט, און אנדערע נייע פלענער איי
יעדע איינוואוינער דארף וויסן און האבן די מעגליכקייט צו אריינרעדן אויפן צוקונפט פון  פלאנירט פאר אויספירן.

NYCHA. NYCHA ן אז איינוואוינער ווייסן וואס טוט זיך ווען דער וועט נוצן איר קאמיוניקאציעס רערן צו פארזיכער
דאס רעכנט אריין אינפארמאציע קאמפיינס פארבינדן מיט עיקר פלענער  איבערמאכונג פלאן ווערט איינגעפירט.

און נייע געצייגן, אזויווי סמארט סקרינס ביי דעוועלאפמענטס, צו מיטטיילן אקוראט און צייטליכע אינפארמאציע 
 מיר מוזן זיך איבערגעבן צו זייער אנגייענדע האוזינג זיכערהייט און צוטריט צו מעגליכקייטן. .שנעלערהייט

 
 : פארשטערקערן צוזאמענארבעט מיט קאמיוניטי שותפים G.2סטראטעגיע  

אין אונזערע  .NYCHAקאמיוניטי באזירטע ארגאניזאציעס דארפן אויך א נייע שטאפל פון צוזאמענארבעט פון 
בעט טרעפונגען האבן מיר געהערט אז מיר קענען זיך פארזוימען מיטן צוזאגן צו ערמעגליכן צוזאמענאר

 NYCHAפאזיטיווע פראגראמען און אונזער טוישנדע פריאריטעטן קען לאזן אונזערע שותפים פילן פארלאזט. 
פון פראגראמען און  באזירטע סערוויס קאארדינירן מאדעל, ווי אויך א סוויטע-האט געבויעט א ווירקליכע שותף

סערוויסעס נאר פאר פאבליק האוזינג איינוואוינערס. אבער עס פעלן אויס נייע אינוועסטמענטס צו קענען 
פארשטערקערן די בונד מעגליכקייטן און צושטעלן רעסורסעס וואס זענען שטערקער געווידמעט פאר 

  איינוואוינערס.

CEP  קאמיוניטי באזירטע שותפים וואס ארבעטן צוזאמען מיט  150מענעדזשט א פארמאלע נעץ פון מער ווי
NYCHA  צו פארבינדן איינוואוינער מיט מאנשאפט, עלטערע, יוגנט און סאשעל סערוויסעס. צו פארשטערקערן

, דורך א פאנד פאר פאבליק האוזינג, ארויסגיין אויף א CEPדעם נעץ און שטיצע פאר איינוואוינערס, וועט 
פראגראמען און פארמערן שטאב, דערגרייך  NYCHAפרואוו צו אויסברייטערן עקזיסטירנדע  פריוואט געצאלטע

באזירטע ארבעט, און אנטוויקלען נייע פראגראמען און שותפות'ן וואס זענען אין -מעגליכקייט פאר עיקר שותף
  'ס פלאן פאר טויש.NYCHAאיינקלאנג מיט 
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 איינוואוינער צו פארבעסערן קוואליטעט פון לעבן: ארבעטן מט G.3סטראטעגיע  

איינוואוינערס ווייסן פון און פירן אויס די געזעצן. דאך, אויב איין איינוואוינער ווארפט נישט ריכטיג  NYCHAרוב 
ארויס אפפאל אדער פירט זיך נישט מיט רעספעקט פאר א שכן, קען עס האבן ווירבלענדע נאכווייען אויף די 

פון לעבן פאר יעדע איינוואוינער און שטאב מיטגלידער ביי א פראפערטי. ווי עס שטייט יעצט, טוט א  קוואליטעט
מצב זיך פארשטערקערן ביז א פראפערטי מענעדזשער מוז אריינגעבן א פארמאלע קלאגע קעגן אן איינוואוינער, 

יבט מען אן אן אקציע קעגן אן דער טענענט ווערט אריינגעברענגט פאר אן אדמיניסטריווע הירינג, אדער הו
דארף איינפירן א מער אפעקטיווע וועג צו ארבעטן צוזאמען מיט איינוואוינער  NYCHA איינוואוינער אין געריכט.

צו אדרעסירן קוואליטעט פון לעבן פראבלעמען. איינוואוינער איינהייטן סערווירן א וויכטיגע פונקציע אלס 
ן האבן א פלאץ ביים טיש ווען מען רעדט פון גרויס באשלוסן, אבער מיר מוזן אויך איינוואוינער אדוואקאטן און זאל

האנט מיט -אין-געבן מאכט פאר ספעציפישע גרופעס פון איינוואוינערס וואס קענען העלפן ארבעטן האנט
NYCHA  שטאב צו האבן איינוואוינער מיטארבעט אויף קוואליטעט פון לעבן פארבעסערונג און שטיצן

  וקעישאן און אויספירן פאר און נאך א פראבלעם קומט ארויף.עדי

NYCHA  קען מאכן א קאנטראקט אן ארגאניזאציעס, אזויווי גרין סיטי פארס, צו צושטעלן קרעפטיגע
עדיוקעישאן, וויסנשאפט און קאמפלייענס קאמפיינען אויפן דעוועלאפמענט שטאפל. דורך דעם מאדעל, וועט 

NYCHA האנטיגע לערנען מעגליכקייטן וואס קענען -איינוואוינערס מיט געהאלטן און ערשט קענען צושטעלן
צייט ארבעט, וואלט -טערמיניגע קאריערע אוואנסירונג. פאר פלענער וואס פארלאנגען פולע-שטיצן זייער לאנג

NYCHA קעישאן און נאכגעמאכט איר רויך פרייע אמבאסאדער מאדעל וואס נוצט איינוואוינער צו צושטעלן עדיו
אנדערע מיטארבעט מיטלען צו אדרעסירן די מעגליכע ליעס ענפארסירונג פאר פראבלעמען מיט דעם. אנדערע 

האוזינג אוטאריטעטן באצאלן א טיעם פון איינוואוינער אמבאסאדער ביי יעדע פראפערטי. נוצן א ענליכע מאדעל 
  וואוינער צו אויספירן געזעצן.איז אן אפעקטיווע מיטל צו געבן מאכט פאר איינ NYCHAביי 

שטאפל מיטארבעט איז א וויכטיגע טייל פון פארבעסערן קוואליטעט פן לעבן, וועט -כאטש וואס קאמיוניטי
פראפערטי מענעדזשמענט אויך פארלאנגען אינדיווידועלע אריינמישונג אין ליעס ענפארסירונג נאך א פראבלעם 

פאר האוזינג אסיסטענט טרעיניס  NYCHAילן דעם געברויך, שלאגט מיט א ספעציפישע איינוואוינער. צו ערפ
וואס וועלן האבן די מאכט צו ארבעטן מיט פראפערטי מענעדזשמענט צו לעזן א פראבלעם פאר די 

אדמיניסטריווע הירינג אדער אפהאקן פון טענענסי פראצעס ווערט דורכגעפירט. האוזינג אסיסטענט טרעיניס 
ינוואוינערס מיט זייער יערליכע ריסערטיפיקעישאן; צושטעלן הילף פאר טענענטס ווען קענען אויך העלפן אי

זייער ליעס לויפט אויס; העלפן מיט אומפארמאלע קאנפערענסעס; טענענט מעלדונגען פאר קורצשלוסן און 
 עמערדזשענסי; און טענענט אריבערציאונגען. 

 אריינרעכענונג און גערעכטקייט[קאל אוט באקס]: דייווערסיטי  

NYCHA  איז געטריי צו שאפן אן ארבעסטפלאץ וואס איז פארשידנארטיג, רעכנט אריין, און מוטיגט אייניגקייט. צו
 ), וואסEO45( 45אננעמען די צילן פונעם סיטי'ס עקזעקיוטיוו ארדער  NYCHAערמעגליכן די צילן, וועט 

, מיט די שטיצע NYCHAג פאר אייניגקייט, אריינרעכענונג, און מעגליכקייט. רעפרעזענטירט ניו יארק סיטי'ס צוזא
יעריגע פראצעס צו אנאליזירן וויאזוי פראקטיקן, פאליסי און די ארגאניזאציע -פונעם סיטי, וועט דורכפירן אן איין

ן, אויסגלייכן אונזער אייניגקייט; אדרעסירן אונטערשיידן צו אפדעיטעד ארבעט מוסנאמען; או-קולטור פירן צו אומ
נייע אפעראציע געבוי און ארבעט פרעימווארקס מיט ראסישע און סאשעל אייניגקייט פרינציפן צו בייקומען און 

וועט אויך אנטייל נעמען אין א לערנען קאמיוניטי מיט אנדערע סיטי  EO45 .NYCHAווייטער פירן די צילן פון 
 מאכונגען צו מיטטיילן בעסטע פראקטיקן און וואס מען האט געלערנט. אגענטורן וואס גייען דורך עדליכע איבער
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 [קאל אוט באקס]: קאסע פאר פאבליק האוזינג

די קאסע פאר פאבליק האוזינג שאפט און באנוצט זיך מיט רעסורסעס באציאונגען צו פארבעסערן מעגליכקייטן 
און קוואליטעט פון לעבן פאר ניו יארק סיטי האוזינג אוטאריטעט איינוואוינערס, בשעת'ן הייבן די וויכטיגקייט פון 

ארגאניזאציע, טוט די געלט פאר פאבליק  (501c3)פראפיט -פאבליק האוזינג אין אונזער סיטי. אלס א נאנ
'ס קריטישע מיסיע פון צושטעלן גוטע קוואליטעט האוזינג פאר ניו יארקערס NYCHAהאוזינג אויסרופן און שטיצן 

   וואס איז אויפהאלטנד, אייניג, און פארזיכערט, דערווייל וואס עס מוטיגט מעגליכקייטן פאר עקאנאמישע וואוקס.
  

 2025אויסזוכט 

די קאסע פאר פאבליק האוזינג וועט אינוועסטירן אין פירערשאפט אנטוויקלונג, ארבעט סקילס און א געזונטע 
יאר אלט)  14-24יוגנטליכע און יונגע ערוואקסענע ( 100,000'ס NYCHAשטייגער, מיט א געוויכט אויף -לעבנס

 NYCHAאון אייניגקייט פאר אלע אלס א צענטער פאר אונזער צוזאג צו שאפן עקאנאמישע מעגליכקייט 
 איינוואוינערס. 

'ס איבערמאכונג פלאן און NYCHAדי קאסע פאר פאבליק האוזינג וועט צושטעלן מאכטפולע שטיצע צו 
'ס NYCאיינוואוינערס אין  NYCHAפארשטערקערן די איינדרוק פון פארשידנארטיגקייט און אייניגקייט אויף 

 פט.עקאנקמישע ערהוילונג און צוקונ
  

 גלויבונג/פירן פרינציפן

 מיר ווייזן ארויס שטארקע עטיקס דורך ערליכקייט, דורכזיכטיגקייט, און פאראנטווארטליכקייט.  :עטיקס

מיר ארבעטן צוזאמען מיט שותפים, די פאבליק, און איינוואוינערס צו אננעמען און צוגעבן צו  צוזאמענארבעט:
NYCHA .ס איבערמאכונג פלאן' 

מיר מוטיגן אייניגקייט פאר אונזערע איינוואוינערס דורך ערפינדן און איינפירן פראגראמען וואס געבן יט: איניגקי
 מאכט צו איינוואוינערס און פארמערן עקאנאמישע מעגליכקייטן. 

 
  )12/20צילן (סטראטעגישע פלאן ביז 

 שטארקע איינדרוק פראגראמען •
o  ,איינוואוינער פירערשאפט, איינוואוינער פירערשאפט אנטוויקלונג יוגנט ראט

 מיטארבעט/פארבינדונגען, פאמיליע פירערשאפט/עקאנאמישע וואוקס
o  ,ארבעטס פלאץ סקילס/ מעגליכקייטןNYCHA  ,קאריערעס, ביזנעס פעטוועיס

NYCHAפרענויערשאפט, עדיוקעישאן 
 

געזונטע אנוועזנהייט/ פיטנעס, אגריקולטור געזונט/  געזונטהייט קאמיוניטי געזונטהייט אמבאסאדערס •
 עסן, פארמיידן געוואלדטאטן 

  
 פארשטעלונג און קאמיוניקאציע  NYCHAמאכטפולע  •
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 ערפאלגרייכע געלט אויפטרייבונג •
  

 גוטע פירונג •
  

  אדמיניסטריווע אויסצייכענונג •

 אייניגע מעגליכקייט  

) מוטיגט און שטייט איבער Department of Equal Opportunity, DEOמעגליכקייט (די אפטיילונג פון אייניגע 
אייניגע מעגליכקייטן קאמפלייענס ביי די ארבעט, פאבליק האוזינג, און באצאלן פון געווענטליכע געהאלטן ביי 

NYCHA  .קאנטראקטערסDEOור, 'ס מיסיע איז צו מוטיגן אייניגע מעגליכקייטן דורכאויס דעם אגענט
 NYCHA, באקומען NYCHAאריינרעכענונג, און קיין דיסקרימינאציע צו מענטשן וואס וואוינען אדער ארבעטן ביי 

פירט אויס אויספארשונגען איבער  DEOקאנטראקטערס.  NYCHAסערוויסעס, אדער ווערן באצאלט דורך 
ערוויסעס. מיר שעצן אריינרעכענונג דיסקרימינאציע און שטעלט צו אייניגע מעגליכקייט טרענירונג און הילף ס

און שטעלן צו אייניגע מעגליכקייט סערוויסעס אן לייגן אכט אויף ראסע, פארב, מין/געשלעכט (אריינגערעכנט 
שוואנגערשאפט, מין אידענטיטעט), רעליגיע נאציאנעלע אפשטאם, דיסאביליטי, בירגערשאפט סטאטוס, 

מיליטער סטאטוס, פארטנערשאפט סטאטוס, גענעטישע  עלטער, הייראט סטאטוס, פאמיליע סטאטוס,
מיינונג, פריערדיגע רעקארד פון ארעסט אדער שולד, ארבעטסלאזע סטאטוס,  אייגנשאפטן, געשלעכטליכע

פריערדיגע געהאלט, קאנסומער קרעדיט פארגאנגענהייט, קעיר געבער סטאטוס, אדער סטאטוס אלס קרבן פון 
 כטליכע פארברעכונג, סטאקינג אדער דעיטינג געוואלדטאטן.דאמעסטיק געוואלדטאטן, געשלע

 דרויסנדע ענינים  

גאווערנמענטעל רילעישאנס און די אפטיילונג פון -דרויסנדע ענינים רעכנט אריין די אפיס פון אינטער
גאווערנמענטעל -די אפיס פון אינטער ).Department of Communications, DOCקאמיוניקאציעס (

'ס ליעיזאן מיטן שטאט און סיטי לעגיסלאטיווע איינהייטן, און NYCHAאיז פאראנטווארטליך צו זיין רילעישאנס 
פארשידענע רעגירונג אגענטורן. עס ארבעט מיט מיטגלידער פון די סטעיט לעגיסלעיטשור און די סיטי קאונסיל 

י אוטאריטעט'ס אפעראציעס. די אויף איבערזוכט פראבלעמען, לעגיסלאציע, אדער אויסטיילונגען אנבאלאנגט ד
'ס יערליכע לעגיסלאטיווע פראגראם און העלפט די געזעץ אפטיילונג מיטן צוגרייטן NYCHAאפיס גרייט אויך צו 

געזעצן פאר באטראכטונג ביים סטעיט לעגיסלעיטשור ווי אויך געבט קאמענטארן אויף אנדערע געזעץ 
 ראגראמען אדער פונקציעס. פארשלאגן וואס קענען באאיינפלוסן אגענטור פ

אנטוויקעלט און געבט ארויס  DOC. DOCאינטער גאווערנמענטעל רילעישאנס ארבעט נאנט צוזאמען מיט 
NYCHA ,ס ווענדונג צו מערערע מענטשן, אריינגערעכנט מידיע, איינוואוינערס, ארבעטערס, קאמיוניטי שותפים'

און די אלגעמיינע פאבליק, דורך פארשידענע קאמיוניקאציע מיטלען. דער אפטיילונג סערווירט אויך אלס א 
נדע פראבלעמען. צוזאמען מיט וויכטיגע פונקט פאר פראגעס און ארבעט מיט מידיע אויף ענינים און אנגייע

 איז ריכטיג רעפרעזענטירט.  NYCHAפארזיכערן אז  DOCאנדערע אפטיילונגען און דרויסנדע שותפים, טוט 

 זענען ארגאניזירט ארום פיר עיקר ערטער:  NYCHAקאמיוניקאציעס ביי 

 . NYCHAמידיע באציונגען, אריינגערעכנט קאנטאקט מיט נייעס מידיע וועגן  •

'ס שפראך סערוויסעס יוניט און איינוואוינער NYCHAואוינער קאמיוניקאציעס, אריינגערעכנט איינו •
 דזשורנאל.  NYCHAפאבליקאציס אזויווי די 
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'ס פאבליק וועבסייט, און סאשעל מידיע אזויווי NYCHAדיגיטאלע קאמיוניקאציעס, אריינגערעכנט  •
NYCHA .ס טוויטער הענטל און פעיסבוק בלאט' 

 קאנעקט.  NYCHAדיגיטאלע און פרינט קאמיוניקאציעס, אריינגערעכנט אויף  ארבעטער •

 סטראטעגיע און ערפינדונגען  

) איז ערפינדן געווארן אין Office of Strategy & Innovation, OSIדי אפיס פון סטראטעגיע און אינאוועישאן (
צו מאכן פאזיטיווע טוישונגען אין וויאזוי מיר געבן איבער  NYCHAאון ארבעט מיט אלע טיילן פון  2019

סערוויסעס צו איינוואוינערס. דער ציל פון פאראייניגן סטראטעגישע פלאנירן און אויספירן ארבעט 
טעכניקן באזירט אויף סערוויס מיטלען און דאטא, ווי אויך מענעדזשמענט טיעמס איז צו פארזיכערן אז מיר נוצן 

  אז מיר פירן איין נייע געצייגן צו פארבעסערן אפעראציע פעאיגקייט און איינוואוינערס' עקספיריענס.

 : אוועקשטעלן דאטא פירונג J.1סטראטעגיע  

דאטא, ווען מען באקומט, האלט אויף, און נוצט עס ריכטיג, קען זיין א מאכטפולע אסעט צו טוישן די קוואליטעט 
דורך עס נוצן צייטליך און  NYCHAפון אפעראציעס פאר א גרויסע און קאמפליצירטע ארגאניזאציע אזויווי 

ספירן אירע אקטיוויטעטן אזויווי נוצט קאמפליצירטע און פארשידענע סיסטעמען צו אוי NYCHA טויגליך.
פאררעכטן אן אפארטמענט, פארענדיגן איינוואוינערס' יערליכע ריסערטיפיקעישאן, באקומען מאטריאל און 

לענדלארדס, און  8געצייג, מאכן קאפיטאל פארבעסערונגען ביי דעוועלאפמענטס, טון ביזנעס מיט סעקשאן 
אנען רעקארדס מיט פארשידענע דעטאלן ווערן געמאכט אין די פראצעסירן באצאלונגען פאר ווענדארס. מילי

סיסטעמען, אפטמאל און קלארע און שטענדיגע כללים. דאטא פירונג איז די אקציע פון ארגאניזירן און אויספירן 
 NYCHAפרינציפן, פאליסיס, פראצעדורן און סטאנדארטן פאר די אפעקטיווע באנוץ פון דאטא. עס וועט העלפן 

ן טייל איינפאכע פראגעס איבער איר ריזיגע צאל דאטא: איז פארהאן א הויכע שטאפל פון צוטרוי ענטפער
פארלאנגט צו מאכן די ריכטיגע באשלוסן? טוט אונז געלונגען צו מיטטיילן דאטא אריבער אונזער פארצווייגטע 

מיינזאמע פארשטאנד און סיסטעמען גלאטערהייט? איז אונזער דאטא פארזיכערט און באשיצט? האבן מיר א גע
 שטענדיגע מיינונגען וואס ווערן קלאר איבערגעגעבן? 

צענטראליזירן מאדעל זיך -אפטיילונג'ס די ITאלס טייל פון אונזער אלגעמיינע איבערמאכונג פלאן, וויל די 
מיט איבערארבעטן און פארשטערקערן באציאונגען מיט פיר עיקר טיילן פונעם אגענטור וואס באנוצן זיך 

אפעראציעס, אסעט און קאפיטאל  פארשידענע סיסטעמען און די אינפארמאציע וואס עס געבט ארויס:
וועט שפילן א וויכטיגע ראלע  IT מענעדזשמענט, רעגולעטארי און קאמפלייענס, און פינאנץ און אדמיניסטראציע.
ונג פרעימווארק און פראצעסן צו צוזאמען מיט אנדערע ארגאניזאציע שותפים מיטן אוועקשטעלן דעם דאטא פיר

 שטיצן אפעראציע, פלאנירטע, און סטראטעגישע באשלוסן.

 באקומען די פאלגענדע בענעפיטן: NYCHAא נייע דאטא פירונג און סטראטעגיע וועט העלפן 

געפירטע באשלוסן דורכאויס דעם אגענטור פון -פארמערטע מעגליכקייט צו נוצן אנאליזן צו מאכן דאטא •
 די דעוועלאפמענטס ביז צענטראלע אפיס אפטיילונגען 

פארבעסערטע מעגליכקייט פאר פראפערטי מענעדזשמענט און ערשטע ליניע שטאב צו נוצן דאטא אין  •
 זייער טעגליכע ארבעט 

אסעטס אזויווי  NYCHAויסנשאפט איבער די לאקאציע, סטאטוס, און לעבן ציקל פון פארבעסערטע ו •
בוילערס, עלעוועיטארס, דאך בלאזערס, א.א.וו. וואס וועט פארשטערקערן די פלאנירונג און 

 פארמיידנדע מעינטענענס פראצעס 
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יסטעמען פארבעסערטע פונקטליכקייט פון דאטא אויפגעכאפט און באריכטעט איבער מערערע ס •
 (מעקסימא, סיעבעל, ארעקעל) דורך שאפן א דאטא סטאנדארט דורכאויס די ארגאניזאציע 

איינפירן פאראנטווארטליכקייט פאר דאטא מענעדזשמענט און פונקטליכקייט אין אלע הינזיכטן פון  •
NYCHA  אפעראציעס דורך באשטימטע ראלעס אזויווי דאטא פירערס אריינגעבויעט אים די ביזנעס

 וניטסי

NYCHA טערמיניגע ציל פארן ארגאניזאציעס וואס וועט אריינרעכענען די -באטראכט דאטא פירונג אלס א לאנג
 פאלגענדע פאזעס: 

) צו אנטוויקלען די Request for Proposal, RFPארויסגעבן א פארלאנג פאר פארשלאג ( .1
NYCHA דאטא פירונג געבוי 

 ציעדאטא פירונג ארגאניזא NYCHAערפינדן די  .2

 צושטעלן שטאב פאר די דאטא פירונג ארגאניזאציע .3

  אנטוויקלען די דאטא פירונג פראצעס פרעימווארק און טעכנאלאגיע .4

 פירן די דאטא פירונג ארגאניזאציע .5

 : אינוועסטירן אין נייע טעכנאלאגיע J.2סטראטעגיע  

NYCHA  ארבעטערס פארלאזן אויף טעכנאלאגיע צו טוען זייערע אויפגאבעס יעדן טאג. זיי פראצעסירן ארבעט
פארלאנגען אויף מעקסימא, לייגן אריין קויף ארדערס אין ארעקעל, דאקומענטירן איינוואוינער קלאגעס אין 

אלאגיעס זענען קריטיש פאר סיעבעל, און נוצן ענדלאזע אנדערע געצייג און סיסטעמען. אבער, כאטש די טעכנ
אונזער מעגליכקייט צו סערווירן איינוואוינער, טוען זיי אויך אויפהאלטן די יעצטיגע אומשטענדן און האלטן אונז 

 צוריק פון זיך טוישן. 

'ס געשטאלט, און ווערן א פירער פון NYCHAצו פארבעסערן אונזער סערוויס צו איינוואוינער, ווידער אויפבויען 
ערטי מענעדזשמענט, מוזן מיר אינוועסטירן אין די בעסטע טעכנאלאגיע וואס ערלויבט צו זען די צושטאנד פראפ

האט שוין אנגעהויבן אריינלייגן א נייע,  NYCHAאינערהאלב אונזער געביידעס און סיסטעמען. צום ביישפיל, 
) צו צושטעלן צייטליכע Building Management System, BMSמאדערנע געביידע מענעדזשמענט סיסטעם (

פידבעק אויף אסעטס, אזויווי הייצונג כלים פעלערס, באנוץ פון יוטיליטי, און לייענען די גראד פון אינערווייניג דורך 
 סענסארס.

אינוועסטירן אין אן ענטערפרייז  NYCHAאין צוגאב צו דעם און אנדערע סמארט געביידע טעכנאלאגיעס, וועט 
) וואס ווערט איינגעפירט Geographic Information System, GISאציע סיסטעם (געאגראפיק אינפארמ

וועט זיין אן פאראייניגונגס מיטל וואו מערערע באנוצער איבער  GISדורכאויס דעם אגענטור. די ענטערפרייז 
 GISנטערפרייז אפטיילונגען קענען מיטטיילן און אנאליזירן ארטיגע דאטא. די ריכטיגע ערפינדונג אונטער דעם ע

'ס פראפערטיס וואס וועט לאזן אסעט NYCHAפלאצירטע "דיגיטאלע צווילינג" פון -געא D-3וועט זיין א 
מענעדזשמענט שטאב זען צייטליכע מעקסימא ארבעט פארלאנגען צוזאמען מיט אנדערע געביידע ארבעט און 

 צושטאנד דאטא.

נארבעט צווישן אפעראציעס און קאפיטאל, צוברעכן וועט צושטעלן דיגיטאלע צוזאמע GISדי ענטערפרייז 
סיילאס און ערמעגליכן ברייטע אסעט פלאנירונג דורך צאמשטעלן וויכטיגע דאטא אין איין ארט: עלטער פון 

 Physical Needsאסעט, נוצליכע לעבן, און וואראנטיס; צושטאנד דאטא פונעם פיזישע געברויך אפשאצונג (
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Assessment, PNA ארבעט דאטא פון די געביידע מענעדזשמענט סיסטעם. מיט די צאמשטעל פון דאטא, ); און
קענען אסעט מענעדזשמענט טיעמס נוצן ארבעט פארלאנגען און אנדערע דאטא אלס א פארטרעטער פאר 

אסעט אפשאצונג, וואס, ווען אנאליזירט אויפן פלאץ, קען געבן אן אנונג איבער דאס אויסשפרייטן פון 
 ס, די קאפיטאל אויסוואל פראצעס, און די אלגעמיינע געביידע פארוואלטונג.רעסורסע

NYCHA  טוט אויך דורכפירן א טעכנאלאגישע איבערמאכן מיטן אויפנעמען א געביידע אינפארמאציע מאדעל
)Building Information Modeling, BIM א פראצעס גענוצט דורך ארכיטעקטור, ענדזשינירינג, און ,(

) פראפעסיאנעלן צו פלאנירן, architecture, engineering, and construction, AECקשאן (קאנסטרא
שטעלט צוזאם דעטאלירטע אינפארמאציע וועגן אסעטס און  BIMצייכענען און בויען געביידעס מער אפעקטיוו. 

צייכענערס פון קאפיטאל פראיעקטן , וואס מאכט אז GISפארשטעלונגען וואס ארבעטן מיט  3Dשטעלט ארויס 
מעינטענענס שטאב. די רעזולטאט פון דער צאמשטעל איז  ארבעטן פון די זעלבע אינפארמאציע ווי אפעראציעס

-א קלארע וויזיע פון פלאנירונג ביז צייכענען צו בוי ארבעט און מעינטענענס. אין אנדערע ווערטער, א דאטא
 ן א געביידע'ס לעבן ציקל.געפירטע באשלוס ביי יעדע שטאפל פו

 צו פארבעסערן אפעראציע באשלוסן NYCHA-STAT: ערמעגליכן J.3סטראטעגיע  

ציטירטע ווערטל פון -"אויב מען קען עס נישט מעסטן, קען מען עס נישט פארבעסערן" איז אן אפט
ט אין דעם פלאן, מענעדזשמענט עקספערט פיטער דרוקער. כדי צו נאכקומען די ארגאניזאציע צילן פארגעשטעל

האט  NYCHAשטאב האבן קלארע מעטריקס און א סיסטעמישע פראצעס צו איבערקוקן ארבעט.  NYCHAמוזן 
 Authority Productivity Trackingפראדאקטיוויטי טרעקינג סיסטעם (אריגינעל איינגעפירט אן אוטאריטעט 

System, APTS אנטווארטליך און צושטעלן אלס א מיטל צו האלטן מענעדזשערס פאר 2001) איןNYCHA 
 עקזעקיוטיווס מיט די מעגליכקייט צו אנאליזירן דאטא און ווערן מער אפעקטיוו און צושטעלן בעסערע סערוויס.

סטאטיסטיקס,  NYCHAדער פראצעס איז דורכגעגאנגען עטליכע טוישונגען און האט צוגעפירט צו די יעצטיגע 
די מיטינגס זענען פארגעקומען פון  .) מיטינגסStatistics, Trends, and Tracking, STATטרענדס און טרעקינג (

לייגן געוויכט אויף  NYCHAצייט צו צייט איבער די לעצטע פאר יאר. אלס טייל פונעם איבערמאכונג פלאן, וויל 
 זשמענט אויף אלע שטאפלן פונעם אוטאריטעט. רעגלמעסיגע און שטענדיגע ארבעט צושטעל מענעד

מיטינגס וועלן צאמברענגען די עקזעקיוטיוו שטאב צו דורכפירן א גענצליך  NYCHA STATדי חודש'ליכע 
, און אויפן בארא, געגנט, און דעוועלאפמענט שטאפל. NYCHAדורכזיכטיגע איבערזוכט פון ארבעט דורכאויס 

אפערטי מענעדזשמענט טיעם מיטגלידערס פון געגנט אנפירערס צו פראפערטי דורכאויס די מיטינגס, וועלן פר
מעינטענענס סופערווייזערס ווערן ערווארטעט צו ערקלערן טרענדס אויף וויכטיגע ארבעט מעטריקס אזויווי 

צאמנעמען רענט, רענט פארפעלן, יערליכע ריסערטיפיקעישאנס, מעינטענענס און געלערנטע פאכלייט ארבעט 
רלאנגען, ווענדאר ארבעט פארלאנגען, אפארטמענט צוגרייטן צייט און צייט ביז ווידער באוואוינט, א.א.וו. פא

ראנקיגע פארשטייער פון שטיצע אפטיילונגען אזויווי בודזשעט, יומען רעסורסעס, און געזעץ, וועלן אויך זיין -הויך
ועריגקייטן און פראבלעמען. דער פראצעס לייגט ביי די מיטינגס און קענען צושטעלן נוצליכע עצות וועגן שו

געוויכט אויף פאראנטווארטליכקייט, אבער טוט אויך אונטערשטרייכן ערטער וואו שטאב דארף הילף אדער מער 
טרענירונג. איינצלהייטן וואס פארלאנגען נאכגיין אדער פאררעכטונגען ווערן נאכגעגאנגען, פארשטערקערט 

 טליך אדרעסירט.אויב פארלאנגט, און ציי

 NYCHA STATאין צוגאב צו די ארבעט איבערזוכט פאר פראפערטי מענעדזשמענט אפטיילונגען, וועט די 
פראצעס אויך ארייננעמען די איבערזוכט פון וויכטיגע אפטיילונגען אזויווי קאפיטאל פראיעקטן און 

 HUDבאלאנגט די עיקר ערטער פונעם פראקיורמענט. די מיטינגס וועלן אויך אונטערשטרייכן די מעטריקס אנ
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'ס NYCHAאגרימענט, (שימל, פעסטס, בליי, עלעוועיטארס, און הייצונג) צו געבן א פאראייניגטע איבערבליק פון 
  ארבעט.

 NYCHA STATמיטינגס וועלן פארקומען יעדע חודש, איז די ציל צו אריינבויען  NYCHA STATכאטש די גרעסערע 
ליכע אפעראציעס פונעם אגענטור. פונעם פראפערטי מענעדזשער וואס פארבינדט זיך יעדן פרינציפן אין די טעג

טאג מיט האוזינג אסיסטענס פאר זייער יערליכע איבערגאנג, צו די פראפערטי מעינטענענס סופערווייזער וואס 
אויף אינווענטארי  קוקט איבער די ארבעט פארלאנגען פארן טאג, צו די פראקיורמענט שטאב וואד האלט אן אויג

און געצייג, אלע אפטיילונגען פירערס וועלן ווערן ערווארטעט צו איבערקוקן זייערע מעטריקס מיט שטאב כאטש 
איין מאל א וואך צו אידענטיפיצירן די ערטער וואס דארפן אויפמערקזאמקייט און וואו פריע אינטערווענץ קען 

עט אריינלייגן דיציפלין און לייגן די געוויכט וואס פעלט אויס צו וו NYCHA STATשטארק פארבעסערן רעזולטאטן. 
  אויספירן די בעסטע סערוויסעס צו אונזערע איינוואוינערס.

 געזעץ אפטיילונג  

די עקזעקיוטיוו וויצע פרעזידענט פאר לעגאלע ענינים און גענעראלע קאונסיל און די אדוואקאטן פונעם געזעץ 
. די געזעץ אפטיילונג איז צוטיילט אין די NYCHAלע קאונסול און פארשטעלונג פאר אפטיילונג שטעלן צו לעגא

געבן; -פאלגענדע גרופעס: סטראטעגישע פלענער און ספעציעלע פאליסיס; לעיבאר באציאונגען און ארבעט
עקאנאמישע יושר'דיגע האוזינג און ארבעט ליטיגאציע; אפיעלס; קארפארעיט ענינים; ריעל עסטעיט און 

אנטוויקלונג; קאמערשאל ליטיגאציע; אלגעמיינע ליטיגאציע; ציווילע ליטיגאציע; ארבעטער דיציפלין; האוזינג 
 ליטיגאציע; און טארטס.

אלס טייל פונעם איבערמאכונג פלאן, ארבעט די געזעץ אפטיילונג מיט קאמיוניטי מיטארבעט און שותפות, 
קען  NYCHAעדזשמענט סערוויס אפטיילונג צו איבערגיין וויאזוי סטראטעגיע און פלענער; און די מענ

פארבעסערן איר אויספירן פון די טערמינען פונעם איינוואוינער ליעס, דערווייל וואס עס ארבעט אויך אויפן 
 צושטעל מענעדזשמענט אפטיילונג אויף א נייע פראקיורמענט פאליסי וועגווייזער.

 –, האבן שטאב און איינוואוינער שטענדיג גערעדט וועגן א ספעציפישע טעמע ביי פיל פון אונזערע מיטינגס
NYCHA  דארף בעסער אויספירן אירע געזעצן צו פארבעסערן די קוואליטעט פון לעבן פאר איינוואוינער ביי

 אונזערע פראפערטיס.

: אראפנעמען די לאסט פון איבערגעארבטע פראפערטי שטאפל שטאב K.1סטראטעגיע  
 איינפירן א שטענדיגע ביזנעס פראצעס אויפן געגנט שטאפלאון 

אז האוזינג אסיסטענטס און פראפערטי מענעדזשערס זאלן אנהויבן  NYCHAווי עס שטייט יעצט, פארלאנגט 
ענדע פון טענענסי פראצעדורן קעגן איינוואוינער וואס באצאלן נישט רענט און אנדערע פארלעצונגען פונעם 

זעץ אפטיילונג און פאבליק האוזינג טענענסי אדמיניסטראציע קענען נישט זען וועלכע 'ס געNYCHAליעס. 
קעיסעס ווערן געברענגט און פארוואס. נאך מער, צאמשטעלן טעקעס און קומען אין געריכט, וואס ביידע 

וזינג פארלאנגען א הויכע שטאפל וויסנשאפט איבער די לעגאלע פראצעס, זענען פליכטן וואס צווינגען הא
אסיסטענטס און פראפערטי מענעדזשערס צו באשליסן אויב זיי וועלן ארבעטן אויף אנדערע פליכטן פארן 

 פראפערטי אדער ענפארסירן די ליעס. 

די געזעץ אפטיילונג, פאבליק האוזינג טענענסי אדמיניסטראציע און אפעראציעס וועלן צושטעלן א נייע ביזנעס 
ענפארסירן אקציעס. אלס אן ערשטע מיטל, וועט די געזעץ אפטיילונג זיך אויסגלייכן מיטן פראצעס פאר ליעס 

געגנט מאדעל געאגראפיק געבוי און אנהויבן דירעקט ארבעטן מיט פראפערטי מענעדזשערס ביים אנהויב 
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ן טענענסי פונעם פראצעס. אדוואקאטן וועלן ארבעטן מיט פראפערטי מענעדזשמענט צו באשליסן אויב ענדע פו
 אקציעס זאלן אנגיין, באזירט אויף די פאקטן און אומשטענדן פון יענע ספעציפישע קעיס.

איבערקוקן אן אנגייענדע פילאט, די צענטראליזירטע האוזינג געריכט יוניט, און  NYCHAצום צווייטענס, וועט 
באצאלן קעיסעס. די -אפשאצן אויב עס זאל ווערן אויסגעברייטערט איבער דעם פארטפאליא פאר נישט

אויסגעברייטערטע האוזינג געריכט יוניט וואלט אויך געווארן אויסגעגליכן מיטן געגנט מאדעל. אסיסטענט 
מענעדזשערס און די האוזינג געריכט יוניט שטאב וועלן ווערן באשטימט צו יעדע בארא, סיידן טייל שטאב וואס 

 וועלן אויך ווערן באזונדער באשטימט צו די געגנטער פון הארלעם און רעד האק, וואס האבן באזונדערע
 

פארלאנגטע פאררעכטיגונגען, זיך -יכטאן אויסגעברייטערטע האוזינג געריכט יוניט וואלט געקענט נאכגיין גער
טרעפן מיט איינוואוינער, זיך פארשטעלן אין געריכט, צוגרייטן קעיס טעקעס, און מאכן סערוויס פארלאנגען אין 

סיעבעל אויף א צענטראלע פארנעם. מאכן פראצעסן קעגן נישט באצאלן קעיסעס צענטראל וועט העלפן 
ינג אסיסטענטס און פראפערטי מענעדזשערס האבן מער צייט פאר באזירטע האוז-פארזיכערן אז פראפערטי

 אנדערע פראצעסן אריינגערעכנט אנדערע פארלעצונגען פון געזעצן און רעגולאציעס אויף די פראפערטי.

נאך מער, דורך אויסגלייכן די געזעץ אפטיילונג און די האוזינג געריכט יוניט מיט אפעראציעס' ארטיגע געבוי,  
דוואקאטן און אנדערע שטאב מיט ערפארונג מיטן לעגאלע פראצעס יעצט האבן איין קאנטאקט פונקט וועלן א

פאר יעדע קעיס בשעת דעם פראצעס. אוועקשטעלן קלארע ליניעס פון קאמיוניקאציעס וועט ערלויבן מער 
ווייטער גיין צום נעקסטן דורכזיכטיגקייט אינעם פראצעס און ערלויבן איין מענטש צו אפשאצן וויאזוי א קעיס זאל 

 שטאפל אינעם פראצעס.

 : ערפינדן אינטערווענץ פון פארנט פאר יעדע קעיסK.2סטראטעגיע  

NYCHA  האט נישט א מעטאד צו אריינקוקן אין א הויזגעזינד'ס פארגאנגענהייט אנבאלאנגט די פאקטן פון א
צו ענפארסירן דעם ליעס. נאר עס מאנגלט  קעיס צו קענען באשליסן וואס איז די מערסטע פאסיגע אינטערווענץ

אן איינציגע צוגאנג אריבער דעוועלאפמענטס אויף וועלכע געזעצן ווערן ענפארסירט און ווי ווייט זיי ווערן 
 ענפארסירט. 

געקענט פארלאנגט אייניגע באשלוסן און דערווייל פארזיכערן אז מיר לייגן מער  NYCHAמיט גענוג דאטא, וואלט 
געוואונטשנקייט" און שטענדיגע -זער ארבעט אין געריכט אויף קעיסעס וואס האנדלען זיך איבער "אומפון אונ

פארפעלן באצאלונג אדער שפעטע באצאלונג. באזירט אויף די אומשטענדן פון יעדע קעיס קענען אנדערע 
סערוויסעס זיין א  גרענטס, באצאלונג פלענס, אדער סאשעל HRAאינטערווענצן, אזויווי שנעלע פאררעכטן, 

מער פאסיגע וועג צו פארזיכערן אז די געזעצן פונעם ליעס זענען ענפארסירט. די אינטערווענצן קענען און זאלן 
  ווערן גענוצט נאך פאר מיר קומען אן אין געריכט.

 פארטפאליא פלאנירן 

NYCHA ביליאן דאלער און עס איז נישט פארהאן א  $40'ס האוזינג פארטפאליא האט קאפיטאל געברויכן פון
וועג צו שאפן די סומע געלט. די אריגינעלע פאבליק האוזינג פינאנץ מאדעל איז געמאכט געווארן זיך צו פירן 

רעכטיגונגען. אבער פאקטיש אליין, מיט גענוג רענטל פארדינסטן צו באצאלן פאר רעגלמעסיגע קאפיטאל פאר
האט זיך עס אויסגעוויזן נישט צו ארבעטן אזוי. הילף מיט קאפיטאל באצאלונג האבן זיך נישט אויפגעהאלטן מיט 

די ראטע וואס פאלאנגט איר, און פיל דעוועלאפמענטס האבן פארפאסט צוויי, אויב נישט דריי, קאפיטאל 
בן א באדייטנדע איינפלוס אויף איינוואוינערס' קוואליטעט פון לעבן פאררעכטן ציקלען. די קאפיטאל געברויכן הא

און שאפט אן ענדלאזע ציקל פאר מעינטענענס שטאב, וואס מוזן כסדר פאררעכטן די זעלבע פראבלעמען, 
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צו די געלעגנהייט  NYCHAדערווייל וואס זיי ווייסן אז די נויטיגע פאררעכטיגונגען קומען נישט. אין דער צייט האט 
אלס א סטאבילע,  NYCHAמאכן קאפיטאל דערהיינטיגונגען פאר די גאנצע פארטפאליא, און שטעלן 

 .1935אויפהאלטנדע רעסורס פאר די סיטי וואס עס סערווירט שוין פון 

A.  קאפיטאל פראיעקטן 

ס פלאנירן ) איז פאראנטווארטליך פאר דאCapital Projects Division, CPDדי קאפיטאל פאררעכטן אפטיילונג (
נעמט אונטער, אריינגערעכנט די סופער  NYCHAאון אויספירן פון אלע קאפיטאל פאררעכטיגונג פראיעקטן וואס 

שפרייט אויס באגרעניצטע רעסורסעס מיט  CPDשטורעם סענדי ערהוילונג און שטארקקייט פראגראם. 
 פאר די קומענדיגע יארן. 'ס האוזינג סטאק NYCHAסטראטעגיעס צו פארזיכערן דאס אויפהאלטן פון 

טערמיניגע פראיעקטן וואס פארבעסערן די אפעראציע -קאפיטאל אינוועסטירן זענען געווענליך לאנג
יאר פלאנירן ציקלען -יאר און פינף-צען-פאר-א בליק אומשטענדן פון פראפערטיס פאר פיל צוקונפטיגע יארן.

יט דאטא, אויפווייזונגען און ערפארונג, וואס מאכט אז צו קוקן פאראויס און מאכן באשלוסן מ CPDפארפליכטעט 
עס זאל פירן דעם אגענטור מיט זייער ענערגיע און אויפהאלטונג פארטפאליא, קלימאט צופאסונג, נייע דיזיין 

ארבעט מיט אנדערע פונקציעס צו בייקומען  CPD סטאנדארטן און בוי טעכנאלאגיע, און אנדערע פראנטן.
NYCHAיסיע, מיט ערפארונג אין קאוד קאמפלייענס, דיזיין, ענערגיע און בוי וויסנשאפט. נאך מער, 'ס ברייטע מ

CPD  האט זיך אויסגעגליכן צו ערווארטן טוישנדיגע געברויכן פוןNYCHA ס קאפיטאל פראגראם, און צוברעכט'
 סיילאס וואס האבן עקזיסטירט אינעם פארגאנגענהייט. 

) געביידע ענוועלאפ פראיעקטן 1( –יעצט צוטיילט אויף פיר אלגעמיינע טיילן קאטעגאריעס פון ארבעט ווערן 
) געביידע סיסטעמען אזויווי הייצונג, 2אריינגערעכנט דרויסנדע טיילן אזויווי דעכער, ציגל און פענסטערס; (

און געביידע ) אפארטמענט 3עלעוועיטארס, פלאמבינג, געז פירערס, אונטערערדישע סטים און וואסער ליניעס; (
 CPD) לאנד און אנדערע דרויסנדע סייט זיכערהייט און סייט פארבעסערונג. 4אינערליכע איבערמאכונגען, און (

 פירט אויך ענערגיע פערפארמענס קאנטראקטס. 

NYCHA ביליאן אין פלאנירטע צוזאגן פאר אינפראסטרוקטור  $7.114קאפיטאל פלאן שטעלט צו ארום  2020'ס
פארבעסערונגען, וויכטיגע מאדערניזירונג, אנדערע סיסטעם דערהיינטיגונג, פאררעכטן, שטארקקייט, און 

ן איז באזירט אויף שטארקן דעוועלאפמענטס געשעדיגט אדער געשטערט דורך סופער שטורעם סענדי. דער פלא
די יעצטיגע קאפיטאל געלטער ערווארטונג, געלטער פון לאקאלע באאמטע און די סיטי פון ניו יארק און 

 ערווארטעטע אומגליק ערהוילונג נאך סופער שטורעם סענדי. 

הייצונג, עלעוועיטארס, ביליאן פון סיטי און פעדעראלע געלטער צו אדרעסירן אלטע  $6.1דער פלאן רעכנט אריין 
ביליאן צו אדרעסירן בליי, שימל, הייצונג, עלעוועיטארס,  $1.2פאסאדס און דעכער. די סיטי פלאן רעכנט אריין 

מיליאן צו אדרעסירן דרויסן פון געביידעס, אריינגערעכנט  $791און פעסטס. די פעדעראלע פלאן רעכנט אריין 
מיליאן צו אדרעסירן ערזעצן פון עלעוועיטארס. די שטאט פלאן רעכנט  $114ציגל און דאך פראיעקטן, און נאך 

 $7.114מיליאן פאר עלעוועיטאר ערזעצונג. אלעס צוזאמען, פון די  $100מיליאן פאר בוילערס און  $350אריין 
יז א 38%פון די יערליכע פעדעראלע קאפיטאל גרענטס,  47%ביליאן דאללער אריינגערעכנט אין דעם פלאן, איז 

קומט פון אנדערע קוועלער (קאמיוניטי  8%קומט פון די שטאט פון ניו יארק, און  7%פון די סיטי פון ניו יארק, 
   39אנטוויקלונג בלאק גרענט, אומגליק ערהוילונג, און אנדערע).

 אונטן.נוצן טייל פון די סטראטעגיעס פון  CPDצו אויספירן די קריטישע ליניע פון קאפיטאל פראיעקטן, וועט 

                                                       
392024. March 2020. –Year Financial Plan FY 2021 -Budget for FY2020 and The FourCapital Plan information per Adopted   
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 : אויספירן אנגייענדע אינערליכע איבערארבעטן און בויען פעאיגקייטA.1סטראטעגיע  .1

פארטיי אינדעפענדענט פראגראם מענעדזשמענט -אריינגעארבעט גרויסע דריטע CPDאין די לעצטע יארן, האט 
בעסטע ווירקונגען פירמעס וואו געלט קוועלער זענען נישט אומשטאנד צו צוריקקומען, וואס ערלויבט פאר די 

האט אויך דורכגעפירט סטראטעגישע ארגאניזאציע אויסגלייכונג צו  CPDפאר די ארגאניזאציע מענעדזשמענט. 
פארמערן פאראנטווארטליכקייטן פון מענעדזשערס און שטאב און צו זיין אין איינקלאנג מיט אינדאסטרי 

ער צוטריט און נוץ פון טעכנאלאגיע, מאכן מער סטאנדארטן. אנגייענדע פארבעסערונג ארבעט רעכנט אריין מ
סטאנדארט פארמס און איינפאכע אינערליכע פראצעסן, און נאכגיין פארשידענע פראיעקט אויספירן אפציעס. 

אפטיילונג און ווערט געפירט צום ענדע דורך  CPDדי פאדים פון א קאפיטאל פראיעקט לויפט דורך יעדע 
 נקציעס זענען: צוזאמענארבעט. די קריטישע פו

'ס NYCHAאפטיילונגען, וועט אנטוויקלען  NYCHA, צוזאמען מיט אנדערע CPD – קאפיטאל פלאנירן •
) יוניטס: 4יאר קאפיטאל פלאן דורך דאטא געפירטע באשלוסן. דער אפטיילונג באשטייט פון פיר (-פינף

פיטאל פלאן און פארזיכערט אז יאר קא-פינאנץ פלאנירן, וואס שטייט איבער די אנטוויקלונג פונעם פינף
NYCHA  פארפליכטעט געלטער צייטליך; קאסט אפשאצונג, וואס שאצט אפ קאפיטאל פראיעקטן

 Physicalפונעם אנהויב פון די פלענער ביזן פארענדיגן און פארמאכן; די פיזישע געברויך אפשאצונג (
Needs Assessment, PNA יוניט, וואס פירט (NYCHA ס פארצווייגטע'PNA  פראצעס; און די

ארבעט -קאנטראקט אדמיניסטראציע יוניט, וואס שטייט איבער אלע ארכיטעקט/ענדזשינירן און בוי
  מענעדזשמענט קאנטראקטס און ארבעט פארלאנגען.

הויז פראפעסיאנעלן, טוט די דיזיין אפטיילונג צושטעלן -דורך נוצן קאנסולטענט און אינעם – דיזיין •
, באלאנסירן פלאנירטע ארבעט, NYCHAאון  CPDכיטעקט און ענדזשינירן סערוויסעס צו שטיצן אר

) יוניטס. ארכיטעקטור, 3וויכטיגע געברויכן, און עמערדזשענסיס. דער אפטיילונג באשטייט פון דריי (
 ן אפטיילונג. די קאנעקטעד קאמיוניטיס פלאן איז אינערהאלב די דיזיי ענדזשינירן, און קאוד/סטאנדארטן.

אויפהאלטונג פלאן, די אפטיילונג וואס איז  NYCHAפירערס פונעם  – ענערגיע און אויפהאלטונג •
פאראנטווארטליך פאר פלאנירן און איינפירן ענערגיע און וואסער עפישענסי איבערמאכונג, קאפיטאל 

טונג, פילאט טערמיניגע אויפהאל-קעמפוסעס וואס פארבעסערן לאנג NYCHAפארבעסערונג פאר 
און  CPDפראגראמען צו פרואוון נייע טעכנאלאגיעס און צוגענג, און צושטעלן טעכנישע הילף פאר 

אויפהאלטנדע געביידעס זענען געזונטע געביידעס, און די אפטיילונג וועט זיך  .NYCHAאנדערע ביי 
ר אפטיילונג פירט אויך מיט קאפיטאל, שימל, און בליי פראיעקטן. דע NYCHAאויסברייטערן צו העלפן 

NYCHA) ס ענערגיע פערפארמענס קאנטראקטס'EPCסEnergy Performance Contracts,  די נייע ,(
), די פארצווייגטע Building Management Systems, BMSגעביידע מענעדזשמענט סיסטעמען (

דעכער און פארקינג  NYCHAאפפאל מענעדזשמענט פלאן, קאמיוניטי מיטגעטיילטע סאלער אויף 
 לאטס, און נאך. 

דריי פראיעקט מענעדזשמענט טיעמס און צוויי קאנטראקטעד פראגראם  – פראיעקט מענעדזשמענט •
פונעם אנהויב ביזן פארמאכן,  מענעדזשערס שטעלן צו ברייטע איבערזוכט איבער קאפיטאל פראיעקטן

און מאכן זיכער אז פראיעקטן ווערן אויסגעפירט פארזיכערט, אין צייט, לויטן בודזשעט, און מיט די 
קוואליטעט פארלאנגט לויט קאנטראקט דאקומענטן. א צענטראליזירטע אפעראציעס יוניט פירט און 

פראיעקט מענעדזשמענט שטאב. די  שטעלט אויס שטאב פאר בוי ארבעט אינספעקשאן צו שטיצן די
לעבן ציקל פון א קאפיטאל פראיעקט באשטייט פון פלאנירן, דיזיין, פראקיורמענט, בוי ארבעט, און 

  פארמאכן פאזעס געפירט דורך א פראיעקט מענעדזשער.
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ביליאן פון געלטער באשטימט  $3.2דער אפטיילונג שטייט איבער ארום  – ערהוילונג און שטארקקייט •
אר סופער שטורעם סענדי ערהוילונג און אריינבויען פון שטארקקייט מוסנאמען ביי געביידעס וואס פ

געביידעס און  220זענען שטארק געשעדיגט געווארן פונעם שטורעם. דער פראגראם דעקט איבער 
ך קעמפוסעס איבער פיר באראס. די שטארקקייט אפטיילונג שטייט אוי 33פארבינדענע סיסטעמען ביי 

'ס צוקונפטיגע קלימאט אויפנעמען פלאן וואס באקוקט NYCHAאיבער עטליכע פילאט פראגראמען און 
  שטארקקייט דיזיין סטראטעגיעס.

די שטיצע סערוויסעס אפטיילונג שטייט געטריי צו א קולטור פון אויסגעצייכענטע  – שטיצע סערוויסעס •
שטאב צו ערפילן זייער מיסיע דורך  CPDהעלפן  סערוויס, און איז אין אלגעמיין פאראנטווארטליך צו

צושטעלן אדמיניסטריווע סערוויסעס, אריינגערעכנט יומען רעסורסעס מענעדזשמענט, לאגיסטישע 
מענעדזשמענט און פראצעסירן קאנטראקטער באצאלונגען, אנאליז און באריכטן, בוי ארבעט זיכערהייט 

  נערליכע קאמפלייענס, און טרענירונג.און קוואליטעט, קוואליטעט פארזיכערונג, אי

 געפירטע און סטראטעגישע קאפיטאל פלאנירונג -: איינפירן דאטאA.2סטראטעגיע   

צושטעלן א  CPDפראצעס, ווי אויך אפעראציע דאטא, טוט  PNAדורך נוצן אינפארמאציע ערהאלטן דורכן 
האלטן אינוועסטמענט אינערהאלב לאגישע בוי ארבעט סדר ביים פלאנירן ארבעט צו באשיצן און אויפ

און  –דעכער און ציגל ארבעט  ---די סדר הויבט זיך אן מיט פארמאכן געביידע ענוועלאפס  דעוועלאפמענטס.
 דערנאך אריבערגיין צו געביידע סיסטעמען, אינערליכע איבערמאכונגען און לאנד. 

לויט דעם צוגאנג, האט מען אידענטיפיצירט דעוועלאפמענטס וואס זענען לעצטנס געווען סקעדזשולט פאר 
 עלעוועיטאר און הייצונג פלאנט ערזעצונגען: 

• PNA  2017צושטאנד ראטע באזירט אויף פארבליבענע נוצליכע לעבן און פעלערס געצייכענט אין די 
PNA  .אינספעקשאן 

• PNA צושטאנד ראטעס ווערן  פונקט ראנק פון גוט צו שוואך.-ייכענט לויט א פינףראטעס ווערן געצ
 דעפינירט ווי פאלגנד: 

דער טייל איז ניי אדער כמעט ניי; ארבעט ווי עס דארף; פארלאנגט נישט קיין פאררעכטן  גוט: .1
 און האט נישט קיין פעלערס.

דער טייל ארבעט ווי עס דארף; ווייזט עטליכע צייכענעס פון באנוץ;  צווישן גוט און מיטלמעסיג: .2
 וועט מעגליך פארלאנגען נארמאלע מעינטענענס.

האלט שוין ביי העלפט פונעם נוצליכע לעבן; ארבעט ווי עס דארף; דער טייל  מיטלמעסיג: .3
 פארלאנגט קלענערע פאררעכטן אדער מעינטענענס צו ארבעטן ווייטער.

דער טייל איז ארום דריי פערטל אריבער דעם נוצליכע לעבן;  צווישן מיטלמעסיג און שוואך: .4
עטן אדער פארלאנגען גרויסע ארבעט מיט עטליכע פעלערס; האט א ריזיקע פון אויפהערן ארב

 פאררעכטן אינעם נאנטן צוקונפט צו ארבעטן ווייטער.
דער טייל איז ביי אדער נאנט צו ענדע פון נוצליכע לעבן; האט פארפעלט אדער  שוואך: .5

 פארפעלט יעצט צו ערפילן פונקציע; האט גרויסע פעלערס און דארף ווערן ערזעצט. 
אויף ארבעט (וויפיל מאל הערט אויף צו ארבעטן), ארבעט  אפעראציע אומשטענדן ראטעס באזירט •

די אינפארמאציע ווערט צוגעשטעלט יעדעס  –פארלאנגען טיקעטס און מעגליכקייט צו באקומען טיילן 
יאר דורך די דירעקטאר און/אדער דעפיוטי דירעקטאר פונעם הייצונג און עלעוועיטאר אפטיילונגען 

אפטיילונג. אפעראציעס ראטעס ווערן צוגעשטעלט עלעקטראניש 'ס אפעראציעס NYCHAאינערהאלב 



 נאר פאר איבערשמועסן נישט פאר ארויסגעבן – 2020, 16נאוועמבער 

76 
 

טע פערטל פון יעדע יאר צו אינפארמירן דעם יערליכן 3טע אדער 2אין די  CPDדורך עקסעל בלעטער צו 
 קאפיטאל פלאנירונג אויסטיילן פראצעס.

, וויבאלד באטראכטן עקאנאמיעס פון סקעיל צו באקומען דאס מערסטע פון אינוועסטמענט. נאך מער •
NYCHA  געביידעס זענען געווענטליך טייל פון דעוועלאפמענטס מיט מערערע געביידעס אין א קעמפוס

אפעקטיוו צו ערזעצן גאנצע הייצונג -אויסשטעל, האט די אגענטור באשטימט אז עס איז מער קאסט
ט, ווי איידער פלאנט סיסטעמען און עלעוועיטאר סיסטעמען פון אלע געביידעס אין א דעוועלאפמענ

ערזעצן איינצעלע בוילערס אדער עלעוועיטארס. קאסטן פארבינדן מיטן ארויסשיקן א קאנטראקטער 
זענען פארמינערט אויב א קאנטראקטער ארבעט אויף מערערע בוילערס אדער עלעוועיטארס אויף איין 

 דעוועלאפמענט ווען מען שיקט ארויס רעסורסעס צו א סייט. 

 PNAפאר קאפיטאל פראיעקטן ווערן באשטימט באזירט אויף די פאלגענדע דאטא קוועלער: פארגעזענע קאסטן 
'ס לעצטיגע NYCHAמיענס קאסט דאטא פאר ניו יארק סיטי פראיעקטן און  RSגעשאצטע קאסט פאר ערזעצונג, 

ונג צולייגן א העכער NYCHAארבעט ארויסגעגעבענע קאנטראקטס פאר ענדליכע פראיעקטן. אויך טוט -בוי
 פאקטאר פאר קאפיטאל פראיעקט אויסטיילונגען.

: ווייטער איינפירן א פארשפרייטע פראגראם מענעדזשמענט A.3סטראטעגיע  
 אינפארמאציע סאפטוועיר סיסטעם

קאורט מענעדזשמענט -אין-באזירטע באל-בילדער, א דורכזיכטיגע, קלאוד-באקומען אי CPD, האט 2019אין 
פריינטליכע סאפטוועיר איז אויך א דאטא מענעדזשמענט פלאטפארמע -די נוצער אינפארמאציע סאפטוועיר.

דיג וואס ערלויבט שטאב צו האבן פולע צוטריט צו דאקומענטן און פראיעקט אינפארמאציע אויפן סייט נוצנ
בילדער איז ערהאלטן געווארן צו ערזעצן די פריערדיגע -זייערע לעפטאפס, טעבלעטס, אדער סמארט פאונס. אי

פראיעקט מענעדזשמענט סאפטוועיר, וואס וועט מער נישט ווערן געשטיצט פון אינערווייניג אדער דורך די 
  סאפטוועיר ערפינדער.

אויסגע'שורה'ט ארבעט פלוס פאר באלד יעדע שריט אין  CPD בילדער, האט-זייט מען האט אנגעהויבן מיט אי
NYCHA ס קאפיטאל פראצעס, פון פראיעקט טשארטער און אנהויב ביז צום שלוס, און אין טייל פעלער אויך'

בילדער, פון פלאנירן/פראיעקט -אקטיווע פראיעקטן אין אי 700קאמישענינג. עס זענען יעצט דא מער ווי 
ן, פראקיורמענט, שליסן און קאמישענינג. פראיעקטן זענען געווארן אריבערגעפירט פונעם טשארטער ביז דיזיי

אלטן סיסטעם איבער א צייט אפשניט פון ניין חדשים, וואס האט פארלאנגט נאנטע מיטארבעט מיט 
יפווייזן . ווייטער, כדי צו קענען בעסער נאכגיין פראיעקטן און אוCPDסטעיקהאלטערס אין און אינדרויסן פון 

געלטער פאר א דעוועלאפמענט, זענען אלע קאנטראקטס, אריינגערעכנט פארלאנגטע קאנטראקטס אדער 
איינציגע קאנטראקטס מיט פיל ארבעט פארלאנגען (אפילו טויזענטער), צוטיילט געווארן לויט ארבעט פארלאנג, 

ר נומערן. דאס האט פארלאנגט אז מען און דעזיגנירט געווארן אלס איינצעלע פראיעקטן מיט ספעציפישע געלטע
זאל מאכן טויזענטער נייע ארעקעל געלט נומערן און טויזענטער נייע פראיעקט טעקעס. דורך דעם טוט דער 

סיסטעם'ס ארכיטעקטור צושטעלן אן ארבעט גאנג ווי אויך דורכזיכטיגקייט; עס האט אויך אלימינירט 
 .CPDקט פון איין אפטיילונג צום צווייטן אינערהאלב הונדערטער פארעמעס וואס פלעגן ווערן געשי

CPDבילדער האט באוויזן צו זיין שטארק בייהילפיג ווען די -באזירטע אי-'ס אויפנאמע פון קלאודCOVID-19 
פאנדעמיק איז אנגעקומען, וויבאלד שטאב האט געקענט צייכענען פראיעקטן וואס זענען אפגעהאלטן געווארן, 

נאך מער, שטאב האט זיך גלייך געקענט קערן צו  אנווייזונגען. CDCאדער צוליב אויפהאלטן פון  צו צוליב געלטער
באזירטע סאפטוועיר, וואס האט זיי ערלויבט צו ארבעטן -ווייט ארבעט אנוועזנהייט דורך נוצן די קלאוד-דער-א פון

צייט פונעם פאנדעמיק זענען  ס סערטיפייד פעיראל דורכאויס די שווערסטע’CPDווייטער און קיין שטער. 
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מיליאן א חודש, כאטש זיי האבן געטוישט  $75פאנדעמיק שטאפלן, מיט א דורכשניט פון -געבליבן אויף פאר
בילדער'ס גרינגע טרענזעקשאן באשטעטיגונג -זייער וועג פון פירן ביזנעס. דאס קען מען באדאנקען די אי

נגעבונגען פון ווענדארס. רוב קאפיטאל פראיעקטן זענען פראצעס, וואס רעכנט אריין עלעקטראנישע אריי
 געבליבן אויפן סקעדזשול דערווייל וואס מען האט אנגעהאלטן זיכערהייט און קוואליטעט פארזיכערונג.

CPD בילדער פאר מער דעטאלירטע אסעט מענעדזשמענט נאכגיין מיט די ניו -האט אויך פראבירט צו נוצן אי
) Grant Disbursement Agreement, GDAרענט דיסבורסמענט אגרימענט (יארק סטעיט געצאלטע ג

דרייסיג -און-מיליאן צו ערזעצן הייצונג פלאנטס און עלעוועיטארס ביי פינף  $450פראיעקטן, אן אויסטיילונג פון 
)35 (NYCHA  דעוועלאפמענטס. דיGDA .פראיעקטן וועלן ווערן נאכגעגאנגען אלס אינדיווידועלע אסעטס 

-אבער, צוליב דעם וואס עס פעלט אויס מער רעסורסעס צו פארענדיגן דער שטאפל פון אסעט נאכגיין אין אי
 אויך אריין אין אנדערע אפציעס. CPDבילדער, קוקט 

 צו קענען שפארן  HUD: פארלאנגען א יוטיליטי וועיווער פון A.4סטראטעגיע  

NYCHA  ארבעט יעצט אויף א פארשלאג צוHUD עט א סעריע טוישונגען צו באקומען אלע שפארונגען פון וואס ב
איז דאנקבאר פאר אלע שטיצנדע  NYCHA יוטיליטי קאסטן, אן באקוקן וויאזוי מען האט געשפארט די געלטער.

האבן אונז צוגעשטעלט דורכאויס די יארן צו אוואנסירן ענערגיע  HUDבאציואנגען וואס אונזערע קאלעגעס פון 
 NYCHAטאגס, איז -צו-). היינט ,Energy Performance ContractsסEPCנטראקטס (פערפארמענס קא

מיליאן אין  $310צו פינאנסירן  2013אין  EPCמיליאן  $18ערפינדענע -אריבערגעגאנגען פון אן איינצעלנע, אליין
ענערגיע פראיעקטן  NYCHAאויפהאלטונג פלאן צילן.  2016, איבערשטייגענדיג אונזער 2020פראיעקטן אין 

האבן זיך געטוישט מיט די יארן פון איינפאכע לעקטער טוישונגען צו אינוועסטירנדע פראיעקטן נוצנדיג 
ים פלאנטס, אפטיילן שטוב הייס וואסער, און אינסטאלירן געביידע אפגעשפארטע געלט צו פינאנסירן סט

מענעדזשמענט סיסטעמען וואס קענען נאכקוקן אפעראציעס אומשטענדן אין טאנק שטובער און 
קוועלער, וועלן מיר  ברענגט צוזאם א ברייטע גאמע פון פינאנץ NYCHAבאקוועמליכקייט אין אפארטמענטס. ווי 

און יוטיליטי  EPCדי אוועקגעשטעלטע  פולע פינאנץ בענעפיטן פון אונזער שפארונג פלענער. דארפן צוטריט צו די
  .NYCHAראטע פארמינערונג פרעימווארקס באגרעניצן און האלטן צוריק וואס קען ווערן געזאמעלט דורך 

NYCHA בן מיטן פלאנט צו בעטן די פאלגענדע טוישונגען און גרייט אן שטיצנדע אנאליטיקס צו מיטגע
  פארלאנגען און מאכן אן ענדגילטיגע באריכט:

  .אננעמען ראטע פארמינערונג בענעפיטן פון אלע יוטיליטיס .1

צו אנהאלטן די פולע פינאנציעלע בענעפיטן פון אונזער ראטע פארמינערונג אקציעס מיט די ניו  NYCHAערלויבן 
  טי פירמעס., און אונזער גאז יוטיליDEPיארק סיטי פאוער אוטאריטעט, 

  .אויפגעבן דריי יאר וואסער בעיס ליניעס .2

יאר  1-2וועט האבן  NYCHA ליניעס פון ווייניגער ווי דריי יאר פון דאטא.-צו אוועקשטעלן באזע NYCHAערלויבן 
-יאר דאטא וואס קען ווערן גענוצט צו אוועקשטעלן באזע-פון-פון וואליומעטריק דאטא און אין טייל פעלער, טייל

פינאנצירטע ארבעט וואלט געווארן געמאכט מיט עלעקטריק און גאז -די וואסער ליניעס פאר פינאנץ פון פריער.
 מעסטן אויף די זעלבע צייט. 

ערלויבן באנוץ פון אלע געלט קוועלער צו מוטיגן יוטיליטי שפארונגען, אריינגערעכנט פארפרוירענע  .3
 באזע. 
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צו אויפהאלטן די פולע פינאנץ בענעפיטן פון יוטיליטי און אפפאל פארמינערונג פראיעקטן פון  NYCHAערלויבן 
בער נישט באגרעניצט צו קאפיטאל און ערזעצטע מאשינען נוצנדיג אלע מעגליכע קוועלער, אריינגערעכנט, א

צו פרירן איר אנגייענדע באזע נוץ שטאפל און מאכן סיי וועלכע  NYCHAאפעראציע געלטער; ערלויבן 
פארלאנגטע פאררעכטן פאר פעלענדע, נישט פארענדיגטע, אדער נישט ריכטיגע יוטיליטי דאטא; ענדליכע נוץ 

ויווי נאטירליכע גאז צו עלעקטריק אדער נאטירליכע גאז צו צופאסן פאר ערווארטעטע פיול טוישונגען אז
געקויפטע סטים; וועטער פארבינדענע, באוואוינטקייט, אדער קאוד קאמפלייענס פאררעכטונגען; און ענדליכע 

 באטראכטונגען. 

  EPC.אראפנעמען באגרעניצונגען פון  .4

פאר  NYCHAטיצעס ווערן ערהאלטן דורך יוטיליטי ש HUDפארזיכערן אז אלע שפארונגען וואס פליסן דורך 
ענערגיע שטיצעס (צ.ב. פרירן באזע, נאך געלטער) פאר  HUDשפארונגען צוגעשטעלט דורך  פראיעקט ארבעט.

NYCHA .שפארונגען  זענען אפטמאל ווייניגער ווי די פולע פינאנציעלע בענעפיטן ערהאלטן דורך די שפארונגען
ווייניגער ווי אפגעשאצטע שפארונגען און  10-15%אפגעהאקט דורך באגרעניצונגען אויף שטיצעס איז אפטמאל 

באוואוינטע  110,000נגען איבער מיליאן אין געביידע סיסטעם פארבעסערו $45קענען פינאנסירן מער ווי נאך 
  יוניטס.

  ערלויבן שטאפל פינאנץ פאר אפעראציעס און מעינטענענס פארמינערטע קאסטן. .5

פארמינערטע קאסטן פון אוואנסירטע טעכנאלאגיע קען פארמינערן קאסטן פאר אפעראציעס און מעינטענענס 
צום ביישפיל,  נטראקטס אדער פינאנץ.אבער זענען נישט אריינגערעכנט געווארן אין דריטע פארטיי קא

NYCHA ס פארגעשלאגענע נומאטיק אפפאל לופ פילאט פראיעקט איז ערווארטעט צו פארמינערן האוזקיפינג'
'ס דרויסנדע לעקטער וועט פארבעסערן זיכערהייט און סעקיוריטי דורך NYCHA .2+ צו 20שטאב פון 

 24,000שעה אין פארגלייך צו  70,000ע לעמפל לעבן, לעמפלעך וואס האט א פיל לענגער LEDאינסטאלירן 
פרעשור סאדיום לעמפל, וואס פירט צו צו פארמינערטע לעיבאר און געצייג -שעה פאר א געווענטליכע הויכע

-די פלענער און אנדערע נייע צוגענג פאר שטארקע און אויפהאלטנדע טעכנאלאגיעס אדער פאבליק קאסטן.
עגיעס קענען באקומען געלטער פון פארמינערטע אפעראציע און מעינטענענס פריוואט פינאנסינג סטראט

'ס פערזענליכע סערוויסעס לעיבאר בודזשעט, קען NYCHAמיליאן פארמינערונג אין  $10פאר יעדע  קאסטן.
NYCHA  מיליאן.  $120פינאנצירן  

מענעדזשמענט איינפירן אנדערע קאפיטאל פראיעקט  :A.5סטראטעגיע  
 פארבעסערונגען

CPD  האלט אויך אינמיטן איינפירן נאך טוישונגען וואס וועלן צושטעלן די מעגליכקייט צו פארבעסערן פראקטיקן
 איינוואוינערס. NYCHAס צושטעל פון סערוויסעס פאר ’CPDאון פארשטערקערן 

 ן יעדע פון זיי:'ס פארשריט אין אויספירCPDפאלגנד איז א קיצור פון די פלענער און 

 אנטוויקלען אן אפדעיטעד קאפיטאל פראיעקטס פראצעדור וועגווייזער. .1

מען ארבעט יעצט אויף א אפדעיטעד קאפיטאל פראיעקט פראצעדור וועגווייזער, וואס ווייזט אלע פראצעס 
 .2021אין סטעיקהאלטערס און איז ערווארטעט צו ווערן ארויסגעגעבן, צוזאמען מיט א טרענירונג פראגראם, 

 אנטוויקלען פראיעקט סטראטעגיע דאקומענטן מיט פארבינדענע סטעיקהאלטערס. .2
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בילדער באקומען -מען ארבעט יעצט צו מאכן א פאראייניגטע פראיעקט סטראטעגיע דאקומענט. דורך נוצן אי
ר אנהויבן אלע נייע פראיעקטן יעצט א "פראיעקט טשארטער" וואס ווייזט אינדאסטרי סטאנדארט עלעמענטן פא

בילדער פראיעקט טשארטער איז שוין פארענדיגט. אנדערע דאקומענט, -א פראיעקט. שטאב טרענירונג אויפן אי
אזויווי פראיעקט צושטעל אויספירן פלאן, וואס רעכנט אריין דעטאלירטע אינפארמאציע אויף צייט אפשניטן, 

אנאליזירט דאס  CPDאר טייל פארטפאליאס, און קאסטן, און ארגאניזאציע געבוי, זענען פארענדיגט געווארן פ
 ארויסגעבן פון דעם דאקומענט פאר די גאנצע פארטפאליא. 

 אויסברייטערן די באנוץ פון עיקר ארבעט באווייזערס. .3

אידענטיפיצירט און האלט אן אויג אויף  CPDדורך ארבעטן מיטן ארבעט טרעקינג און אנאליז אפטיילונג, האט 
ווייזערס, אריינגערעכנט אבער נישט באגרעניצט צו, אויב פראיעקטן פארן אויפן סקעדזשול וויכטיגע אבער בא

און בלייבן אינעם בודזשעט, זיכערהייט געשעענישן ראטעס, פראיעקט צייטליכקייט, קאנטראקטער זיכערהייט 
 און קוואליטעט ארבעט, און נאך.

CPD ט פון דאטא און צייטליכקייט פון אפדעיטס, ווי אויך ארבעט צו פארזיכערן די קוואליטעט און שטענדיגקיי
אפשאצן די פארטפאליא און ביזנעס פארלאנגונגען צו אידענטיפיצירן ווייטערדיגע מאסנאמען. מיר ארבעטן אויך 
צו אנטוויקלען זע קראפט דורך באריכטן און דעשבאורדס צו צושטעלן "אין אן אויגנבליק" סטאריבאורדס, ווי אויך 

ן פאר דריל דאונס צו זען שטיצנדע אינפארמאציע. ווי נאר זיי ווערן אוועילעבל, וועלן שטאב באקומען געצייג
 טרענירונג אויף וויאזוי צו נוצן קאסטומיזירן די נייע באריכטן.

 פארמירן א איבערגעגעבענע סקעדזשול טיעם. .4

CPD כטן פארן טיעם זענען דעפינירט ארבעט צו בויען אן איבערגעגעבענע סקעדזשול טיעם. ראלעס און פלי
אויפנאמע האט זיך אנגעהויבן און טרענירונג  געווארן און די ארבעט שילדערונג איז ארויסגעשטעלט געווארן.

 וועט ווערן דורכגעפירט איינמאל סקעדזשולערס זענען גרייט צו ארבעטן.

 .CPDפארשטערקערן קאמפלייענס און אינערליכע אודיט איבערזוכט אויף  .5

, אפשאצן CPDאנבאלאנגט פארשטערקערן קאמפלייענס און אינערליכע אודיטס און איבערזוכט אויף 
אינערליכע ראלעס, פליכטן און פראצעדורן האבן זיך אנגעהויבן. איבערמאכן דעם אפטיילונג צו פארמיידן אז צוויי 

 פאר נאך שטאב ווערט פארענדיגט. אפטיילונגען זאלן מאכן די זעלבע ארבעט איז אונטערוועגנס און די געברויך

 אפטיילן קוואליטעט און זיכערהייט אינספעקשאן טיעם. .6

CPD  האט פארענדיגט דאס אפזינדערן די קוואליטעט און זיכערהייט אינספעקשאן טיעמס, אידענטיפיצירן
ן די נייע זייערע ראלעס, אויפנעמען שטאב, און טוישן עקזיסטירנדע טעמפלעיטס און פאליסיס צו אקאמידיר

 געבוי. טרענירונג גייט אן.

 אנטוויקלען דיזיין טיעם צייט האלטן. .7

און וועט צום סוף בענעפיטן מערערע אפטיילונגען  ITצום שלוס, די צייט האלטן פרואוו, וואס ווערט געפירט דורך 
 . 2021דיזיין אפטיילונג, איז ערווארטעט צו ווערן פארענדיגט אין  CPDאפילו ווייטער ווי די  NYCHAדורכאויס 

B. ריעל עסטעיט דעוועלאפמענט 

) איז Real Estate Development Department, REDDדי ריעל עסטעיט דעוועלאפמענט אפטיילונג (
בערמאכן און פריוואטע שותפות'ן צו אי-פאראנטווארטליך צו פארמירן, פארהאנדלען, און אויסשטעלן פאבליק
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 NYCHA 2.0איז בעיקר פאראנטווארטליך צו אויספירן די  REDD פארבעסערן די אוטאריטעט'ס אפארטמענטס.
אלס טייל פון די  ביליאן פון נויטיגע קאפיטאל פאררעכטיגונגען. $24יעריגע פלאן צו אדרעסירן -10פלאן, א 

 ,Permanent Affordability Commitment Togetherשטענדיגע אפארדעביליטי קאמיטמענט צוזאמען (
PACT פלאן, טוט (NYCHA  פראגראם צו  8באזירטע סעקשאן -יוניטס צו די פראיעקט 62,000אריבערפירן

און איר דעוועלאפמענט  NYCHAצושטעלן א מער סטאבילע פלוס פון פעדעראלע הילף געלטער און ערלויבן 
אפיטאל געברויכן פון מער ווי א דריטל פונעם פארטפאליא. שותפים צו שאפן געלט צו אדרעסירן די פולע ק

 Transfer to) און "אריבערגעפירט צו אויפהאלטן (Build to Preserve, BTP"געבויעט צו אויפהאלטן" (
Preserve, TTP אפארטמענטס. ביים ענדע  10,000-15,000) וועלן צושטעלן גרויסע פאררעכטיגונגען ביי נאך

. פולע PACTאפארטמענטס דורך  9,5000האבן אריבערגעפירט מער ווי  NYCHAעט , וו2020פון יאר 
 $1.3מיט מער ווי  –פאררעכטיגונגען זענען פארענדיגט געווארן אדער וועלן זיין אונטערוועגנס ביי די געביידע 

ן דעם פראצעס פראיעקטן אינמיט PACTאפארטמענטס זענען טייל פון  12,500ביליאן אינוועסטירט אין זיי. נאך 
 אנטוויקלונג.-פון זיך טרעפן מיט איינוואוינערס אדער פאר

אלעס צוזאמען טוען די פראגראמען פארשטעלן אן אומדערהערטע מעגליכקייט נישט נאר צו אדרעסירן די 
'ס געביידעס און אפארטמענטס, נאר אויך צו אינוועסטירן אין רעסורסעס און NYCHAפיזישע געברויכן פון 

טיס וואס שטיצן איינוואוינער געזונט און וואוילזיין, אריינגערעכנט זיכערע גאסן; פאבליק ערטער; געגנט אמעני
 געשעפטן; טראנספארטאציע; און סאשעל סערוויסעס.

פלאן און שפילן א קריטישע ראלע אין אויספירן די פלאן פאר טויש סטראטעגיע,  NYCHA 2.0כדי צו אויספירן די 
יבערגעארבעט אין די פאלגענדע ביזנעס יוניטס אז עס זאל קענען שטיצן די פולע לעבן ציקל זיך א REDDהאט 

פון א ריעל עסטעיט דעוועלאפמענט פראיעקט דערווייל וואס עס בלייבט שטארק אויסגעגליכן מיט עיקר 
ם פראצעס, פרינציפן. די נייע געבוי וועט העלפן דעם אפטיילונג זיין מער געצילט ביי יעדע שטאפל פונע

פארזיכערן אויסגעצייכענטע פראיעקט מענעדזשמענט, און צושטעלן הויכע שטאפל קאסטומער סערוויס צו 
 מאנשאפט. NYCHAאונזערע איינוואוינערס און צו אנדערע קאלעגעס איבער די 

 פארטפאליא פלאנירן

פראיעקט ליניעס, פירן  'סREDDדי פארטפאליא פלאנירן טיעם איז פארפליכטעט צו אנטוויקלען און פירן 
קאמיוניטי פלאנירן און מיטארבעט פראיעקטן, און מאכן פאליסי און קאמיוניקאציע סטראטעגיעס צו שטיצן די 

אפטיילונגען, אריינגערעכנט קאמיוניטי  NYCHAאלגעמיינע הצלחה פון די פרואוון. צוזאמען מיט אנדערע 
פירן אלע אוואנסירטע איינוואוינער און סטעיקהאלטער דעוועלאפמענט, טוט די פארטפאליא פלאנירן טיעם 

מיטארבעט פון אויפקומען מיט א פראיעקט ביז אויסוועלן א דעוועלאפער, ווען די טרענזעקשאן טיעם הויבט אן 
שפילן א גרעסערע ראלע אין פירן דעם פראיעקט צום ענדגילטיגן קלאוזינג. די פארטפאליא פלאנירן טיעם האט 

-'ס פארטפאליא צו אנטוויקלען א מער קלארע, דאטאNYCHAעפירט א גרונטליכע אנאליז פון לעצטנס אויסג
 TTP, און PACT, BTPגעפירטע צוגאנג צו אויסוועלן וועלכע פראפערטיס זאלן ווערן אריינגענומען אין 

יינפירן נייע פראגראמען. די טיעם האט אויך געארבעט צוזאמען מיט סיטיווייד איינוואוינער פירערשאפט צו א
איינוואוינער פלאנירן און מיטארבעט סטראטעגיעס, מיטן ציל פון צושטעלן איינוואוינערס מיט באדייטנדע 
מעגליכקייטן צו אויספארעמען די צוקונפט פון זייערע קאמיוניטיס. טיעם מיטגלידערס ברענגען צוזאמען 

ורבאן דיזיין, ארכיטעקטור, פארשונג און האוזינג פעהיגקייטן אין ריעל עסטעיט פינאנס, קאמיוניטי פלאנירן, א
 פאליסי. 

 דיזיין און בוי ארבעט
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די דיזיין און בוי ארבעט טיעם איז פאראנטווארטליך צו צושטעלן טעכנישע סערוויסעס און וויסנשאפט איבער 
פלאנירן; פראיעקטן. סערוויסעס רעכענען אריין פראפערטי דיו דילידזשענס; ענווייראנמענטל  REDDאלע 

ענווייראנמענטל איבערגיין ווי פארלאנגט דורך די ניו יארק סטעיט ענווייראנמענטל קוואליטעט איבערגאנג אקט 
)State Environmental Quality Review Act, SEQRA און/אדער נאציאנעלע ענווייראנמענטל פאליסי אקט (
)National Environmental Policy Act, NEPA צוגרייטן פון פיזישע אומשטענדן אפשאצונגען ווי פארלאנגט ;(

 RAD Capitalקאפיטאל געברויכן אפשאצונג ( RADפאר ענווייראנמענטל אקטיוויטעטן אזויווי  HUDדורך 
Needs Assessments, RAD CNAs פון די  18) און אבסאליסענס אפשאצונג לויט סעקשאןUS  האוזינג אקט פון

און קאוד איבערגאנג; דיזיין און ספעסיפיקעישאנס איבערגאנג; פיילן און פערמיטס מיטן ; זאונינג 1937
אין  אגענטורן; בוי ארבעט איבערזוכט; און קוואליטעט קאנטראל. NYCדעפארטמענט פון בילדינגס און אנדערע 

יכן קומט נאך די פיזישע פאררעכטונג גרי PACTצוגאב דערצו, טוט דער דיזיין און בוי ארבעט טיעם פארזיכערן אז 
 PACTפראפערטיס, האלט אויף א סטאנדארט פון קוואליטעט פאר פאררעכטיגונגען, און אז  PACTגעברויכן פון 

פריאריטעטן פון בליי, שימל, אסבעסטעס, הייצונג, עלעוועיטארס, אפפאל  NYCHAפאררעכטן גרייכן אדרעסירט 
 איינוואוינערס. NYCHAי ציל פון צושטעלן געזונטע שטובער פאר מענעדזשמענט, און אין אלגעמיין, העלפט צו ד

 טרענזעקשאנס

די טרענזעקשאנס טיעם איז פאראנטווארטליך צו אויספירן ריעל עסטעיט דעוועלאפמענט טרענזעקשאנס 
אנגעהויבן פונעם פראקיורמענט פראצעס ביז א טרענזעקשאנ'ס קלאוזינג און אריינגערעכנט אייביגע הלוואה 

פארטפאליא  REDDערמאכונג און/אדער ריפיינאנסעס. די טרענזעקשאנס טיעם ארבעט צוזאמען מיט איב
ס און שאצט אפ RFEIס און/אדער RFPס, RFQפלאנירן צו אנטוויקלען פראקיורמענט מאטריאל אזויווי 

שאנס טיעם פריוואטע שותפות'ן. די טרענזעק-פארשלאגן, און דעזיגנירט א דעוועלאפמענט שותף פאר פאבליק
 NYCHAארבעט נאדעם מיטן אויסגעוועלטע דעוועלאפער שותף, אדוואקאטן, קאנסולטענטס, און אנדערע 

דעוועלאפמענטס צו פירן דעם פראיעקט ביז צום קלאוזינג, אויסארבעטן און אויסשטעלן די טערמינען פונעם 
וינערס און ריעל עסטעיט פארטפאליא. טרענזעקשאן צו ברענגען די מערסטע ווערד צו די אוטאריטעט'ס איינווא

ביי די פינאנציעלע קלאוזינג פון א טרענזעקשאן, טוט די טרענזעקשאנס טעם ארבעטן צוזאמען צו איבערגעבן די 
די טרענזעקשאנס טיעם טרעט אויך אריין  'ס אסעט מענעדזשמענט טיעם.REDDדעוועלאפמענט פראיעקט צו 

 לאפמענט פראיעקט צו שטענדיגע פינאנץ און/אדער אנדערע ריפיינאנסעס. צו פירן די אריבערגאנג פון א דעווע

 אסעט מענעדזשמענט

די אסעט מענעדזשמענט טיעם איז פאראנטווארטליך צו מענעדזשן די אנגייענדע באציאונגען מיט אונזער 
ר טיעם דעוועלאפמענט שותפים און האלטן אן אויב אויף יעדע פראיעקט'ס ארבעט אינעם פארטפאליא. דע

טיעמס צו פארזיכערן קאמפלייענס באדינגונגען  REDDאפטיילונגען און  NYCHAארבעט צוזאמען מיט אנדערע 
און פארטפאליא אנאליזן זענען קלאר דעפינירט, נאכגעגאנגען, מענעדזשט, באריכטעט, און אפגעשאצט. 

יעס פארלאנגען, האלטן אן אויג אויף רעגולאצ HUDקאמפלייענס באדינגונגען רעכנט אריין האלטן אן אויג אויף 
לעיבאר און קאנטראקטער פארלאנגען, אויף בוי ארבעט, אויף ארויסווארפונגען און לעגאלע פראסידינגס, און 
אנדערע לעגאלע פארלאנגען פון א פראיעקט. מענעדזשן דעטאלן פון א פארטפאליא נעמט א טיפערע בליק 

, באשטעטיגט NYCHAונט, האלט אן אויג און מענעדזשט באצאלונגען צו אריין אין א פראיעקטס פינאנציעלע געז
פארבינדענע באשלוסן אויף פראיעקטן ווען עס פעלט אויס. -אפעראציעס בודזשעטס, און מאכט מענעדזשמענט

די אסעט מענעדזשמענט טיעם וועט אויך אויסארבעטן פראבלעמען אויף פראיעקטן מיט דעוועלאפמענט 
 פערטי מענעדזשערס ווען עס פעלט אויס.שותפים און פרא

  ביזנעס אפעראציעס
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און לייגט געוויכט  REDDדי ביזנעס אפעראציעס טיעם שטעלט צו אפעראציע און אדמיניסטריווע שטיצע פאר 
עס איז די פאראנטווארטליך  אויף אינערליכע פראצעסן און פראצעדורן צו העלפן די טיעם ארבעטן ווי עס דארף.

צו מענעדזשן קאנסולטענט פראקיורמענט פארן אפטיילונג און מענעדזשן קאנטראקטס און ביזנעס באציונגען 
'ס REDDי ביזנעס אפעראציעס טיעם מענעדזשט אויך ד 'ס פארשידענע דרויסנדע קאנסולטענטס.REDDמיט 

אינערליכע בודזשעט און סערווירט אלס דעם אפטיילונג'ס ליעיזאן מיט אנדערע שטיצנדע ביזנעס יוניטס 
 , פראקיורמענט, און פינאנציעלע פלאנירן און אנאליז.IT, HRאזויווי  NYCHAאינערהאלב 

 

C. אלטונג טראסטפלאן פאר טויש און פאבליק האוזינג אויפה 

 HUD'ס פולע פארטפאליא אריין אין קאמפלייענס מיטן NYCHAצו פארמיידן ווייטערדיגע שאדנס און צו ברענגען 
ביליאן  $18אז עס וועט דארפן ארום  NYCHAאגרימענט און איינפאכע האוזינג קוואליטעט סטאנדארטן, שאצט 

'ס פלאן צו שאפן געלטער NYCHAיליזירן פלאן צייגט סטאב פלאן פאר טוישדי  צו סטאביליזירן די פראפערטיס.
 110,000די סטאביליזירן פלאן אדרעסירט די געלט לאך און די געברויכן פון די  און איינפירן די פארבעסערונגען.

דער  אפארטמענטס. 62,000, וואס דעקט NYCHA 2.0אפארטמענטס וואס זענען נישט יעצט אינעם ליניע פאר 
  אגרימענט: HUDאסט" וואלט אדרעסירט אלע עיקר טיילן פונעם "סטאביליזירן ק

  שימל: גאנצע קאך און באד פאררעכטן, ווענטילאציע סיסטעמען, רערן •

  בליי: פולע אבעיטמענט (נישט נאר פארבעסערונג) •

  הייצונג: ערזעצן אלטע סיסטעמען מיט גרינע לעזונגען •

  עלעוועיטארס: קאפיטאל ערזעצונגען •

  פעסטס: נייע אפפאל ערטער, אינערליכע קאמפאקטארס •

  אנדערע ארבעט: זיכערהייט, גאז פירערס •

גענצליך איבערמאכן די געביידעס, וואס וואלט געמיינט נאך ארבעט, מער ווי די סטאביליזירן אינוועסטן, וואלט 
נג וואלט אריינגערעכנט ביליאן. א גענצליכע איבערמאכו $25ביליאן, פאר א סך הכל פון  $7געקאסט נאך 

  פארבעסערן קאמיוניטי צענטערן און לאנד, נייע דרויסנדע קלעדדינג, און אנדערע פארבעסערונגען.

אבער, ווען אלע קאפיטאל געלטער ערהאלטן פון פעדעראלע, שטאטישע און סיטי שותפים ווערט גערעכנט 
 $11רונגען, שטייען מיר פאר א לאך פון מער ווי שפא NYCHAטערמיניגע -צוזאמען, ווי אויך די פארגעזענע לאנג
  ביליאן פאר א גענצליכע איבערמאכונג. $18ביליאן פאר סטאביליזירן און מער ווי 

'ס ערשטע גרונטליכע פלאן פאר יעדע געביידע.דאס צו טוען, שלאגן מיר פאר NYCHAדי סטאביליזירן פלאן איז 
נג און צו נוצן נייע געלט קוועלער צו צושטעלן פארבעסערטע צו מאכן א פאבליק טראסט פאר פאבליק האוזי

היימען פאר איינוואוינערס, און פארזיכערן אז מיר לאזן נישט אויס אפילו איין אפארטמענט.א פאבליק טראסט 
וואלט געקענט אויפקומען און פארשנעלערן ריזיגע, היסטארישע שטאפלען פון בוי ארבעט און צוקומען צו 

 ס).TPVענענט שוץ וואוטשערס (פעדעראלע ט

TPV ס זענעןHUD ס מערסטע ווערדפולע וואוטשערס, ווערד באלד צוויי מאל אזויפיל ווי די געלט הילף פון'
אפארטמענטס וואס זענען בארעכטיגט פאר  110,000האט כאטש  NYCHAאנדערע פעדעראלע קוועלער. 



 נאר פאר איבערשמועסן נישט פאר ארויסגעבן – 2020, 16נאוועמבער 

83 
 

TPVומען נאך ס ווייל זיי זענען אין אזא שוואכע צושטאנד און קHUD ס "אבסאליסענס" באדינגונגען. ווען יוניטס'
 ס.TPVזענען "אבסאליט", זענען זיי בארעכטיגט פאר 

NYCHA  שלאגט פאר צו נוצן דיTPV  .געלטער אלס משכון צו שאפן קאפיטאלHUD  וועט דארפן באשטעטיגן די
אז זיי זאלן קענען ווערן גענוצט צו ס פארן צושטעלן צו ספעציפישע אפארטמענטס, TPVפלאן צו צאמשטעלן די 

געקענט שאפן גענוג  NYCHAשאפן געלטער פאר יעצטיגע קאפיטאל פאררעכטיגונגען. דורך טוען אזוי, וואלט 
אפארטמענטס, נוצן די פעדעראלע  110,000געלט פון פאראויס פאר קאפיטאל געברויכן צו סטאביליזירן אלע 

פון קאפיטאל  $6פארענדיגן  NYCHAגעלטער, קען  TPVון פעדעראלע פ $1פאר יעדע  –געלטער נאך ווייטער 
פולע באצאלונג פארן סטאביליזירן סטראטעגיע וועט אויך פארלאנגען נאך אויסטיילונגען פון  פאררעכטיגונגען.

  קאנגרעס.

 ענד פאבליק-צו-גאראנטירט א גענצליכע פאבליק פראצעס מיט ענד NYCHAמיט א פאבליק טראסט, וואלט 
 קאנטראל.די באציאונג צווישן די צוויי פאבליק איינהייטן וואלט געווען ווי פאלגנד:

• NYCHA טערמיניגע לאנד ליעס מיטן טראסט;-גייט אריין אין א לאנג 

 די טראסט שטייט איבער בוי ארבעט מענעדזשמענט קאנטראקטס; און •

זשמענט און פאר פראפערטי מענעד NYCHAדי טראסט מאכט צוריק א קאנטראקט מיט  •
 מעינטענענס סערוויסעס (און אזוי אויפהאלטן די יוניאן ארבעטערס).

 

D. ליעסד האוזינג 

'ס האוזינג אויסוואל NYCHA) פירט אויס Leased Housing Department, LHDדי ליעסד האוזינג אפטיילונג (
רענט הילף  NYCHA). אונטער דעם פעדעראלע געצאלטע פראגראם, מאכט 8וואוטשער פראגראם (סעקשאן 

באצאלונגען פאר בארעכטיגטע פאמיליעס אוטאריזירט צו ליעסן פאבליק און פריוואטע אפארטמענטס וואס 
פראגראם  8). די סעקשאן Housing Quality Standards, HQSקומען נאך האוזינג קוואליטעט סטאנדארטן (

שטעלט צו רענט געלט הילף, וואס ערלויבט פאמיליעס צו באצאלן א צוגענגליכע טייל פון רענט מיט די רעגירונג 
הילף געלט צו דעקן די איבריגע, ביז א סומע וואס ווערט אנגערופן די באצאלונג סטאנדארט. די געלט באצאלט 

פון א הויזגעזינד'ס  30%באצאלונג איז געווענטליך די חילוק צווישן צום לענדלארד (אדער די האוזינג הילף 
 פארן אפארטמענט. NYCHAצוגעפאסטע גראס פארדינסט און די קאנטראקט רענט באשטעטיגט דורך 

 83,225לענדלארדס נעמען אנטייל אין די ליעסד האוזינג פראגראם, און דינגען ארויס  24,954א סך הכל פון  
אוטאריזירטע איינוואוינער. יוניט רענטס זענען דורכשניטלעך  185,127טמענטס פאר אפאר 8סעקשאן 

באצאלט די איבריגע הילף געלט,  NYCHAאון  $360חודש, און די איינוואוינער צאלן א דורכשניט פון /$1,403
. די $17,150איינוואוינער איז  8די דורכשניטליכע יערליכע פארדינסט פון סעקשאן  .$1,053דורכשניטלעך 

פון די סיטי'ס וואוין ערטער און  7%פראגראמען באשטייען פון  8צאמגעשטעלטע פאבליק האוזינג און סעקשאן 
   40פון די סיטי'ס באפעלקערונג. %7

פארטפאליא -דעם-און אויפהאלונג טראסט פראגראמען זעען פאר א גענצליכע דורכאויס PACT/RADדי 
אויב  געלט פלאטפארמע. 8פאבליק האוזינג געלט פלאטפארמע צו א סעקשאן  8איבערמאכונג פונעם סעקשאן 

                                                       
402024.  March  –Year Financial Plan FY 2021 -Voucher information per Adopted Budget for FY2020 and The Four 

2020. 
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די גאנצע וואוטשערס אונטער מענעדזשמענט נאך  170,000עס ארבעט זיך אויס, קען עס מיינען אז נאך מער ווי 
 איבערמאכונג.

 

אנגעהויבן אן איבערגאנג פון אירע אפעראציעס און  LHDצו צוגרייטן פאר די פלאטפארמע איבערמאכונג, האט 
באשטימט די נויטיגע צוקונפטיגע רעסורסעס  LHDדי ציל פונעם איבערזוכט איז צו פארזיכערן אז  פאליסיס.

דעקן אפעראציע  LHDפאכיגע איבערזוכט, וועט -אין די פיל פארלאנגט צו אקאמידירן וואוקס פונעם פראגראם.
טיילן אזויווי ארבעטס לאסט אנאליז, אפיס קאפאסיטי, סאפטוועיר אפשאצונג ווי אויך פאליסי טיילן וואס 

   ן איינוואוינער ווען די איבערמאכונג פאסירט.פארמינערן די אוועקפירן פו

 וועג פארן אוטאריזאציע פילאט PACT: איינפירן D.1סטראטעגיע  

פעטוועי פאר אוטאריזאציע, איז א ביישפיל פון א טייל פון א פאליסי וואס ווערט  –פילאט פראגראם  PACTדי 
וינער וואס דארפן ווערן געשטעלט אין אנדערע מיטן ציל פון פארמינערן די צאל איינווא LHDגעפרואווט דורך 

דער פילאט פראגראם שטעלט צו א באגרעניצט מעגליכקייט  ערטער דורכאויס דעם איבערמאכונג פראצעס.
ליעס ווען זייער  PACTאוטאריזירטע איינוואוינער הויזגעזינטער וואס האבן נישט אונטערגעשריבן א -פאר אומ

צו באקומען אוטאריזירטע סטאטוס און  8באזירטע סעקשאן -ווארן צו פראיעקטפראפערטי איז איבערגעמאכט גע
 הילף. 8אנהויבן באקומען סעקשאן 
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 צוגרייטן פאר פארמערטע וואוטשערס און ארבעט לאסט :D.2סטראטעגיע  

פראגראם זענען דא שטענדיגע אקטיוויטעטן אזויווי יערליכע ריסערטיפיקעישאנס, ליעס  HCVאונטער די 
 ,Housing Quality Standardsבאנייונג/קאנטראקט רענט העכערונגען און האוזינג קוואליטעט סטאנדארטן (

HQS.ע אקטיוויטעטן עס זענען אויך דא עטליכ ) אינספעקציעס וואס קומען פאר יערליך אדער יעדע צווייטע יאר
וואס פאסירן ווייניגער אפט אזויווי אריבערפירן פארלאנגען, מיטעלע ריסערטיפיקעישאנס און געריכט 

'ס יעצטיגע צושטאנד ארבעטס לאסט אנאליז נעמט אין באטראכט יעדע סארט אקטיוויטעט LHD ערשיינונגען.
אין באטראכטונג פון די ערווארטענע  טעל.און די אפטקייט פון פאסירונג ביים באשליסן די פאסיגע שטאב צוש
פראגראמען סומעס לויט יאר", האט  HCVפארמערונגען באוויזן אויבן אין די טאוול מיטן טיטל "אפגעשאצטע 

LHS  איבערגעפרישט איר ארבעטס לאסט אנאליז צו פארזיכערן אז די פראצעסירן צייט אין די יעצטיגע צושטאנד
צייט גייט מען איבער די פאסיגע צאל שטאב פארלאנגט צוזאמען מיט די איינפלוס  אין דער זענען דערהיינטיגט.

 פון אפיס פלאץ וואס מען קען באקומען, אינפארמאציע טעכנאלאגיע און דריטע פארטיי הילף.

 פאסטן און ערהוילונג סטראטעגיע  

, איז געטוישט געווארן דורך די האוזינג און קאמיוניטי דעוועלאפמענט 1968פונעם האוזינג אקט פון  3סעקשאן 
, און איז געאייגענט צו פארזיכערן אז ארבעט און אנדערע עקאנאמישע מעגליכקייטן וואס קומען 1992אקט פון 

ליך, און אין איינקלאנג מיט עקזיסטירנדע פינאנציעלע הילף, זאלן, ווי ווייט מעג HUDארויס פון געוויסע 
-און זייער נידריג -פעדעראלע, שטאטישע און לאקאלע געזעצן און רעגולאציעס, ווערן געצילט צו נידריג

פארדינענדע מענטשן, ספעציעל די וואס באקומען רעגירונג הילף פאר האוזינג, און צו ביזנעסער וואס שטעלן צו 
 פארדינענדע מענטשן.-און זייער נידריג -נידריג עקאנאמישע מעגליכקייטן צו

זענען אין אלגעמיין געצילט פאר אקטיוויטעטן און  135טייל  CFR 24רעגולאציעס ביי  3די סעקשאן 
ביזנעסעס,  3פארלאנגונגען אין דריי פארצווייגטע ערטער: קאנטראקטס און אויפנעמען צילן, נוצן פון סעקשאן 
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גליכקייטן. די אנווייזונגען רעכענען אריין ספעציפישע אנווייזונגען אנבאלאנגט און אנדערע עקאנאמישע מע
 פראקיורמענט, אויפנעמען, עקאנאמישע מעגליכקייטן, און פארמירן גילטיגע ביזנעס ענטיטיס. 

צוגעשטעלטע געלטער, אריינגערעכנט פאבליק האוזינג אפעראציע געלטער,  HUD, זענען אלע NYCHAפאר 
געלטער געדעקט  CDBGגעלטער, צוזאמען מיט סיי וועלכע סיטי צוגעשטעלטע  HAPעלטער און קאפיטאל ג

אונטער די אנווייזונגען. עס איז דא א פארלאנג צו אנטוויקלען אויפנאם און אנדערע צוגענג צו אוואנסירן סעקשאן 
איז א  HCVראם ארבעט. פראגראם און צו ארבעטן צוזאמען מיט פאבליק האוזינג פראג HCVאינערהאלב די  3

גרויסע טייל פון די יערליכע בודזשעט, מערסטנס אלס א דורכגאנג צו האוזינג אסיסטענס באצאלונג צו 
פארבינדונגען מוזן זיין א טייל פון די נעקסטע  3און סעקשאן  HCVלענדלארדס; אבער אן אפשאצונג פון די 

דער אנווייזונג  איז נישט פארהאן קיין קאנטראקט קעפל.איבערמאכונג ארבעט. נאך מער, פאר פאבליק האוזינג, 
גילט פאר קאנטראקטערס און סאבקאנטראקטערס, און די גאנצע פראיעקט אדער אקטיוויטעט איז געדעקט 

געדעקטע  3אקטיוויטעט איז טיילווייז אדער גענצליך געדעקט פון סעקשאן  3נישט קיין חילוק אויב די סעקשאן 
פארלאנגונגען צו ארבעט וואס איז נישט געדעקט פון  3שוין צושטעלן סעקשאן  NYCHAוט הילף. אין אמת'ן ט

 פעדעראלע געלטער.

ארבעט, איבערמאכן, איבערגאנג אדער פארבעסערונג פון האוזינג -גילט פאר אלע בוי 3סעקשאן 
פאבליק בוי ארבעט באזירטע פארב געפארן), אנדערע -(אריינגערעכנט פארמינערונג און אבעיטמענט פון בליי

 3אבער סעקשאן  וואס רעכנט אריין געביידעס אדער פארבעסערונג, (נישט קיין חילוק אין וועמענס באזיץ).
געדעקטע קאנטראקטס רעכענען נישט אריין קאנטראקטס פאר קויפן געצייג אדער מאטריאל, סיידן א 

 קאנטראקט פאר מאטריאל רעכנט אריין אינסטאלירן. 

NYCHA ינמיטן א צוגרייטן א באזונדערע פאליסי דאקומענט מיט גרונטליכע עצות צו איבערמאכן האלט א
NYCHA  אלגעמיינע טיילן: 4פאליסי און פראקטיקן צו ווערן איינגעטיילט אין  3סעקשאן 

 איינוואוינערס/לעיבאר 3אויפנעמען סעקשאן  – 1טייל 

 ביזנעסער 3אן ביזנעס אנטוויקלונג און קאנטראקטס מיט סעקש – 2טייל 

איינוואוינער אדער נוצן פון  3פראקיורמענט פראקטיקן וואס פירן צו אויפנעמען פון סעקשאן  – 3טייל 
 ביזנעסער 3סעקשאן 

באזירט אויף די אויבנדערמאנטע קאמפלייענס ארבעט, ערפינדן אנדערע עקאנאמישע  – 4טייל 
 איינוואוינער 3מעגליכקייטן פאר סעקשאן 

 פאליסי. 3פארשידענע טיילן פון קאמפלייענס מוז זיין אן עיקר פונקט פון סיי וועלכע סעקשאן פארבינדן די 
 NYCHAאיז אן פאראנטווארטליכקייט פאר די גאנצע אגענטור וואס לאזט אן איינדרוק אויף יעדע  3סעקשאן 

לב פראקיורמענט, און די 'ס ווענדאר גערעכטקייט און סופלייער אנדערשקייט יוניט, אינערהאNYCHAאפטיילונג. 
 & Resident Economic Empowermentאפיס פאר איינוואוינער עקאנאמישע מאכט און אויפהאלטונג (

Sustainability, REES איינוואוינער און ביזנעסער ווערן  3וואס פארזיכערט סעקשאן  –), פירט דעם פראגראם
יטעט. לעצטנס האבן ביידע יוניטס איינגעפירט א נייע פארבינדן מיט מעגליכקייטן צוגעשטעלט דורך דעם אוטאר

צייטווייליגע סטאנדארט פראצעדור און טרענירונג פאר אלע אגענטור שטאב, וואס רעדט איבער קאמפלייענס 
פלאנט צו ארויסגעבן אפדעיטעס וועגווייזערס, וואס רעכענען אריין נייע מאסנאמען צו  NYCHAפעלערן. 

 ביזנעס קאנטראקט מעגליכקייטן און אנדערע מוסנאמען. 3אויסברייטערן סעקשאן 

 
 טוישן מענעדזשמענט פלאן  
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'ס איבערמאכונג פלאן וועט צושטעלן באדייטנדע פארבעסערונגען פאר אונזערע איינוואוינערס, NYCHAכאטש 
פראפערטיס און ארבעטערס, וועלן מיר מוזן טוישן וויאזוי מיר אפערירן און פירן זיך צו ברענגען פיל פון די 

ענען טוישונגען שווער, און טוישונגען פונעם פלאן אריין אין קראפט. אפילו מיט גוטע טויש מענעדזשמענט, ז
טערמיניגע פעלערן ביי די ארבעט -פירערשאפט קענען ערווארטן אן אריבערגאנג טערמין, און אפטמאל קורץ

 דערווייל וואס טוישונגען ווערן פראצעסירט. 

ארגאניזאציע טויש מענעדזשמענט איז קריטיש פאר די הצלחה פונעם איבערמאכונג פלאן. שטודיעס ווייזן אז 
פון טויש פרואוון ארבעטן זיך נישט אויס: זיי ברענגען נישט קיין בענעפיטן אדער ווערן זיי גענצליך  70%

טויש מענעדזשמענט איז די שליסל צו פארבעסערן די שאנסן פון א גוטע תוצאה. אפעקטיווע   41אפגעלאזט.
אציעס, פירערשאפט טויש מענעדזשמענט פארלאנגט סטעיקהאלטער מיטארבעט, טרענירונג, קאמיוניק

אויסגלייכונג, א טויש וויזיע, און טויש אמבאסאדערס. טויש ווערט פארווירקליכט דורך א צאמשטעל פון ווייכע 
(קוואליטעטיווע) און הארטע (קוואנטומישע) פאקטארן. די מערסטע וויכטיגע טייל פון א ווירקליכע טויש רעכנט 

ע, קאמיוניקאציע, און פאראנטווארטליכקייט פאר טויש ביי די העכערע אריין פירערשאפט שטיצע, אן אייניגע וויזי
און מיטעלע פארוואלטונג. ארגאניזאציע טויש מענעדזשמענט מוז אפערירן אין איינקלאנג מיטן ערפינדן און 

 איינפירן פונעם איבערמאכונג פלאן צוליב דער דערגרייך פון פארלאנגטע טוישונגען.

אן איינצעלע צוגאנג צו ארגאניזאציע טויש מענעדזשמענט, סטראטעגיע, און פרעימווארק וועט נישט ארבעטן צו 
דארף א  NYCHAארגאניזאציע איבערמאכונג. -אן-ערמעגליכן אנהאלטנדע טויש, ספעציעל ביי א דורכאויס

ארבעטערס איבער א  11,000געצילטע סטראטעגיע צו ערמעגליכן די בעסטע מיטארבעט און אננעמען פון 
גאמע פון אפטיילונגען, באזירט אין פארשידענע לאקאציעס, אין אנדערע ראלעס, מיט פארשידענע טערמינען 
און ערפארונג, און ארבעטערס וואס זענען איינוואוינערס, פאר וועמען דער סטראטעגיע האט גאנץ אן אנדערע 

'ס איבערמאכונג NYCHAא קריטישע פונדעמענט פאר מיינונג. די טויש מענעדזשמענט פלאן שטעלט פאר 
עס שטעלט אוועק א טויש וויזיע מיט א פארצווייגטע צוגאנג און שטעלט אויס א וועג צו צוקומען צו  פלאן.

  ספעציפישע צילן און תוצאות אינעם אריבערגאנג.

NYCHA:ס טויש מענעדזשמענט צוגאנג באשטייט פון פיר פאזעס, אריינגערעכנט' 

מוטיגן מיטארבעט און אנטוויקלען א טיפערע  –רשטיין טויש גרייטקייט און די יעצטיגע צושטאנד פא •
 איז געווען, וואו עס איז יעצט, און וואו עס וויל גיין. NYCHAפארשטאנד פון וואו 

 NYCHAדעפינירן וואס די צוקונפטיגע געוואונטשענע סטאטוס פאר  – אויסגלייכן צוקונפטיגע סטאטוס •
  און צוגרייטן די טויש מענעדזשמענט סטראטעגיע און פלאן. איז

אויספירן די טויש מענעדזשמענט אקטיוויטעטן און אפדעיט'ן סטראטעגיע לויט  – אויספירן די טוישונגען •
 ווי עס פעלט אויס באזירט אויף פידבעק און וואס מען לערנט זיך.

 NYCHAויש און געצילטע אויפפירונג איבער אויפהאלטן און פארשטערקערן ט – באפעסטיגן דעם טויש •
ס, אפשאצן טויש מענעדזשמענט צוגענג און באטראכטן וואס מען לערנט KPIדורך האלטן אן אויג אויף 

 זיך. 

 
 פארשטיין גרייטקייט פאר טויש און יעצטיגע צושטאנד 

                                                       
41Louis -Harvard Business Review: What Everyone Gets Wrong About Change Management by N. Anand and Jean 

Barsoux  
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פארן אנהויב פונעם איבערמאכונג פלאן, האט מען שוין אנגעהויבן ארבעטן צו פארשטיין די  NYCHAצו צוגרייטן 
 יעצטיגע סטאטוס דורך די לעצטיגע און פלאנירטע אקטיוויטעטן געשילדערט אונטן:

 
סטראטעגיע און אינאוואציע  NYCHAא טויש מענעדזשמענט טיעם פון  – סטעיקהאלטער אינטערוויו •

קט מיט סטעיקהאלטערס פון אריבער די ארגאניזאציע צו פארשטיין זייער האט געארבעט דירע
הונטערגרינט, פערספעקטיוו, פריאריטעטן, ערפארונג מיט טויש, און וויסנשאפט איבער דעם 

אינטערוויוס מיט אפטיילונג פירערס פון איבער  27איבערמאכונג פלאן. דער טיעם האט דורכגעפירט 
NYCHA . 

וואק דאקומענט וואס פארגלייכט פריערדיגע -טיעם האט אנטוויקעלט א קראס דער – וואק-קראס •
סטראטעגיעס האבן זיך געטוישט מיט די צייט. די ציל פון  NYCHAפלענער און אידענטיפיצירט וויאזוי 

וועגווייזער און די  NYCHAדעם דאקומענט איז צו פארשטיין די פארבינדונג און לעכער צווישן די 
איבערמאכונג פלאן אין שטיצע פון אינערליכע קאמיוניקאציע, טויש מענעדזשמענט, און אנגייענדע 

וואק אידענטיפיצירט מעגליכע -. די קראסSDNY, און HUDמאניטאר,  NYCHAדרויסנדע באריכטן צום 
ענינים וואס פעלן, אדער פארלאנגען מער ערקלערונג אינעם איבערמאכונג פלאן, אזויווי מאנשאפט 

 ן, אויפנעמען, איינוואוינער טרענירונג און קאסטומער דאטא מענעדזשמענט. פלאניר
א סעריע פון עלעקטראנישע סעסיעס זענען  – איבערמאכונג פלאן ברוינע זעקל סעסיעס און אנקעטע •

געפירט געווארן צו מיטטיילן אפדעיטס פונעם איבערמאכונג פלאן, ענטפערן פראגעס, און באקומען 
די  סעסיע אנקעטעס צו אלע מיטגלידער.-ב. מען האט ארויסגעגעבן נאכןפידבעק פון שטא

אנטווערטער זענען געווען ווערדפול פאר זאמלען פידבעק אויף די סעסיעס, אפשאצן יעצטיגע 
וויסנשאפט און באגרייף פונעם איבערמאכונג פלאן, און זאמלען עצות, פארשלאגן און פראגעס איבער 

ארמאציע האט געהאלפן פירן אונזער קאמיוניקאציעס סטראטעגיע. טייל דעם סטראטעגיע. די אינפ
 וויכטיגע טרעפונגען זענען אויסגערעכענט אונטן.

 

 
 

באזירטע טויש גרייטקייט אנקעטעס וועלן ווערן ארויסגעשיקט -קורצע, וועב – טויש גרייטקייט אנקעטע •
שטאב יעדע שטיק צייט דורכאויס דעם איינפירונג פונעם איבערמאכונג פלאן, צו זאמלען  NYCHAצו 

 עצות און פארשטאנד פאר גרייטקייט פאר טויש. דער ציל פונעם אנקעטע איז צו:
o ארשריט אין איינפירן איבערמאכונג פלאן פלענעראפשאצן ארבעטער מיינונג אויף פ 
o  פארשטיין ארבעטער מיינונג פון און ערפארונג מיט די טויש רעזולטאטן פונעם איבערמאכונג

 פלאן
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o  אידענטיפיצירן וועלכע טיילן פונעם טויש מענעדזשמענט סטראטעגיע און קאמיוניקאציע פלאן
 עסערט.ארבעטן זיך אויס און וועלכע קענען ווערן פארב

 
חדשים,  4-6ארבעטערס איבער  NYCHA דער אנקעטע איז געפלאנט צו ווערן ארויסגעשיקט צו אלע

ליניע צו -, און די ערשטע אנקעטע וועט צושטעלן א באזע2020דעצעמבער -אנגעהויבן אין נאוועמבער
ן געצילטע מעסטן צוקונפטיגע פארשריט. דאטא געזאמעלט פונעם אנקעטע וועט ווערן גענוצט צו פיר

טרעפונגען, קאמיוניקאציעס און טרענירונג צו בייקומען סטעיקהאלטער געברויכן און פארבעסערן 
 גרייטקייט.

א טויש אפעקט אפשאצונג וועט ווערן גענוצט צו אידענטיפיצירן  – טויש אפעקט אפשאצונג •
ען אפעקטירט געווארן, סטעיקהאלטערס אפעקטירט פונעם איבערמאכונג פלאן, וויאזוי און ווען זיי זענ

און פארשטיין זייער גרייטקייט צו שטיצן טוישונגען. די טויש אפעקט אפשאצונג אידענטיפיצירט, 
, און קוקט אויפן יעצטיגע NYCHAקלאסיפיצירט און אנאליזירט די אפעקט וואס קומט פאר איבער 

עכנאלאגיע פון סטאטוס, געצילטע סטאטוס, אפעקט פאר מענטשן, ראלעס, פראצעסן, און ט
סטעיקהאלטער גרופעס. מיר ווילן פארזיכערן אז די צייט פון מערערע נייע פלענער איז נישט צו שווער 

דורך אפשאצן די צייטן און אפעקט, קען טויש ווערן געפירט  פאר אפטיילונגען און אינדיווידועלע שטאב.
 שונגען געמאכט ווען עס פעלט אויס. מיט א ברייטע בליק און אפעקטיוו ווערן קאמיוניקירט און טוי

 אויסגלייכן פאר צוקונפטיגע צושטאנד 

צו ווייטער פירן וויסנשאפט און פארשטאנד פון פלאנירט טוישונגען דורך סטעיקהאלטער מיטארבעט 
 אקטיוויטעטן, ארבעטן מיר צו אנטוויקלען א טויש נעץ, ארבעטן מיט פירערשאפט, און געבן מאכט פאר שטאב. 

ווי געשילדערט  ):Employee Engagement Committees, EECארבעטער מיטארבעט קאמיטעס ( •
צו  2017און  EECערפינדן די  NYCHAפריער אינעם שמועס איבער די יומען רעסורסעס אפטיילונג, האט 

ארבעטן מיט און געבן מאכט פאר שטאב דורך דעם קאהארט מאדעל. צו ווערן א מיטגלידער פונעם 
EEC זענען געווען צוויי קאהארט , דארפן ארבעטערס זיך אנווענדן און האבן אן אינטערוויו. ביז היינט

מענטשן, מיט א דריטע קאהארט  25-35גרופעס מיט 
סקעדזשולט צו אנהויבן און די נאנטע צוקונפט. די טויש 

צו פארמירן  EECמענעדזשמענט טיעם האט געארבעט מיטן 
אקציע פלענער צו איינפירן צוויי פון די איבערמאכונג פלאן'ס 

סערוויס" און "געבן מאכט עיקר ערטער פון "א קולטור פון 
האט  EEC'ס קולטור. די NYCHAפאר שטאב" אריין אין 

אנגעהויבן פרעזענטירן זייערע געדאנקן צו סטעיקהאלטערס 
העכסטע פירערשאפט און באורד  NYCHAאריינגערעכנט 
 , און די מאניטאר.HUD, SDNYמיטגלידערס, 

הצלחה פארמירן א טויש נעץ איז וויכטיג פאר די  טויש נעץ: •
פון טוישונגען אינערהאלב די איבערמאכונג פלאן און נאך 

ארבעט, בויען מיר א טויש נעץ  EECבאזירט אויף די  ווייטער.
, אריינגערעכנט NYCHAשטאב פון איבער  200-300פון 

כאטש איין טויש אמבאסאדער אין יעדע אפטיילונג און 
-אריבערהאוזינג דעוועלאפמענט. דער טויש נעץ, אן 

פונקציעס גרופע פון סטעיקהאלטערס ארגאניזירט צו העלפן, מיטן איינפירן פון טויש פלענער, ווערט 
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אויפגעשטעלט צוזאמען מיטן ארבעטער מיטארבעט טיעם און אנדערע אפטיילונגען. די טויש נעץ 
 סערווירט אלס א מיטל צו:

o טאריטעטמוטיגן דורכזיכטיגקייט און קאמיוניקאציעס איבער דעם או 
o דיאגנאזירן ווייטאג ערטער, זארגן, און פראבלעמען פארבינדן מיטן איבערמאכונג 
o אידענטיפיצירן פירנדע פראקטיקן וואס קענען ווערן גענוצט דורכאויס דעם ארגאניזאציע 
o אוועקשטעלן אן אנהאלטנדע געבוי וואס קען ווערן גענוצט פאר שפעטערדיגע פלענער 
o  צו צושטעלן מעגליכקייטן צו שילדערן די געוואונטשענע סטאטוסארבעטן צוסטעיקהאלטערס 
o מוטיגן טויש דורך שריט און עצות צו פארמערן וויסנשאפט און ווילן 

אויך, א טויש נעטווארק וועגווייזער ווערט צוגעגרייט צו שטיצן די טויש אמבאסאדערס. דער וועגווייזער וועט 
ולט אקטיוויטעטן, און אויך אריינרעכענען געצייג און טעמפלעיטס אויסרעכענען ראלעס, פליכטן, און סקעדזש

וואס טויש אמבאסאדערס קענען נוצן צו מוטיגן קאמיוניקאציעס מיט אפעקטירטע שטאב. שטאב קענען 
. דער גרופע קומט EVPוואלונטירן און זיך אנווענדן צו ווערן טויש אמבאסאדערס אדער ווערן נאמינירט דורך זייער 

טויש אמבאסאדערס וועלן באקומען נייע אינפארמאציע וועגן טוישונגען, צושטעלן  וזאם יעדע חודש.זיך צ
  זייטיגע קאמיוניקאציע.-פידבעק פאר פירערשאפט און ארויפברענגען סיי וועלכע פראבלעמען צו פארזיכערן צוויי

אן עיקר טייל פון טויש  קאמיוניקאציע פלאן: •
וניקאציע מיט מענעדזשמענט איז פירן קאמי

שטאב און דאקומענטירן און באהאנדלען 
פידבעק פון פאראויס. דורך אינטערוויוס, 

פאקוס גרופעס און אנקעטעס, וועלן שטאב 
געוואר ווערן וועגן די איבערמאכונג פלאן, 

אבער זיי וועלן דארפן קלארקייט פארוואס און 
וויאזוי עס פאסירט. מיר פלאנען צו 

ספירן א קאמיוניקאציע אנטוויקלען און אוי
פלאן וואס ענטהאלט מעסעדזש 

סטראטעגיעס וואס באנוצן זיך מיט מערערע 
וועגן וואס גלייכן זיך אויס מיט וויאזוי 

 ארבעטערס באקומען און האבן ליב צו באקומען אינפארמאציע. 
ויש 'ס טNYCHAעקזעקיוטיוו שטיצע איז קריטיש פאר די הצלחה פון פירערשאפט אויסגלייכן:  •

מענעדזשמענט פלאן און די אלגעמיינע איבערמאכונג פלאן. א טויש מענעדזשמענט סעסיע געפירט מיט 
אפטיילונגען צו באקומען עקזעקיוטיוו מיטארבעט,  NYCHAס פון איבער אלע EVPפירערס או  40איבער 

ן טויש מענעדזשמענט, באווייזן איבערגעגעבנקייט צום איבערמאכונג פלאן, אויסגלייכן די וויכטיגקייט פו
און שמועסן וועגן בויען א טויש נעץ. אלס פירערס פון זייער אפטיילונג, וועלן זיי האבן די מעגליכקייט צו 
קאמיוניקירן מיט זייער שטאב איבער די איבערמאכונג און וועלן העלפן אידענטפיצירן ארבעטערס וואס 

סטע פאר חדשים און יארן, וועלן מיר דארפן ווייטער וועלן זיין א טייל פונעם טויש נעץ. איבער די נעק
ארבעטן מיט פירערשאפט זיי צו געבן די מעסעדזשעס וועגן די איבערמאכונג און די מעגליכקייטן זיי צו 

 איבערגעבן צו זייערע טיעמס, ווי אויך א מיטל צו מיטטיילן פידבעק. 
ירונג געברויכן אינערהאלב דעם איבערמאכונג מיר ארבעטן צו אפשאצן און פארשטיין די טרענ טרענירונג •

פלאן און געבן די מאכט פאר שטאב מיט די וויסנשאפט און געצייג וואס זיי דארפן עס צו פארווירקליכן. 
טרענירונג וועט ווערן אריינגעבויעט אין יעדע פלאן לויט ווי עס פעלט אויס, און וועט פאסן מיט א ברייטע, 

 ירונג פלאן. גרונטליכע אגענטור טרענ

 ויספירן די טוישונגעןא 
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אויספירן געפלאנטע טוישונגען וועט פאסירן נאכן פארשטיין וויאזוי עס וועט אפעקטירן די טוישונגען און ווייטער 
ארבעט צוזאמען מיט אינערליכע און דרויסנדע סטעיקהאלטערס. אקטיוויטעטן וואס האבן זיך אנגעהויבן אין 

ווייטער אנגיין דורכאויס דאס איינפירן פונעם איבערמאכונג פלאן דורך אנגייענדע פריערדיגע פאזעס וועלן 
פארבעסערונג און זאמלען פידבעק און פירן צום אנטוויקלונג פון אן ענטערפרייז שטאפל פרעימווארק פאר טויש 

 מענעדזשמענט. 

דורך די גרייטקייט פאר  אנגייענדע פארבעסערונג: •
חדשים, זאמלען  4-6טויש אנקעטעס יעדע 

פידבעק פונעם טויש נעץ, זיך כסדר טרעפן מיט 
EVP ס און ארבעטן מיט שטאב, וועלן מיר

דערהיינטיגן טרענירונג און קאמיוניקאציע 
'ס NYCHAמאטריאל, און ווייטער פארבעסערן 

ן טויש מענעדזשמענט פלאן. מיר וועלן אויך קוק
אויפן אויספירן סטאטוס צו לערנען וועגן 
שטערונגען און ווירקליכקייטן און נוצן די 

אינפארמאציע צו פארבעסערן אונזער טויש 
  מענעדזשמענט צוגאנג.

באזירט אויף ענטערפרייז שטאפל פרעימווארק:  •
אינפארמאציע פון וויכטיגע אקטיוויטעטן 

א  אויסגערעכענט אויבן, וועלן מיר אנטוויקלען
שריפטליכע ענטערפרייז שטאפל פרעימווארק פאר אנגייענדע טויש מענעדזשמענט. דער פרעימווארק 

פידבעק און וואס מען לערנט זיך פון איינגעפירטע טויש  NYCHAוועט ווערן אפדעיטעד באזירט אויף 
 מענעדזשמענט סערוויסעס.

 
 באפעסטיגן די טוישונגען 

פיל טויש פלענער האבן הצלחה אין די קורצע טערמין, אבער פאלן אדורך צום סוף צוליב מאנגל פון אנגייענדע 
געטריישאפט פונעם ארגאניזאציע. אויפהאלטן און פארשטערקערן טויש און די ערוועלטע אויפפירונגען אריבער 

ואס נישט, ווי אויך אנגייענדע דעם ארגאניזאציע פארלאנגט נאכגיין פון די נאנט וואס ארבעט און ו
פארבעסערונגען און טוישונגען באזירט אויף מעסעדזשעס און טעכניקן וואס האלטן אן די מיטארבעט פון 

ארבעטערס. מיר פלאנען צו נאכגיין קאמפלייענס מיט א נייע פראצעס פאר סטעיקהאלטער גרופעס און צופאסן 
ס. צו בויען אנגייענדע און אויפהאלטנדע טוישונגען און טויש מענעדזשמענט פלענער ווען עס פעלט אוי

ערמעגליכן די פולע ערווארטענע בענעפיטן פונעם איבערמאכונג פלאן, וועלן מיר איבערגיין, שטיין איבער, און 
שטענדיג פארבעסערן אונזער ענטערפרייז שטאפל פרעימווארק דורך אריינבויען פידבעק און וואס מען האט זיך 

 פון סטעיקהאלדערס.  געלערנט

 

 איינפירן פלאן 

NYCHAאגענטור איבערמאכונג פארלאנגט אן אנגייענדע איינפירונג צוגאנג וויבאלד די-'ס קאמפליצירטע, גאנצע 
סטראטעגיעס געשילדערט אינעם פלאן זענען אפהענגיג איינס אויפן צווייטן און קומען זיך צונויף מיט אגרימענט 

אקציע פלענער. צו פארזיכערן אז ארבעטערס און סטעיקהאלדערס בלייבן קאמפלייענס עיקרים און 
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'ס איבערמאכונג, זענען אויספירן פלענער געמאכט NYCHAאיבערגעגעבן צום פלאנירן און ארויסגעבן פון 
 האלטן אן אויג אויף וויכטיגע ארבעט NYCHAגעווארן פאר יעדע טייל פונעם פלאן. דורכאויס דעם איינפירן, וועט 

) צו פארשטיין יעדע איבערמאכונג סטראטעגיע'ס פארשריט  ,Key Performance IndicatorsסKPIבאווייזערס (
 טערמיניגע סטאביליטעט און הצלחה.-און וואו מען דארף עס ענדערן צו ערמעגליכן לאנג

A. צוגאנג 
 

קע מיטארבעט פון אלע 'ס איבערמאכונג, פארלאנגט די איינפירונג שטארNYCHAאזויווי מיט יעדע טייל פון 
געארבעט מיט די ארבעטערס וואס זענען די  NYCHAאפטיילונגען. צו אנטוויקלען יעדע פראיעקט פלאן, האט 

נאנטסטע צו א ספעציפישע סטראטעגיע דורך א סעריע פון פלאנירן מיטינגס. די מענטשן (אויך אנגערופן 
אין אינאוואציע טיעם צו אנטוויקלען אן אדורך "אייגנטומער") האבן געארבעט צוזאמען מיטן סטראטעגיע 

'ס איבערמאכונג. נאכפאלגענדע פראיעקט פלענער באשטייען פון די NYCHAגעטראכטע פאזע צוגאנג צו 
 פאלגענדע עלעמענטן: 

 
 א ספעציפישע פליכט אדער פליכטן וויכטיג צו פארענדיגן דעם פראיעקט; –איינפירן שטאפל  •
מענטש אדער מענטשן פאראנטווארטליך פאר יעדע פראיעקט אדער אויספירן  –פראיעקט פירער  •

 שטאפל;
סיי וועלכע טייל פון אויספירן א פראיעקט וואס איז דירעקט  –ספעציפישע אפהענגיגקייט -פראיעקט •

 אפהענגיג אויף אן אנדערע פראיעקט;
אדער פלאן וואס האט  סיי וועלכע ספעציפישע אקציע, פראיעקט, שטער –אנדערע אפהענגיגקייטן  •

 א דירעקטע אפעקט אויף א סטראטעגיע'ס אויספירן;
ביי פלאנירן מיטינגס, האט יעדע איינפירן גרופע  –אנהויב/ענדע דאטומען און צייט טערמינען  •

 געדארפט אויסשטעלן א רעאליסטישע צייט טערמין פאר יעדע פראיעקט;
צו פארענדיגן אויספירן  OTPSאדער  PSס, FTEבאקאנטע אדער געשאצטע  –רעסורסעס/קאסטן  •

 פאר סיי וועלכע פראיעקט אדער פליכט; און
ענדליך צו אפהענגיגקייטן, ריזיקעס פארבינדן מיט פלאנירן אדער פארענדיגן סיי וועלכע  –ריזיקעס  •

 פראיעקט אדער פליכט.

די אפהענגיגקייטן, צייט טערמינען, און  NYCHAנער האבן צוגעשטעלט פאר קומט אויס, אז די פראיעקט פלע
 רעסורס בארעכענונגען וואס פעלן אויס צו אנטוויקלען אן אויספירן פלאן אריבער דעם אגענטור.

B. וועגווייזער 

ירנדע אגענטור איינפ-דעם-דער ציל פון צוזאמענארבעט איז געווען צו אויפקומען מיט א גרונטליכע, דורכאויס
'ס איבערמאכונג. NYCHAוועגווייזער וואס נעמט אריין די דערגרייך, ברייטקייט, צייט אפשניט און אויסשטעל פון 

-דורכאויס דעם פראצעס, אלס א פלאנירן געהילף און א בילד צו באווייזן די לאנג NYCHAדאס וועט העלפן פירן 
 טערמיניגע צילן פונעם איבערמאכונג פלאן. 

געקענט אידענטיפיצירן אפהענגיגקייטן און אוועקשטעלן קלארע  NYCHAטאט פון דעם, האט אין רעזול
פראיעקט אויסשטעלן פארן איבערמאכונג סטראטעגיעס געשילדערט אין דעם פלאן. טייל ביישפילן נעמען אריין, 

 אבער זענען נישט באגרעניצט צו:
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פון די בארא אדמיניסטראציע טיעמס, אויסגעשטעלטע ארויסגעבן  –בארא אדמיניסטראציע טיעמס  •
און פינאנץ אפיס שטאב צו בארא אפיסעס  IT, HRאנגעהויבן פון ווידער ארויסשיקן פון פראקיורמענט, 

 אלס טייל פון די ערשטע פאזע;
און פארמישטע פינאנץ פארטפאליא אריינפירן אין געאגראפיק געגנטער פארן  NGO1 –געגנט מאדעל  •

 שע געגנט פארטפאליאס;אנטוויקלען ספעציפי
פאזע איינפירונג פון פראפערטי באזירטע בודזשעטן צו פארזיכערן  –באזירטע בודזשעטן -פראפערטי •

אסעט מענעדזשמענט פארלאנגונגען און האבן די  HUDפראפערטי מענעדזשערס זענען טרענירט אין 
פלאנירן פאר די קומענדיגע  מעגליכקייט צו סערווירן אלס עיקר פונקציע דורכאויס יערליכע בודזשעט

 יארן; און
אוועקשטעלן פון א צייטווייליגע  –שטענדיגע ביזנעס פראצעסן און פריע קעיס אינטערווענץ  •

באצאלן און כראנישע רענט פארפעלן וואס נעמט אריין די ווירקונג -פריאריטעט פרעימווארק פאר נישט
-נג מיטן איינפירן פון א פארבעסערטע, דאטאאיינוואוינער אין איינקלא NYCHAאויף  COVID-19פון 

 געפירטע ליעס אנפארסירונג פראצעס.

NYCHA ס געוויכט אויף אנגייענדע פארבעסערונג באווייזט זיך אין מערערע ביזנעס פראצעס און ארגאניזאציע'
אפטיילונגען -טוישונגען געשילדערט אין דעם פלאן. די ביישפילן אויבן זענען א קליינע טייל פון די אינטער

ארגאניזירן ענטהאלטן אין יעדע פראיעקט פלאן. צו איינפירן די -פארבעסערונגען, טוישן, און ווידער
האלטן א נאנטע אויג צו זען וואס ארבעט און וואס נישט, פארזיכערן  NYCHAסטראטעגישע פריאריטעטן, וועט 

לייבן געטריי צו איבערמאכונג. די וועגווייזער אז ארבעטערס און סטעיקהאלטערס ארבעטן ווייטער צוזאמען און ב
פאר  Dזעט אפענדיקס  יארן איבערמאכונג.-'ס מולטיNYCHAאונטן ווייזט די קאמפליצירטקייט און ברייטקייט פון 

 א מער דעטאלירטע איינפירן פלאן.
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 ארגאניזאציע טשארט NYCHA – Aאפענדיקס 

 דעטאלירטע קאנסולטענט פארשלאגן – Bאפענדיקס 

 דעמאגראפיקס אינפארמאציע  NYCHA – Cאפענדיקס 

 דעטאלירטע איינפירן טשארט – Dאפענדיקס 

 פארשלאגן איבערגאנג KPMG – Eאפענדיקס 

 איינוואוינער אנקעטע רעזולטאטן – Fאפענדיקס 

 געגנט פארטפאליאס  – Gאפענדיקס 

 סיטיווייד קאונסיל פון פרעזידענטס בריוון – Hאפענדיקס 

 פארגעשלאגענע באורד קאמיטע טשארטערס – Iאפענדיקס  
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