
 

 

 
 גאווערנער ענדרו מ. קאומאו   5/20/2021 אויף באלדיגע פַארעפנטליכונג:

 
 

  אין צענטער ַארטס דאלארדיגע מיליאן 2 פון פארענדיגונג איבער איין מעלדט קָאומאו גאווערנאר
  קַאונטי נעסאו

  
נייע פלאץ שטעלט צו א קביעות'דיגע היים פאר וועסטבּורי ַארטס, אינק; אנטהאלט טיאטער, 

  גאלעריע און אפיסעס
  

מיליאן ביישטייערונג  $10פראיעקט איז א וויכטיגע באשטאנדטייל פון די ווילעדזש ָאוו וועסטבּורי'ס 
   פון די גאווערנאר'ס דַאונטַאון ווידער־אויפלעבונג אינציאטיוו

  
מיליאן   $2גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו האט היינט איינגעמאלדן איבער די פארענדיגונג פון א 

קולטורישע ַארטס צענטער וואס וועט האבן אין זיך א גאלעריע, פובליק פארשטעלונגען, ַארטס  
 עדזשוקעישען און א באגעגעניש ארט אין די הארץ פון די ווילעדזש ָאוו וועסטבּורי אין נעסאו קַאונטי.

פון די דַאונטַאון ווידער־אויפלעבונג אינציאטיוו, וועט   ביישטייערונג מיליאן $10געצאלט דורך וועסטבּורי'ס 
טיילל פון די  די נייע פלאץ דינען אלץ א היים פאר וועסטבּורי ַארטס, אינק, און איז א וויכטיגע באשטאנד

  עקאנאמישע אנטוויקלונג אונטערנעמונגען וואס זענען אונטערוועגנס אין די ווילעדזש.
  

"מיר זענען איבערגעגעבן צוריק צו אויפבויען ניו יארק סטעיט בעסער פון סיי ווען בעפאר און די דַאונטַאון  
זער עקאנאמישע ווידער־ערשיינונג",  ווידער־אויפלעבונג אינציאטיוו וועט שפילן א קריטישע ראלע אין אונ

"אינוועסטירונגען דורך די דַאונטַאון ווידער־אויפלעבונג אינציאטיוו   האט גָאווערנאר קָאומאו געזאגט.
העלפן צו טראנספארמירן דַאונטַאון קאמיוניטיס ווי וועסטבּורי צו ווערן ווירבלנדע, קאלירפולע צענטערן  

ער און באזיכער צוגלייך, און וועסטבּורי'ס ַארטס צענטער וועט העלפן די  פון אקטיוויטעטן פאר איינוואוינ
  ווילעדזש און די גאנצע ראיאן צו בליהען פאר פילע דורות." 

  
  געהאלפן  ביישטייערונג די האט רינּועל, קאמיוניטי ענד הָאומס סטעיט יארק ניו  די דורך גאשאנקען
  ַארטס, וועסטבּורי פאר פלאץ קולטורישע סקוועיר־פיסיגע־2,500 הערליכע  קביעות'דיגע, א אויפבויען

  עקזיסטירנדע די איבערגעמאכט האט פראיעקט די דַאונטַאון. ווילעזש'ס די  פון צענטער די אין אינק
  פלָאמבינג, נייע אינסטאלירט דעכער; און ווענט פלארס,  די אריינרעכענענדיג אינעווייניג, געביידע'ס

  א פון אינסטאלירונג די  אריינגערעכנט און סיסטעמען; מעכאנישע און לעשנדעאויס פייער עלעקטרישע,
   .ADA די נאך קומט וואס עלעוועיטאר

  
  $10 די געווינען צו  קאמיוניטי איילענד לאנג ערשטע  די געווען וועסטבּורי איז  ,2016  אין אויסגעוועלט

  פראיעקט,  די  פון פארענדיגונג  די מיט ביישטייערונג. אינציאטיוו  ווידער־אויפלעבונג דַאונטַאון מיליאן
 ַארטס ועסטבּוריו ערלויבן וועט וואס פלאץ צוזאמקום קולטורישע דַאונטַאון נייע א ווילעדזש  די פארדינט

  פראגראמען. קולטורישע און ַארטס אירע פארברייטערן צו
  

 ניו יארק סטעיט הָאומעס ענד קאמיוניטי רינּועל קאמישאנער רוט ען וויסנאסקאס האט געזאגט,
  מיליאן $2"וועסטבּורי'ס דַאונטַאון ווידער־אויפלעבונג גרייכט נאך א דורבראך מיט די פארענדיגונג פון די 

נייע היים פאר וועסטבּורי ַארטס, אינק. די פלאץ איז א קלארע ביישפיל פון וואס קען ערגרייכט ווערן ווען  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-westbury-receive-10-million-downtown-revitalization-initiative


 

 

א שטאלצע קאמיוניטי ארבעט צוזאמען און גיבט איבער זייער ענערגיע, דמיון און געטריישאפט צו מאכן  
ואוינער און באזיכער צוגלייך צו  אזעלכע פראיעקטן וועלן צוציהען אייו זייער ווילעדזש א בעסערע פלאץ.

דַאונטַאון צו שטיצן ביזנעסער, און שאפן א ווירבלנדע און בליהענדע קאמיוניטי מיט א שטארקע לאקאלע  
   עקאנאמיע." 

  
"וועסטבורי טוט פארפילן איר   ניו יארק סעקרעטערי ָאוו סטעיט ראוזאנא רָאסַאדאו האט גאזאגט,

סטראטעגישע אויסבליק און פארמערט די לעבעדיגקייט פון די ווילעדזש דורכן אדורכפירן די דַאונטַאון  
ן פובליק פלעצער  מיר האבן געזעהן די ווערטפולע ראלע וואס ַארט או  ווידער־אויפלעבונג אינציאטיוו.

שפילן אין דאס צוריק אויפלעבן קאמיוניטיס, און די נייע צענטער פאר וועסטבּורי ַארטס, אינק וועט גיבן  
די דעּפארטמענט ָאוו סטעיט איז   פרישע, שיין־אויסזעהענדע פלעצער צוזאמען צוברענגען איינוואוינער.

ר'ס שותפים צו שאפן די נייע וועסטבּורי ַארטס שטאלץ צו ארבעטן מיט די ווילעדזש און אונזערע אגענטו
  צענטער." 

  
־באשטימטער עריק CEOעמּפייער סטעיט דעוועלאפמענט עקטינג קָאמישאנער און פרעזידענט און 

"די נייע וועסטבּורי ַארטס צענטער סימבאלירט די וויכטיגע ראלע וואס ַארטס גערטלער האט געזאגט, 
־געצאלטע פראיעקט וועט  DRIדי  שפילט צו שפייזן און אויפהאלטן א קאמיוניטי'ס קוואליטעט פון לעבן.

י  צולייגן שעפערישע ענערגיע און העלפן פארשנעלערן עקאנאמישע וואוקס אין די ווילעדזש ָאוו וועסטבּור 
  און איבער גאנץ לאנג איילענד." 

  
אין צוגאב צו די וועסטבּורי   .2016וועסטבּורי איז איז דערקלערט געווָארן א רונדע איינס געווינער אין 

ַארטס געביידע, האט די ווילעדזש אויך אונטערגענומען זעקס אנדערע פראיעקטן וואס זענען 
זייענדיג צווישן לאנג איילענד'ס  שע אינוועסטירונג פלאן.פארגעשלאגן געווארן אלץ חלק פון די סטראטעגי

מערסטע קאלירפולע און גוט־פלאצירטע קאמיוניטיס, האט וועסטבּורי אן אויפגעלעבטע דַאונטַאון,  
צוגענגליכע הַאוזינג אפציעס, מען קען ארומגיין דארט און זי האט קולטורישע אקטיוויטעטן וואס זענען א 

אונטער די אינציאטיוו איז די ווילעדזש  אנגייענדע וואוקס פון די ווילעדזש. שטארקע יסוד פאר די
אויסגעשטעלט צו מאכן פארשריט מיט איר עקזיסטירנדע קלוגע וואוקס און טראנסיט־אריענטירטע 

אנטוויקלונג אינציאטיוון, בשעת'ן אויך מאכן די דַאונטאון ערטער מער ווירבלנד מיט פארשענערטע ַארטס, 
  ורישע און ארויסעסן געלעגנהייטן.קולט

  

"די עפענונג פון די נייע היים פון די וועסטבורי ַארטס איז  סענאטאר אנא מ. קאפלאן האט געזאגט,
  10בלויז די לעצטע זיג אין די טראנספארמאציע פון וועסטבּורי ווילעדזש, ערמעגליכט דורך די סטעיט'ס 
מיליאן דאלארדיגע דַאונטַאון ווידער־אויפלעבונג אינציאטיוו ביישטייערונג, און עס דעמאנסטרירט די  

וואס קענען ערגרייכט ווערן ווען די קאמיניטי און די רעגירונג קומען זיך צוזאם צו שאפן א  גרויסע זאכן 
די נייע צענטער איז א קרוין צירונג נישט נאר פאר די וועסטבּורי קאמיוניטי,   בליק פאר א בעסערע מארגן.

נג פלעצער און  נאר אויך פאר אלע לאנג איילענד איינוואוינער וואס וועלן באזוכן אירע פארשטעלו 
  גאלעריעס, פארשטערקערנדיג וועסטבּורי'ס סטאטוס אלץ א הויפט דעסטינאציע פאר ַארטס." 

  
"אין א צייט ווען אזוי פיל איז אומזיכער, איז  אסעמבלי מעמבער מייקעל מאנטעסאנא האט געזאגט,

ייט מיט די עפענונג פון די  עס גוט צו זעהן ווי די ַארטס אינדוסטריע באקומט אזא וואונדערבארע געלעגנה
דאס וועט זיין גוט פאר די קאמיוניטי אין מער פון איין וועג דורכן צושטעלן א שעפערישע   נייע געביידע.

איך בין גאר   אקטיוויטעט פאר איינוואוינער, שטיצנדיג עקאנאמישע אנטוויקלונג באמיאונגען און פיל מער. 
טי און איך קוק ארויס צו זעהן די וואונדערבארע זאכן וואס גייען  פרייליך מיט די צוגאב צו אונזער קאמיוני

  ארויסקומען פון איר עפענונג." 
  

"איך בין גאר פרייליך צו נעמען א טייל אין די   אסעמבלי מעמבער טשארלס ד. לאווין האט געזאגט,
ערן די שוין־יעצט  די פלאץ וועט ווייטער פארבעס חנוכת הבית פון די נייע וועסטבּורי ַארטס צענטער.



 

 

ווירבלנדע ַארטס און קולטורישע פראגראמען וואס פארבינדן, עדזשּוקעיטן און אינספירירן די קאלירפולע  
  און וואקסנדע קאמיוניטי אין וועסטבּורי." 

  
"וועסטבּורי'ס ווידער־אויפלעבונג איז געווען א גרויסע   קַאונטי עקזעקיוטיוו לאורא קָארַאן האט געזאגט,

חה, און די אינוועסטירונג וועט פארפעסטיגן די ווילעדזש אלץ א הויפט ַארטס־צענטרירטע קאמיוניטי  הצל
אזוי ווי מיר ערהוילן זיך פון די מגיפה, וועט דאס צוריק אויפלעבן פון די ַארטס און   אין לאנג איילענד.

די קַאונטי וועט   דַאונטַאונס.קולטורישע אקטיוויטעטן זיין א שטארקע יסוד פאר די וואוקס פון אונזערע  
ווייטער ארבעטן מיט אונזערע ווילעדזשעס צו אויסנוצן אפענע ערטער צו צוציהען ביזנעס און צו העלפן  

  מאכן נעסאו די בעסטע פלאץ צו וואוינען, ארבעטן און פארברענגען." 
  

יליך אז די פראיעקט צו  "מיר זענען אזוי פרי  וועסטבּורי מעיאר ּפיטער א. קאוואלאראו האט געזאגט,
  DRIפון די אנהויב פון די  שאפן א קביעות'דיגע היים פאר וועסטבּורי ַארטס איז אויסגעפירט געווארן.

פראצעדור )און אפילו בעפאר( איז אונזער ציהל געווען צו מאכן וועסטבּורי איינס פון די הויפט ַארטס־
האבן אייביג געפילט אז עס איז קריטיש צו האבן א   צענטרירטע קאמיוניטיס אין לאנג איילענד, און מיר
מיר זעהען א גרויסע צוקונפט פאר וועסטבּורי ַארטס   פלאץ וואו זיך צוזאמצוקומען ווי די ַארטס צענטער.

אין איר נייע היים, און מיר רופן אויף באזוכער צו קומען זעהן וואס וועסטבּורי ַארטס )און וועסטבּורי  
מיר זענען גאר דאנקבאר פאר גאווערנאר קָאומאו און פאר הָאומס   אט צו פארשלאגן.ווילעדזש בכלל( ה

־DRIענד קאמיוניטי רינּועל פארן אויסוועלן וועסטבּורי און פארן ארבעטן מיט אונז צו פארענדיגן די זיבן 
  געצאלטע פראיעקטן." 

  

  דער דאונטאון ווידער־אויפלעבונגס איניציאטיוו
די דאונטאון ווידער־— האט גאווערנער קאומאו אונטערגענומען א גרויסע נייע איניציאטיוו  2016אין 

דורך דעם איניציאטיוו האט דער גאווערנער אונטערגענומען אגרעסיווע שריטן   אויפלעבונגס איניציאטיוו.
צענטערס פון  צו פארשנעלערן און פארברייטערן די דאונטאונס און זייער אומגעגענד צו דינען אלס 

דער   אקטיוויטעטן און אונטערהייבונגס־מיטלען פאר אינוועסטירן אין אלע צען ראיאנען פון דעם סטעיט.
איניציאטיוו שטעלט פאר א ערשטמאליגער וועגווייזיגער ווירקונגס פלאן וואס טוט צונויפבינדן סטרעגישע  

  פלאנירונג מיט באלדיגע אויספירונג.
  

מיליאן צו אינוועסטירן אין די דאונטאונס וואס  $400האט דער סטעיט פארשפראכן  אין משך פון פיר יאר
זענען מוכשר אויף ווידער־אויפבליאונג, און פארמאגן די פאטענציאל אויף מאגנעטיש צוצוציען ווידער־

די   אנטוויקלונג, ביזנעס, דזשאבס, עקאנאמישע און וואוינונגס פארשיידן־מיניגקייט, און געלעגנהייטן.
  10אנטיילנעמענדיגע קאמיוניטיס ווערן נאמינירט דורך די עקאנאמישע אנטוויקלונגס קַאונסעלס אין די 

ראיאנען פון דעם סטעיט, באזירט אויף דעם דאונטאון געגענט׳ס טראנספארמירונגס פאטענציאל. יעדע  
סטראטעגישע  מיליאן דאלאר אויף צו אנטוויקלען א דאונטאון 10קאמיוניטי ווערט געשאנקען 

אינוועסטירונגס פלאן און אויסצופירן הויפט־וויכטיגע אונטערהייבונגס פראיעקטן, וועלכע וועלן ברענגן  
  פארשריטן אין דעם קאמיוניטי׳ס אויסבליק אויף ווידער־אויפלעבונג.

  
ניטיס  קאמיו דער איניציאטיוו ווערט אנגעפירט דורך "סעקרעטערי אוו סטעיט" רָאזזענע רָאסַאדָאו.

באקומען שטיצע פון מומחים אין דעם פריוואטן סעקטאר און א מאנשאפט פון סטעיט אגענטורן  
( אין נאנטע שותפות מיט Department of Stateאנגעפירט דורך דער "דעפארטמענט אוו סטעיט" )

יועל" ( און "האומס ענד קאמיוניטי רינEmpire State Development"עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט" )
(Homes and Community Renewal.)  
  

###  
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