
 

 

 
 גאווערנער ענדרו מ. קאומאו   5/21/2021 אויף באלדיגע פארעפנטליכונג:

 
 

גָאווערנאר קָאומאו מעלדט איבער אנהויב פון פארברייטערונג ביי היסטארישע פינגער לעיקס  
  דעסטינאציע

  
טויער פראיעקט וועט פארבעסערן די אריינגאנג ביי זאנענבערג גַארדענס ענד מענשען סטעיט היסטארישע  

  פארק 
  

  נייע באזיכער צענטער פלאנירט פאר געוועזענע וואפנס ארסענאל
  

גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן איבער די אנהויב פון א נייע אריינגאנג און טויער ביי די  
קאנסטרוקציע וועט   זאנענבערג גַארדענס ענד מענשען סטעיט היסטארישע פארק אין די פינגער לעיקס.

מיליאן דאלארדיגע   6.1פון פריש אויסגראדן די אריינגאנג צו די פארק אלץ די ערשטע טריט אין די 
פראיעקט אין די שטאט קענענדעיגווע, ָאנטַאריָאו קַאונטי, וואס וועט אויך רענאווירן א געוועזענע  

פאראייניגטע שטאטן ארמיי רעזערוו וואפנס ארסענאל צו ווערן א נייע זאנענבערג באזיכער'ס צענטער, 
  קאפע און אן חינוך'דיגע פלאץ מיט פארבעסערטע ּפַארקינג.

  
"די פראיעקט וועט פארבעסערן א וויכטיגע סטעיט היסטארישע ּפַארק וואס איז טייל פון די ווירבלנדע און  

"מער באזוכער וועלן   האט גאווערנאר קָאומאו געזאגט.וואקסנדע פינגער לעיקס טוריזם עקאנאמיע", 
קענען בעסער הנאה האבן פון די הערליכע זאנענבערג גַארדענס ענד מענשען סטעיט היסטארישע 

פארק, און די פארבעסערונגען וועלן פארקלענערן איר השפעה אויף די דערנעבנדע גאסן און פארבעסערן  
  די אריינגאנג און טויער צו די וויקטארישע פלאץ." 

  
רדענס ענד מענשען סטעיט היסטארישע ּפארק איז אן אייגנארטיגע פארמעגן און איז אן  "זאנענבערג גאַ 

האט ליּוטענאנט גאווערנאר אריינגעבויטע טייל פון די אידענטיטעט פון די קענענדעיגווע קאמיוניטי", 
פון די  "די היינטיגע אנהויב פון קאנסטרוקציע ביי זאנענבערג איז די אנהויב  קעטי הָאוקאל געזאגט.

מהפכה וואס וועט עס מאכן פאר א העכסט־קלאסישע דעסטינאציע וואס וועט פארמערן עקאנאמישע 
   אקטיוויטעטן און גיבן פאר קליינע ביזנעסער א נויטיגע שטופ פאראויס." 

  

ליּוטענאנט גאווערנאר קעטי הָאוקאל האט אנגעהויבן די קאנסטרוקציע פראיעקט, וואס איז ערמעגליכט  
אקער ביי שארלאט און גיבסאן  1.6רן דורך דעם וואס די ּפארק האט שוין פון פאראויס געקויפט  געווא

־אקער וואפנס ארסענאל געביידע וואס די פאראייניגטע שטאטן ארמיי האט 3.5סטריטס און די 
  אוועקגעגעבן פאר די ּפארקס.

  
וויי סטעיט קאמיוניטי פָאנדינג  מיליאן דאלאר פון צ 1ביז היינט איז די פראיעקט געשטיצט דורך  

  $300,000( ביישטייערונגען, ווי אויך מער פון Community Funding Application, CFAאפליקאציע )
פון אן אנגייענדע געלט־אויפטרייבונג קאמפיין דורך די נישט־פאר־רווח פריינט פון זאנענבערג גרופע וואס  

  אפערירן דאס ארט.
  

איז ערווארטעט צו פארענדיגט ווערן אין פרילינג    21ן טויער אראפ פון סטעיט רּוט  די נייע אריינגאנג או
עס   , מאכנדיג די פלאץ מער זעהבאר און צו זיין דירעקט פארבינדן צו די ניו יארק סטעיט טרּווועי.2022



 

 

ון א  וועט זיין א פלאץ פאר באסעס זיך ארומצודרייען, און אזוי אויך צו אוועקדרייען די טראפיק פ
,  LLLדעזיינט דורך טרָאוברידזש וואלף מייקעלס לענדסקעיּפ ארקיטעקטס  דערנעבנדע לאקאלע גאס.

  ווערט די קאנסטרוקציע פאר די פראיעקט געמאכט דורך סיטי היל עקסקעוועיטינג פון ּפען יאן.
  

וקן לויט די  בשעת די ארבעט אויף די אנגייענדע וואפנס ארסענאל רענאוואציע וועט זיך פאראויס ר
פָאנדינג וואס איז אוועילעבעל, האבן די איינגעשטעלטע פון פריינט פון זאנענבערג אריינגעצויגן אפיסעס 

  אין די געביידע. 
  

עריק קָאלעסייד, די קָאמישאנער פון די סטעיט אפיס פון ּפארקס, פארוויילונג און היסטארישע 
'טע יארהונדערט וויקטארישע  19פלאץ, מיט איר   "די אייגנארטיגע ערטער אפהיטונג, האט געזאגט,

פאלאץ, גערטנער און גרינהייזער קאמפלעקס, איז איינס פון בלויז צוויי פארמאלע גערטנער וואס איז די  
מיט די קאמיוניטי שטיצע פון אונזערע שותפים ביי פריינט פון זאנענבערג,   אייגנטום פון סטעיט ּפארקס.

ס ווייטער פארשענערען אלץ איינס פון די פינגער לעיקס הויפט טוריסט וועלן די פארבעסערונגען ע 
  דעסטינאציעס, העלפנדיג צו פארשטערקערן די וויכטיגע טוריסט עקאנאמיע אין די ראיאן." 

  
"איך בין פרייליך צו האבן געארבעט   פאראייניגטע שטאטן סענאטאר טשארלס שּומער האט געזאגט,

מיט זאנענבערג בעאמטע, ניו יארק סטעיט און לאקאלע פארמישטע צו העלפן עררייכן די חזון צו  
פארברייטערן און מאדערניזירן זאנענבערג גַארדענס מיט דאס איינשאפן די געוועזענע ארמיי רעזערוו  

ו אויפנעמען באזיכער און צו טראנספארמירן אן מיר קענען יעצט שאפן א פאסיגע נייע טויער צ ארט.
אמאל־ליידיגע פעדעראלע געביידע ארט פאר באנוץ אלץ באזוכער אויפנאמס צענטער, פלאץ פאר חינוך  

  פראגראמען, גענוג ּפַארקינג און אזויפיל מער." 
  

שעסעטער  פינגער לעיקס ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קַאונסעל קָא־טשעירס, גרעיטער רַאט
דזשענעסיאו פרעזידענט דעניס  SUNYבַאב דאפי און  CEOטשעימער ָאוו קַאמערס פרעזידענט און 

"די אויפנעמנדע טויער פראיעקט ביי זאנענבערג גַארדענס ענד מענשען סטעיט  בעטלס, האבן געזאגט,
ער ביי די הערליכע  היסטארישע פארק אין קענענדעיגווע וועט זיכער פארבעסערן די ערפארונג פון באזיכ

די טראנספארמירנדע פראיעקט וועט אויך ארבעטן צו פארשטערקערן די ארטיגע טוריזם   פובליק גארטן.
  און אזוי פארשטערקערן די לאקאלע עקאנאמיע." 

  
נייע אריינגאנג   "די פריינט פון זאנענבערג עקזעקיוטיוו דירעקטאר דעיוויד הָאטשינגס האט געזאגט,

ירנדע געביידע וועט שאפן נייע ּפארקינג, אויפנאמע און אין די צוקונפט וועט עס אויך זיין א  און די עקזיסט
קאמיוניטי חינוך צענטער צו וואקסן די לעבעדיגקייט און די עקאנאמיע נישט נאר פאר זאנענבערג  

  יק ראיאן." גַארדנעס ענד מענשען, נאר אויך פאר די גאנצע קענענדעיגווע קאמיוניטי און די פינגער לע
  

"פרעדריק פעריס און מערי קלַארק   קענענדעיגווע ווילעדזש מעיאר רַאבערט ּפאלּומבָאו האט געזאגט,
יאר נאכן דאס  158טאמפסאן וואלטן געווען אזוי שטאלץ מיט די נייע טויער צו די זאנענבערג גַארדענס 

בערג זאל זיין א לעבעדיגע אנדענק פון  מרת טאמּפסאן'ס וואונטש אז זאנענ מאכן פאר זייער זומער היים.
איר מאן וועט ווייטער מקוים ווערן צוליב די באמיאונגען פון אזוי פיל מענטשן אויף די פעדעראלע, סטעיט  

די נייע באזיכער צענטער וועט אויפקלערן באזיכער פון ארום די וועלט וועגן די   און לאקאלע שטאפלען.
  יק פעריס און מערי קלַארק טאמּפסאן." לעבן און פילאנטראפיע פון פרעדר

  
"ּפארקס  רַאבין דרַאּפקין, עקזעקיּוטיוו דירעקטאר פון ּפַארקס ענד טרעילס ניו יארק, האט געזאגט,

ענד טרעילס ניו יארק איז פרייליך צו האבן געהאט א מעגליכקייט צו שטיצן די פארשענערונג פון  
יסטארישע ארט מיט א פארק ענד טרעיל שותפות  זאנענבערג גַארדענס ענד מענשען סטעיט ה

די פריינט גרופע איז א גוטע ביישפיל פון וויאזוי פריוואטע   ביישטייערונג צו די פריינט פון זאנענבערג.
  נישט־פאר־רווח גרופעס פארשטערקערן און היטן אויף אונזער ריזיגע ּפַארק סיסטעם." 



 

 

  
נדבות וואס זענען געמאכט געווארן צו די פריינט פון זאנענבערג קאמפיין אריינרעכענענדיג עלמירא 

( און לייאנס נעשיאנאל באנק  $12,000(, קענענדעיגווע רָאוטערי קלָאב )$49,000סעיווינגס ענד לָאון )
($10,000.)  
  

ייערונג צו שטיצן די טראנספער פון  ביישט $25,000ּפארקס ענד טרעילס ניו יארק האט אויך געגעבן א  
  זאנענבערג ּפרַאּפערטי ארכיוון צו די געוועזענע וואפנס ארסענאל אפיס.

  
, איז זאנענבערג גַארדענס ענד מענשען סטעיט היסטארישע 2006זייענדיג א היסטארישע ארט זינט 

פאלאץ מיט א קעניגן ענני  'טע יארהונדערט מיט א 19פארק איז א וויקטארישע ארט פון די סוף פון די 
פלאצירט אין די   סטיל, א גרינהויז קאמפלעקס און ניין גערטנער מיט היסטארישע טעמעס פון די וועלט.

הארץ פון ניו יארק'ס פינגער לעיקס וויין ראיאן, איז זאנענבערג )וואס מיינט "זיניגע בארג" אין דויטש( די  
באנקירער און פילאנטראפ פרעדריק פעריס טאמּפסאן און  געוועזענע זומער היים פון די אנגעזעהענער 

זיין ווייב מערי קלַארק טאמּפסאן, א קא־גרונדער פון די מעטראפאליטען מוזיעם ָאוו ַארט און אויך א  
  די ּפָאר איז באגראבן אין ווָאדלָאון סעמעטערי אין קענענדעיגווע.  ביישטייערער פאר מערערע צוועקן.

  
די איינמעלדונג ביי זאנענבערג מאכט גאנץ די "פינגער לעיקס פאראויס", די ראיאן'ס סוקסעספולע 

די   ָאּפסטעיט ווידער־אויפלעבונג אינציאטיוו פלאן, א ברייטע סטראטעגיע צו מאכן די עקאנאמיע וואקסן.
צו גיסן די יסוד פאר   2012ביליאן דאלאר אין די ראיאן זינט   8.07סטעיט האט שוין אינוועסטירט מער פון 

אריינרעכענענדיג באלייכטונגען, אגריקולטור און   -צו אינוועסטירן אין וויכטיגע אינדוסטריעס  -די פלאן 
  עסן פראדוקציע און פארגעשריטענע פאבריקאציע.

  
מיליאן   500די ראיאן טוט יעצט פארשנעלערן די פינגער לעיקס פאראויס מיט אן אינוועסטירונג פון 

אלאר פון די סטעיט דורך די ָאּפסטעיט ווידער־אויפלעבונג אינציאטיוו, אנאנסירט דורך גאווערנאר  ד
מיליאן דאלארדיגע אינוועסטירונג וועט צושטופן   500די סטעיט'ס  .2015קָאומאו אין דעצעמבער  

אן, לויט ווי  און די פלאן פון די ראי -ביליאן דאלאר  2.5פריוואטע ביזנעסער צו אינוועסטירן איבער  
  דא.מער אינפארמאציע איז דא צו באקומען  נייע דזשַאבס. 8,200אריינגעגעבן, זאגט פאר ביז 

  
ניו יארק סטעיט אפיס פון פארקס, פארוויילונג און היסטארישע ערטער אפהיטונג טוט איבערזעהן מער  

ּפארקס, היסטארישע ערטער, פארוויילונג טרעילס און שיפלעך פארטן, וואס זענען באזוכט   250פון  
א לעצטיגע שטודיע פון אן אוניווערסיטעט   . 2020מיליאן מענטשן אין   78געווארן דורך א רעקארד פון 

אלאר ביליאן ד 5האט געפונען אז דאס שפענדן געלט פון די סטעיט פארקס און אירע באזיכער שטיצט 
ביליאן דאלאר   2.8פריוואטע־סעקטאר דזשַאבס און מער פון   54,000אין פראדוקציע און פארקויפונגען,  

פאר מער אינפארמאציע איבער סיי וועלכע פון די פארוויילונג ערטער,   .GDPאין צוגאבליכע סטעיט 
 סטעיט פארקס עקסּפלארער טעלעפאן עּפ NY, דַאונלָאודט די אומזיסטע www.parks.ny.govבאזוכט 

  .יטערטוו און אינסטאגראם, פעיסבּוקווי אויך, פארבינדט אייך מיט אונז אויף  .0456-474-518אדער רופט  
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   press.office@exec.ny.gov518.474.8418  |ניו יארק סטעיט | עקזעקיוטיוו קאממער | 
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