
 

 

 
 גאווערנער ענדרו מ. קאומאו   26/05/2021 אויף באלדיגע פארעפנטליכונג:

 
 

גאווערנאר קאומאו מעלדט איבער פארענדיגונג פון באפעסטיגונג פראיעקטן אין טַאון ָאוו  
  אייראנדעקוויט, מָאנראו קַאונטי

  
מיליאן פראיעקט ביי אייראנדעקוויט בעי סטעיט מארין פארק וועט פארמערן פובליק  $2.67

  צוגענגליכקייט און קאמיוניטי באנוץ
  

  פארבעסערונגען צו שיפל דאק קריטיש פאר פובליק זיכערהייט, טוריזם
  

פארבעסערונגען צו שטורעם אפלויף רערן אויף קָאלווער רָאוד וועט באשיצן לאקאלע  $500,000
  גאסן

  
גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן איבער די פארענדיגונג פון קאנסטרוקציע אויף א  
באפעסטיגונג פראיעקט ביי אייראנדעקוויט בעי סטעיט מארין פארק אין די טַאון ָאוו אייראנדעקוויט,  

גאווערנאר'ס לעיק אנטַאריאו מיליאן דאלארדיגע פראיעקט איז טייל פון די  2.67די  מָאנראו קַאונטי.
 Resiliancy and Economic Developmentבאפעסטיגונג און עקאנאמישע אנטוויקלונג אינציאטיוו )

Initiative' REDI). ארראכטן שאדנס וואס זענען געשעהן פון די היסטארישע  די פראיעקט האט פ
, און אויפגעהויבן די שיף דאקס, די אנדערע דאקס און פארקינג לאט כדי זיי זאלן  2019פארפלייצונג אין 

  ווייטער קענען אנגיין דורכאויס צייטן ווען די וואסער איז הויך.
  

ר זעהבאר אין די לעצטע פאר יאר, אזוי ווי עס איז  "די השפעות פון קלימאט טוישונגען זענען געווארן מע
",  2019געזעהן געווארן דורך די פרעצעדנטלאזע פארפלייצונגען אויף די ברעגעס פון לעיק אנטאריאו אין 

"דורך די צוזאמען ארבעט פון ניו יארק מיט די קאמיוניטיס אויף די   האט גאווערנאר קָאומאו געזאגט.
גרייטן פאר אלעס וואס די ערדקוגל האט נאך אוועקגעלייגט, נישט נאר דורכן    ברעגעס העלפן מיר זיך צו

באפעסטיגונג   צוריק אויפבויען, נאר דורכן אויך פון פריש אויספלאנירן קריטישע אינפראסטראקטורן.
ון די  פראיעקטן אזוי ווי די צוויי וואס זענען פארענדיגט געווארן אין אייראנדעקוויט ווייזן ארויס די מטרה פ 

REDI  ".פראגראם  
  

"ניו יארק סטעיט'ס אנגייענדע אינוועסטירונגען אין אונזערע קאמיוניטיס אויף די ברעגעס העלפט זיי  
 האט ליּוטענאנט גאווערנאר קעטי הָאוקאל געזאגט.צוריק צו בויען בעסער, קלוגער און פעסטער," 

"אייראנדעקוויט בעי מארין פארק האט זיך פארמאסטן מיט גרויסע פראבלעמען אין לעצטיגע יארן צוליב  
די פארבעסערונגען וואס זענען   פארפלייצונגען וואס זענען א תוצאה פון טוישונגען אין די קלימאט.

ק צוגענגליכקייט און  געמאכט געווארן דא וועלן באשיצן קעגן צוקונפטיגע פארפלייצונגען, פארמערן פובלי
  זיכערהייט, און פארזיכערן אז עס פארבלייבט א הנאה'דיגע פלאץ פאר קומענדיגע דורות." 

  
אין צוגאב צו העכערן די פארקינג פלעצער און שיפל דאק, זענען נייע צייטווייליגע דאקס צוגעלייגט  

ן פישער בריקל צוגענגליך לויט די  געווארן צו די פארק, ווי אויך א שפיל־ארט, א קענָאו/קאיאק דאק, א
אמעריקאנער מיט דיסעביליטיס אקט און סיידוואלקס אויפן זייט פון קאלווער רָאוד, פארבעסערנדיג די  
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א פארוויילונג ארט אונטער א דעכל וועט געבויט ווערן פאר פובליק באנוץ   צוגענגליכקייט צו די פארק. 
  שפעטער די יאר. 

  
עקוויט האט אויך פארענדיגט ארבעט אויף א דערנעבנדע פראיעקט וואס האט די טַאון ָאוו אייראנד

געמאכט פארבעסערונגען צו די שטורעם אפלויף סיסטעם אויפן זייט פון קאלווער רָאוד, וואס איז וואס איז 
וד  די קאלווער ראָ  די טויער צו די אייראנדעקוויט בעי סטעיט מארין פארק און עטליכע וויכטיגע ביזנעסער.

קאמיסיע צו בויען באפעסטיגונג דורכן   REDIדורך די   $500,000פראיעקט איז געשאנקען געווארן 
פארמינערן פארפלייצונגען פון די גאס צו פארמינערן די מעגליכקייט אז די גאס זאל דארפן אפגעשפארט  

און צו לאקאלע  ווערן צוליב הויכע וואסער, און דורכן אנהאלטן צוטריט צו עמערדזשענסי סערוויסעס
  וויכטיגע פלעצער אין די ראיאן.

באפעסטיגונג מיטלען וואס זענען אריינגעלייגט געווארן וועלן פארמינערן די השפעה פון צוקונפטיגע  
פארפלייצונגען צו ארטיגע היימער און ביזנעסער דורכן מאכן טוישונגען צו די עקזיסטירנדע שטורעם  

יטן פון קאלווער רָאוד, אריינרעכענענדיג די אינסטאלירונג פון נייע טשעק  אפלויף סיסטעם רערן אויף די זי
ווַאלווס און די עפענונג פון א ּפָאמּפ סטאנציע מיט אן עמערדזשענסי בעקָאּפ דזשענערעיטאר פאר 

  אומאפגעהאקטע סערוויס.
  

ט זיך אויס צו לעיק  אייראנדעקוויט בעי איז בערך פינף מייל צפון־מזרח פון רַאטשעסטער און ליידיג
־אקער אייראנדעקוויט בעי סטעיט מארין פארק איז אויף די צפון־מערב ברעג נעבן 44די  אנטאריאו.

באזיכער געקומען   400,000דורכאויס די לעצטע צען יאר זענען איבער   קאלווער ראוד און סי בריז דרייוו.
  טַאון ָאוו אייראנדעקוויט.צו די פארק וואס ווערט אפערירט און אויפגעהאלטן דורך די 

  
"די פראיעקט שפיגלט אפ גאווערנאר  סטעיט פארקס קאמישאנער עריק קאלעסעיד האט געזאגט, 

קאומאו'ס גרעסערע איבערגעגעבנקייט צו פארמינערן די השפעות פון אנגייענדע מענטשליך־ 
פאראורזאכטע קלימאט טוישונג דורך בעסערע באפעסטיגונג אינפראסטראקטור, אין צוגאב צו דאס וואס  

דאק איז יעצט בעסער באשיצט קעגן   די עס פארמינערט די סטעיט'ס גרינהַאוז גאז אויסשפייעונגען.
צוקונפטיגע פעלער פון הויכע וואסער שטאפלען אויף לעיק אנטאריאו וואס גייען זיכער קומען און וועלן  

  בלייבן א וויכטיגע טייל פון די ראיאנישע פארוויילונגס עקאנאמיע." 
  

טשעיר בעזיל סעגָאס  קָא־ REDIדעּפארטמענט פון ענווייראמענטאלע אפהיטונג קאמישאנער און 
"איבער די גאנצע ברעגעס פון לעיק אנטאריאו, טוט ניו יארק'ס באפעסטיגונג און   האט געזאגט,

עקאנאמישע אנטוויקלונג אינציאטיוו מאכן באדייטנדע אינוועסטירונגען צו באשיצן קאמיוניטיס אזוי ווי די  
פלען און פארקלענערן די השפעות פון קלימאט  טַאון ָאוו אייראנדעקוויט פון פעלער פון הויכע וואסער שטא

די היינטיגע מעלדונג איז נאך א באווייז אז דורך די סטראטעגישע אינוועסטירונגען טוט ניו יארק   טויש.
פלאנירן פונדאסניי אונזערע אינפראסטראקטור און צוריקבויען קאמיוניטי פארמעגנס, פארבעסערן 

צו נאטורליכע רעסארסן און אפהיטן די ענווייראמענט פון אונז    פובליק זיכערהייט, פארבעסערן צוטריט
   אלע." 

  
"מיט די  סטעיט טראנספארטאציע דעּפארטמענט קאמישאנער מערי טעריס דָאמינגעז האט געזאגט, 

שטאנדהאפטיגע שטיצע פון גאווערנאר קאומאו, טוט ניו יארק סטעיט העלפן די טַאון ָאוו אייראנדעקוויט  
און אנדערע קאמיוניטיס אויף די ברעגעס צוריק בויען אן אינפראסטראקטור וואס קען זיך פארמעסטן  

גטע ארבעט אין די פארענדי פנים־אל־פנים מיט די פראבלעמען פון גלאבאלע קלימאט טויש.
אייראנדעקוויט וועט העלפן די טַאון פארמיידן צוקונפטיגע פארפלייצונגען, פארמערן רָאוד צוטריט פאר  

עמערדזשענסי סערוויסעס, און אפילו פארבעסערן פארוויילונג געלעגנהייטן פאר איינוואוינער און  
ע און שטערקערע אינפראסטראקטור איין פראיעקט אויף א מאל טוהען מיט צוריק בויען בעסער באזיכער.

  וואס וועט העלפן קאמיוניטיס אויף די ברעגעס זיך צו פארמעסטן מיט הייבנדע וואסערן." 
  



 

 

REDI  קא־טשעיר און עמּפייער סטעיט אנטוויקלונג עקטינג קאמישאנער און פרעזידענט אוןCEO־
ע קאמיוניטיס האבן געבעטן  "ווען לעיק אנטאריאו ברעגבאשטימטער עריק גערטלער האט געזאגט, 

הילף צו טרעפן לייזונגען צו די שאדן פון הייבנדע וואסערן און אפטע פארפלייצונגען, האבן גאווערנאר  
די פארענדיגונג פון די אייראנדעקוויט בעי סטעיט   קאמיסיע זיך אפגעענטפערט.  REDIקאומאו און די 

מארין פארק פראיעקט איז א ביישפיל פון וויאזוי ניו יארק סטעיט האט רעאגירט דורכן צוריקבויען בעסער  
די נייע דאק און בריקלעך וועלן אויך צוציהען מער שיפלער   צו היטן קעגן צוקונפטיגע פארפלייצונג סכנות.

הערליכע ראיאן, פונקט אין צייט צוצולייגן אן עקאנאמישע שטופ פאר די פארנומענע  און באזיכער צו די 
  זומער סעזאן." 

  
"א דאנק צו גאווערנאר   ניו יארק סטעיט סעקרעטערי ָאוו סטעיט רָאזַאנא רָאסַאדָאו האט געזאגט,

אינציאטיוו טוהען מיר העלפן לעיק אנטאריאו'ס קאמיוניטיס צוריק אויפצולעבן זייערע   REDIקָאומאו'ס 
 ברעגעס און פארשטערקערן באפעסטיגונג קעגן צוקונפטיגע פארפלייצונג פעלער ווי אויך קלימאט טויש.

אפט א  די פארבעסערונגען וואס זענען געמאכט געווארן ביי די אייראנדעקוויט בעי סטעיט מארין פארק ש
זיכערע און פארפלייצונג־באשיצטע צושטאנד, ברענגט נייע איינשטעלונגען און וואסער פארוויילונג  

אקטיוויטעטן געלעגנהייטן, און פארבעסערט די צוגענגליכקייט צו די פארק'ס רעסארסן פאר איינוואוינער  
ון די זומער סעזאן, טוהען מיר  אזוי ווי ניו יארקער גרייטן זיך צו הנאה האבן פ און באזיכער צו גלייך.

  אויפנעמען זיי איינלאדענען און אויפנעמען צו הנאה האבן פון די גרויסע פובליק רעסארס." 
  

"די פארענדיגונג פון די פראיעקטן   ניו יארק לעיבאר קאמישאנער ראבערטא רירדאן האט געזאגט,
ר גיבן א שטופ צו די טוריזם אין די ראיאן אין  קומט אן אין א צייט פון א ווענדפונקט, און עס וועט נישט נא

צייט פאר די שיפלען סעזאן, נאר די פארבעסערונגען וועלן אויך פארבעסערן די צוגענגליכקייט פאר אלע  
איך טוה אפלאדירן גאווערנאר קאומאו פאר זיין אנגייענדע שטיצע פון די   מיטגלידער פון די קאמיוניטי.

REDI  י זענען א ווענדפונקט פאר אונזערע ברעגע ראיאנען." פראיעקטן אזוי ווי זי  
  

"אונזער קאמיוניטי ווייסט צו גוט איבער די שרעקליכע השפעות   קאנגרעסמאן דזשָאו מָארעל געזאגט,
וואס פארפלייצונגען קענען ברענגען, און דערפאר האבן מיר זיך גענומען צו די ארבעט מיט די קריטישע  

די פראיעקט טוט נישט נאר  אינוועסטירונג צו פארמינערן די השפעות פון צוקונפטיגע קאטאסטראפן.
ונזער ברעגע אינפראסטראקטור, נאר עס טוט אויך פארבעסערן פארוויילונג  העלפן באפעסטיגן א

איך בין אויפגעהייטערט   געלעגנהייטן פאר איינוואוינער און פארשטערקערט אונזער ארטיגע עקאנאמיע.
צו פייערן די פארענדיגונג פון די פראיעקט און איך בין דאנקבאר צו די גאווערנאר פאר זיין  

  ט צו פארזיכערן די באפעסטיגונג פון אונזער קאמיוניטי." איבערגעגעבנקיי
  

"אלץ א סטעיט סענאטאר בין איך איבערגעגעבן צו   סטעיט סענאטאר סאמרא ברּוק האט געזאגט,
אינוועסטירן אין פראיעקטן וועלכע מאכן פארבעסערונגען צו אונזער אינפראסטראקטור וואס  

ארפלייצונג און פארשוועמונג פון ברעגעס וואס לייגן אריין  פארעלטערט זיך און אדרעסירן אנגייעדע פ
פראיעקטן וואס אפדעיטן אפלויף סיסטעמען,   היים אייגנטימער און ביזנעס אייגענטימער אין א סכנה.

'סטע  55בריקן, רָאודס און שיף דאקס זענען וויכטיגע אינוועסטירונגען אין די קוואליטעט פון לעבן אין די 
ט, און דערפאר בין אויך שטאלץ צו העלפן פייערן די פארענדיגונג פון די אייראנדעקוויט  סענאט דיסטריק

  בעי סטעיט מארין פארק און קאלווער רָאוד שטורעם אפלויף פראיעקטן." 
  

"איינס פון די מערסטע וואונדערליכע אייגנשאפטן דא אין   אסעמבלי פרוי שרה קלַארק האט געזאגט,
נאענטקייט צו פארשידענע וואסערן, פון לעיק אנטאריאו ביז אייראנדעקוויט בעי און   אייראנדעקוויט איז די

מיר ווייסן אז דאס קומט מיט א פאראנטווארטליכקייט צו פארבעסערן  דזשענעסי טייך.
אינפראסטראקטור אויף די ברעגעס צו בעסער באשיצן איינוואוינער און ביזנעסער פון הויכע וואסער 

 ורעמעס, בשעת'ן אויך ערלויבן מער צוגענגליכקייט צו די וואסער פאר יעדן'ס הנאה.שטאפלען און שט
דאס איז די סיבה פארוואס די אייראנדעקוויט בעי סטעיט מארין פארק און די קאלווער ראוד שטורעם  



 

 

די סטעיט'ס אינוועסטירונג האט געהאלפן אויפבויען קריטישע  אפלויף פראיעקטן זענען אזוי וויכטיג. 
אינפראסטראקטור ווי נויטיג, בשעת'ן אויך שאפן מער געלעגנהייטן פאר די קאמיוניטי צו הנאה האבן פון  

היינט   שיפלען און פארוויילונג אקטיוויטעטן, אריינרעכענענדיג פארברייטערונג ארום די פובליק שיף דאק. 
  ליכט די פארבעסערונגען." און יעדער וואס האט ערמעג REDIאיז א פרייליכע טאג, א ריזיגע דאנק צו 

  
"אלץ א לעבנסלענגליכע אייראנדעקוויט   מָאנראו קַאונטי עקזעקיוטיוו עדעם בעלָאו האט געזאגט,

איינוואוינער און געוועזענער טַאון סּוּפערווייזער האב איך פערזענענליך מיטגעהאלטן ערשט־האנטיג די  
נזערע ברעגע איינוואוינער, ביזנעסער און ערשטע שאדנס וואס די פארפלייצונגען האבן אנגעמאכט צו או

מיליאן דאלארדיגע אינוועסטירונג אין אונזער קאמיוניטי פארבעסערן  3נישט נאר וועט די מער־פון־ הילף.
די צוגענגליכקייט צו אייראנדעקוויט בעי און צו לעיק אנטאריאו, נאר עס וועט אויך צוריק אויפלעבן די  

איך וואלט זיך געוואלט באדאנקען צו אונזערע שותפים אין די   יט מארין פארק.אייראנדעקוויט בעי סטע
  רעגירונג פארן זיכער מאכן אז מיר קומען צוריק פון קאטאסטראפן שטערקער און בעסער." 

  
"די ווידער־אנטוויקלונג פון די   אייראנדעקוויט טַאון סּוּפערווייזער דעיוויד סילי האט געזאגט,

אייראנדעקוויט בעי סטעיט מארין פארק אנערקענט די פאטענציאל וואס די פלאץ האט אייביג געהאט און  
קאמיסיע האט  REDIדי פראיעקט איז פונקטליך דאס וועס די  עס איז קיינמאל נישט מקוים געווארן.

נישט נאר האבן מיר ערמעגליכט צו מאכן אונזער פובליק ברעגעס  געהאט אין כוונה צו עררייכן.
ארבעטנדיג מיט די גאווערנאר'ס אפיס און אונזערע  אינפראסטראקטור מער פעסט קעגן הויכע וואסערן.

  רליכע פלאץ." סטעיט שותפים האבן מיר גענצליך פארבעסערט די ערפארונג פון באזוכן די הע
  

אין רעאקציע צו די פארברייטערטע איבערחזר'נדע פארפלייצונגען אויף די ברעגעס פון לעיק אנטאריאו  
צו פארמערן די באפעסטיגונג פון   REDIאון פון סעינט לאורענס טייך האט גאווערנאר קאומאו געעפנט 

  REDIפינף  אנטוויקלונג.קאמיוניטיס אויף די ברעגעס און פארשטערקערן ארטיגע עקאנאמישע 
ראיאנישע פלאנירונג קאמיטעען, באשטייענדיג פון פארשטייער פון אכט קַאונטיס )נייעגרע, ארליענס, 

וועין, קאיוגע, אסוועגא, דזשעפערסאן און סעינט לאורענס(, זענען אוועקגעשטעלט געווארן צו  
אסטראקטור און אנדערע פארמעגנס און אויסגעפונען די וויכטיגעסטע זאכן צו פאררעכטן, שוואכע אינפר

מיליאן דאלאר פאר היים אייגנטימער   20קאמיסיע האט צוגעטיילט  REDIדי  פובליק זיכערהייט זארגן.
מיליאן דאלאר פאר א  15מיליאן דאלאר צו פארבעסערן די באפעסטיגונג פון ביזנעסער און  30הילף, 

  REDIוועט בענעפיטירן אלע פון די אכט לענדער אין די  ראיאנישע וואסער רייניגונג אונטערנעמונג וואס
מיליאן זענען צוגעטיילט געווארן צו לאקאלע און ראיאנישע פראיעקטן   235די איבערבלייבנדע  ראיאנען.

  מטרה. REDIוואס רוקן פאראויס און זענען מקיים די 
רן פלעצער וואס זענען שווער  ארומגעפא REDIלויט די אנווייזנוגען פון גאווערנאר קאומאו, האט די 

באטראפן געווארן פון פארפלייצונגען אויף לעיק אנטאריאו, און זיי האבן מיטגעארבעט מיט לאקאלע 
קאמיוניטיס צו אויפקומען מיט א נייע חזון פאר די ברעג, סיי פאר באפעסטיגונג און סיי פאר עקאנאמישע 

  רקער פאר די צוקונפט.אנטוויקלונג, כדי צוריק צו בויען בעסער און שטע
  

־REDI 133זענען שוין   2019פראגראם אין די פרילינג פון   REDIזינט די עפענונג פון די גאווערנאר'ס 
פראיעקטן וואס  100געשטיצטע לאקאלע און ראיאנישע פראיעקטן אונטערוועגנס, אריינרעכענענדיג 

פארענדיגטע    16ציע שטאפל און פראיעקטן אין די קאנסטרוק  19זענען אין די דעזיין שטאפל, 
  פראיעקטן.

  

  .דאנייעס, דרוקט  REDIנאך אינפארמאציע, פראיעקט פראפילן און פאר 
  

###  

  

 

https://www.governor.ny.gov/programs/lake-ontario-resiliency-and-economic-development-initiative-redi
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