
 

 

 
 גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו   5/31/2021 אויף באלדיגע פובליקירונג:

 
 

אויף געדענקטאג )מעמאריאל דעי(, אנאסירט גאווערנער קאומאו אויסקלייבן א סייט פון ניו יארקס 
  ערשטע סטעיט וועטעראנען צווינטער )סעמעטערי(

  
שטים;  8-0סעמפסון וועטעראנען אנדענק צווינטער אין סענעקא קאונטי געקליבן געווארן ביי 

באשלוס צייכנט אפ היסטארישע שריט צו בשטעטיגן ניו יארקס ערשטע סטעיט וועטעראנען  
  צווינטער

  
פון יענע וואס  איקאנישע ניו יארק סייטס וועט לייכטן אין רויט, ווייס, און בלוי היינט לכבוד און זכרון 

  זענען געשטארבן אין דינסט
  

  סטעיט אפטיילונג פון וועטעראנענס סערוויסעס וועלן אנפירן אן אנליין זכרון פארן פובליק
  

גאווערנער ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן אז סעמפסון אנדעק צווינטער, וואס געפונט זיך אין  
פלאט טרענירונג סטאציע און סעמפסון לופטפלאט באזע אין  דער סייט פון דער פארגאנגענער סעמפסון 

באשטימטע קאמיסיע אלץ די סייט פון  -ראמולוס, סענעקא קאונטי, איז געווארן אויסגעוויילט ביי א סטעיט
די היסטארישע החלטה ברענגט ניו יארק איין שריט   ניו יארקס ערשטע סטעיט וועטעראנען צווינטער.

ארט אפצוגעבן כבוד פארן דינסט און  -געהערטע רו-ערמענאנטע, סטעיטנענטער צו באשטימען א פ 
האט   גאווער קאומאו מסירת נפש פון ניו יארקס העלדישע וועטעראנען און זייערע פאמיליע מיטגלידער. 

צו באשטימען ניו יארקס ערשטע וועטעראנען צווינטער אויף וועטעראנס טאג  אנאנסירט זיין התחייבות
  שטַאט פון דער שטַאט סדר היום. 2020דעם וויכטיגן ציל אין זיין   ריינגערעכנטאון א 2019

  
דער גאווערנער האט אויך היינט געמאלדן אז איקאנישע מערקפונקטן ארום ניו יארק סטעיט וועלן ווערן  

פרויען פון  אויפגעלויכטן אין רויט, ווייס, און בלוי אין אנדענק פון געדענקטאג און לכבוד די מענער און 
אונדזער לאנדס באוואפנטע כוחות וואס האבן געגעבן זייער לעבן אפצוהיטן אונדזער פרייהייט און די  

   אידעאלן וואס מיר האלטן טייער.
  

דערמאנונג סערוויס אין דער   וועט אנפירן א ווירטועלע DVSגאווערנער קאומאו האט אויך געמאלדן אז 
ם געדענקטאג, איינלאדענען ניו יארקער צו צושטעלן בילדער פון פריינט  גאנצער סטעיט צו אנערקענען דע

און פאמיליע מיטגלידער וואס האבן געדינט אין אמעריקעס מיליטער און זענען זינט דעמאלט 
  געשטארבן.

  
"מיר זענען אייביג פארחובעט צו די העלדישע ניו יארקער וואס האבן געדינט אונדזער לאנד אין אוניפארם  

און געצאלט מיטן לעבן אז מיר זאלן ווייטער קענען לעבן פריי און זיכער, און מיר וועלן קיינמאל נישט 
"אונדזער צוזאג   עזאגט.האט גאווערנער קאומאו גפארגעסן זייער צושטייערס צו דער געזעלשאפט,'' 

איז אייביג געווען צו באשטימען א פערמענאנטע מאנומענט פאר די העלדן און צושטעלן פאר זייערע  
א פלאץ צו באזוכן און מכבד זיין זייערע   -און מענטשן איבער דער גאנצער סטעיט  -פאמיליע מיטגלידער 

מערסטע צוגעפאסטע לאקאציע פאר א הייליגע,   זכרונות, און די סייט אויסגעקליבן אין ראמולוס איז דער
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ס'איז א כבוד צו באשטימען דער ערשטער סטעיט צווינטער צו מכבד זיין אייגענע העלדן   ארט.-לעצטע רו
  און איך קוק ארויס צו זען די סייט אפן פאר ניו יארקער און זייערער פאמיליעס." 

  
אויס דעם מזרח ברעג פון  -אקערס לענג 162אויף  סעמפסון וועטעראנען אנדענק צווינטער געפונט זיך
דער צווינטער געפונט זיך אויף וואס איז אמאל געווען   סענעקא לעיק אין ניו יארקס פינגער לעיקס געגנט.

דער סעמפסון פלאט טרענירונג סטאציע און סאמפסון לופטפלוט באזע, וואו הונדערטער טויזנטער  
די   רן אין דער צווייטער וועלטס מלחמה און אין דער קארעער קריג.מיליטערלייט זענען טראנירט געווא

סייט האט אויך געדינט טויזענטער מער אלץ א צייטווייליגע קאלעדזש און אלץ א צעטיילונג צענטער פאר  
דער צווינטער געפונט זיך אויך א   .2000מיליטער לייט באפרייאונגען איידער דעם באזעס שליסונג אין 

אנץ אוועק פון וואטערלו, באקאנט איבערן לאנד אלץ דער געבורטס ארט פון דעם  קורצער דיט
  געדענקטאג יום טוב.

  
סעמפסון פונקציאנירט שוין אלץ א וועטעראנע צווינטער וואס פירט אן לויטן פעדעראלע צווינטער  

פלאנירטע    6000אקערס איז שוין אנטוויקלט געווארן, וואס שטעלט צו  15אן אנהייב פון  סטאנדארטן.
אקער סייט שטעלט צו די מעגלעכקייט צו סוף   162די פולע   קבורה ערטער און קאלומבאריום ווינקעלעך.

ניו יארק סטעיטס אפטייל פון וועטעראנען סערוויסער   קבורה ערטער. 80,000כל סוך ארייננעמען מער ווי  
און משתתף זיין אין א   ונג מאנשאפט וועלן היינט באזוכן דעם צווינטער, אראפלייגן א בלומענקראנץאנפיר

  קורצע געדענקטאג צערעמאניע.
  

וויצע דירעקטאר יואל עווענס האט  ניו יארק סטעיט אפטייל פון וועטעראנס סערוויסעס עקזעקוטיווע
ניו יארק אנדענקען די אלע העלדן וואס האבן  "אין דעם ערענסטן און הייליגן טאג, טוט געזאגט,

אוועקגעגעגעבן זייער לעצעטע מאס פון איבערגעגעבנקייט צו שיצן און פארטיידיקן אונדזער סטעיט און  
האבנדיג א סטעיט וועטעראנען צווינטער וועט   לאנד קעגן אלע שונאים, אויסלענדישע און אינלענדישע.

ארט וואס איז מכבד אונדזער וועטעראנען פאר זייער  -לעצטע רו רטעגעהע-צושטעלן א בכבודיגע, סטעיט
א קענטיגער פשוטער מענטש,   מיר געדענקען אז עס איז געווען דינסט צו אונדזער סטעיט און לאנד.

הענרי סי. וועלס, אין דעם קליינעם ניו יארק שטעטל פון ווָאטערלו וואס האט אינספירירט די שאפונג פון  
יאר שפעטער, האלט אונדזער סטעיט ווייטער אן    150מער ווי  לד נאך דער ציווילער קריג.דעם טאג בא

דעם אמתן מיין פון דעם טאג, א טאג וואס מיר זענען מכבד דעם פאקט אז קענטיגע אלגעמיינע מענטשן  
טוען אן קיין שום שאלה אויסערגעוויינטלעכע זאכן איז דער סיבה פארוואס אונדזער דעמאקראטיע  

פון דער דינסט און מסירת נפש פון אזוי פיל, געפונען מיר ווייטערדיג אינספיראציע   בלייבט אזוי שטארק.
צו טון אלעס אין אונדערע כוחות מקיים צו זיין זייער וויזיע פון אמעריקע אלץ אן ארט פון פרייהייט און  

   יושר פאר אלעמען." 
  

"בעת ניו  מאיאר רעימאנד שילדס האט געזאגט,-לאפטייל פון מיליטער און פלאט ענינים גענערא
אפילו נאר פאר   -יארקער האבן הנאה פון דעם יום טובדיגן סוף וואך, וויל איך זיי מוטיגן צו טראכטן וועגן 

לעבן אין אונדזער   אונדזערע מילטער מענער און פרויען וואס האבן געצאלט מיטן  - א קורצן מאמענט
  עס קומט זיי כאטש אזויפיל."  עריקאנער זאלן געניסן פון פרידן און פרייהייט.לאנדס קריגן, כדי אלע אמ

  
פערזאן סייט אויסקלייב, באשאפן דורך סטעיט געזעץ און רעכנט אריין מיטגלידער באשטימט דורך  -א ניין

גאווערנער און לעגיסלאטיווע אנפירער, וואס זענען ארויפגעלייגט געווארן מיטן אויסקלייבן דאס ארט 
  פארן צווינטער.

  

  ווענסאפטייל פון וועטעראנס סערוויסעס וויצע דירעקטאר יואל עו •
  מאיאר רעימאנד שילדס-אפטייל פון מיליטער און פלאט ענינים גענעראל •
בודזשעט דירעקטאר ראבערט מוהיקא )רעפרעזענטירט ביי באשטעטיגט געווארענער דזשעסי  •

  אלטשאק(



 

 

  ען דעסטיטא-אפיס פון אלגעמיינע סערוויסעס קאמישאנער רא •
  אמישאנער באזיל סעגאסדעפארטמענט פון ענווייראנמענטאל קאנסערוואציע ק •
  ניו יארק סטעיט סענאט באשטימטער ראבערט בעקער •
  ניו יארק סטעיט סענאט באשטימטער טאמאס בוטלער  •
  דזשעימס ר. באס ניו יארק סטעיט סענאט באשטימטער •
  סערדזשיאו ווילאווערדע ניו יארק סטעיט סענאט באשטימטער •
  

  8-0און אויסגעקליבן סעמפסון אין אן  24און דערנאך מאי  17די קאמיטעט האבן זיך געטראפן אין מאי  
  שטים, מיט איין מיטגליד פארפעלט דעם שטים.

  
 ניו יארק איז איינע פון א פאר סטעיטס אינעם לאנד וואס האט נישט קיין סטעיט וועטעראנען צווינטער.

וועטעראנען וואס רופן ניו יארק סטעיט זייער היים, און ביידע    737,000עס זענען פארהאן איבער 
יעט וועטעראנען  וועטעראנען און זייערע פאמיליעס האבן ארויסגעטרעטן פאר דער באשטימונג פון א סט

ביז לעצטנס, האט דער סטעיט געזעץ געפאדערט אן אדמיניסטריווע פראצעס  צווינטער פאר אסאך יארן.
יאר ווערדע פון כסדרדיגע קעיר קאסטן איידער מ'קען גיין    15וואס האט צו טאן מיט אוועקלייגן אין א זייט  

מאכער און  -אומאו מושווה געווארן מיט די געזעץפריער אין יאר, איז גאווערנער ק ווייטער צו זוכן א פלאץ.
נייטיגע מניעות צו  -אונטערגעשריבן א געזעץ פארפשוטערן דעם פראצעס און רעדוצירן די נישט

   באשטעטיגן א סטעיט וועטעראנען צווינטער. 
  

ין  די אויסקלייב קאמיטעס החלטה איז דער הויכפונקט פון א זוך פראצעס וואס האט זיך אנגעהויבן א
פעברואר מיט ארויסגעבן פון א פארלאנג פון אינפארמאציע צו אלע לאקאלע רעגירונגען אום דער  

סטעיט, זוכן ענטפערס פון יענע וואס וואלטן געוואלט האבן דעם ערשטן סטעיט וועטעראנען צווינטער  
ענטפערס  11באקומען   די דיוויזיע פון וועטעראנען סערוויסע האבן וואס זאל זיין אין זייערע יוריסדיקציע.

, וואס זענען גענוצט געווארן אפצוריכטן א פארשונג און צוגרייטן א שייכותדיגע באריכט וואס RFIצו דעם 
  פאקוסירט אויף די אפציעס וואס זענען פארהאן פאר ניו יארק'ס ערשטע סטעיט וועטעראנען צווינטער.

  
די איינשטימיגע החלטה פון דער קאמיסיעס מיטגלידער צייכנט אפ א וויכטיגע שריט צו באשטימען דעם  

ארט וואס ניו יארקס וועטעראנען און זייערע משפחות האבן  -פארמאגטע לעצטע רו-בכבודיגן, שטאטיש
ות אגענטורן  די אפטייל פון וועטעראנע סערוויסיס וועט יעצט ארבעטן מיט שותפ זיך שטארק פארדינט.

נאך דעם שריט,   יאר קאסט פון אנפירן און אויסהאלטן דעם סעמפסון צווינטער.-10פעסטצושטעלן די 
דארף דער אפטייל פונעם בודזשעט און דער אפיס פון סטעיט קאנטראלירער באשטעטיגן צו די געלטער  

ירן צו דער נאציאנאלע קענען אפליק  DVSווען די ביידע שריט זענען פארענדיגט, וועט  עקסיסטירן.
צווינטער אדמיניסטראציע צו באקומען פעדעראלע פינאנצירונג צו באשטימען דער ערשטער סטעיט  

  וועטעראנען צווינטער.
  

  די מערקפונקטן וואס וועלן לייכטן איז כולל:
  

  (One World Trade Center"ווָאן ווארלד טרעיד סענטער" ) •
  (Governor Mario M. Cuomo Bridge"גאווערנער מעריאו מ. קאומאו ברידזש" ) •
  (Kosciuszko Bridge"קאסצייושקא ברידזש" ) •
  (H. Carl McCall SUNY Buildingבילדינג" )  SUNY"ה. קארל מעקאל  •
  (State Education Building"סטעיט עדזשוקעישען בילדינג" ) •
  (Alfred E. Smith State Office Buildingילדינג" )"אלפרעד ע. סמיט סטעיט אפיס ב •
הויפט איינגאנגס טויער  -( New York State Fairgrounds"ניו יארק סטעיט פעירגרַאונדס" ) •

  און עקספא צענטער
  (Niagara Falls"נייעגערע פָאללס" ) •



 

 

 - Grand Central Terminalפערשינג סקווער ווייעדוקט" ) -"גרענד סענטרעל טערמינעל  •
Pershing Square Viaduct)  

  (Albany International Airport Authority"אלבאני אינטערנעשינעל עירפארט אויטאריטי" ) •
 Lake Placcid Olympic Jumpingדער "לעיק ּפלעסיד אלימּפיק דזָאמפינג קאמּפלעקס" )  •

Complext)  
• MTA, LIRRR -  "איסט ענד געיטוועי" ביי "ּפען סטעישען" (East End Gateway at Penn 

Station)  
  הודסאן בריק-פרענקלין ד. רוזעוועלט מיד  •

  
פלאטפארמעס, וועט יעדע מיטגליד באזונדער ווערן מכובד מיט   טוויטער  און  פייסבאק אויף דעם אפטיילס

בראנדזשע פון   אויסרעכענען פון זייערע נעמען און  צייגענישן פון זייערע מיליטערישע פאטאגראפיעס און
געדענקטאג  דעם רויטן מאן, דער סימבאל פון  אויסשטעלונג וואס אינקארפארירט דינסט אין א ספעציעלע

  געדענק. זינט דער ערשטער וועלט מלחמה, און איין פשוטע אבער קראפטיגע ווארט:
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