
 

 

 
 גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו   6/14/2021 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

פון   100%ניו יארק סטעיט פעיר וועט זיך צוריק עפענען פאר  2021גאווערנאר קאומאו מעלדט אז 
  וויפיל מענטשן עס קען אויפנעמען

  
פאפולערסטע געביידעס ביי סטעיט פעירגרַאונדס וועלן זיך צוריק עפענען אויספאלגנדיג  

  געזונטהייט אנווייזונגען
  

־טאגיגע געשעעניש מיט ניו יארק'ס בעסטע עסן און טרינקן, 18סטעיט פעיר פלאנירט צו זיין אן 
יגע אונטערהאלטונג,  ריידס און שפילערייען, נאציאנאלע זינגערס און שוישפילערס און לעבעד
  אגריקולטור אויפקלערונג און אויפמערקזאמקייט

  
ניו יארק סטעיט פעיר, א פייערונג פון סוף   2021גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן אז די 

אין סיירעקיּוז, וועט   6ביז סעפטעמבער   20זומער ביי די ניו יארק סטיעט פעירגרַאונדס פון אוגוסט 
פראצענט, און עס וועלן זיך צוריק   100פארגרעסערן די צאל פון מענטשן וואס זי וועט אויפנעמען צו  

ס מיט נאך פארקויפער, נאך די באדייטנדע פארשריט וואס ניו יארקער  עפענען פילע פאפולערע געביידע
אויספאלגנדיג די סטעיט'ס געזונטהייט אנווייזונגען וועלכע טוישן זיך,   .19-האבן געמאכט קעגן קָאוויד 

וועלן אינעווייניגע פלעצער זיין באגרעניצט צו ערלויבן די באטייליגטע צו זיך דערווייטערן איינער פונעם  
  נדערן אינעווייניג אין יעדע געביידע. א
 

"די סטעיט פעיר איז די הויכפונקט אין די ניו יארקע פייערונגען פון סוף זומער, און א דאנק אונזערע 
  2021אנגייענדע באמיאונגען צו אויספאלגן זיכערהייט אנווייזונגען און ווַאקסינירן מער מענטשן, וועט די 

"דאס איז אן  האט גאווערנאר קאומאו געזאגט.פילו גרעסער און בעסער", ניו יארק סטעיט פעיר זיין א 
עדות צו אונזער מערקווירדיגע פארשריט קעגן קָאוויד, ערמעגליכנדיג פאר נאך טויזנטע באזיכער פון די  

גאנצע לאנד און פון איבער די וועלט צו געניסן פון די פעיר'ס אייגנארטיגע אטראקציעס און פון די בעסטע  
איך טוה גראטולירן ניו יארקער פארן ערמעגליכן דאס, און איך רוף אויף יעדן   וואס ניו יארק שלאגט פאר. 

צו מאכן א רייזע צו צענטראל ניו יארק די זומער צו שטיצן אונזערע ניו יארקע פארקויפער אזוי ווי מיר  
ריק באליבטע גרויסע געשעעניש  גייען ווייטער מיטן צוריק עפענען אונזער עקאנאמיע און מיר ברענגן צו

  איבער די סטעיט." 
  

איבער דאס צוריקקום פון די סטעיט פעיר אום אפריל  האט געמאלדןטעג זינט דער גאווערנאר  49אין די  
פראצענט, האט זיך די פובליק געזונטהייט צושטאנד זיך פארבעסערט אויף א דראמאטישע    50מיט   26

  19-פארנעם אזוי ווי מער ניו יארקער האבן זיך ווַאקסינירט און עס זענען דא פיל ווייניגער נייע קָאוויד
לויבט די סטעיט פעירגרַאונדס זיך צו צוגרייטן צוריק צו עפענען פילע  די פארשריט האט ער פעלער.

אינעווייניגע געביידעס, ערלויבנדיג מער פארקויפער צוריקצוקומען און פארגרעסערנדיג די צאל באזיכער 
  בשעת'ן ווייטער אויספאלגן די סטעיט'ס געזונטהייט אנווייזונגען.

  
פלאן וואס איז האנט געמאלדן געווערן וועלן מער ניו יארקער    אונטער די פארברייטערטע סטעיט פעיר

קענען געניסן פון די סטעיט'ס בעסטע לעבעדיגע מוזיק און אונטערהאלטונג, אמיוזמענט ריידס,  
אגריקולטור אויפקלערונג און אויפמערקזאמקייט, און אזוי אויך עסן און טרינקן אריינרעכענענדיג די  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-2021-reimagined-new-york-state-fair


 

 

־צענט ניו יארק מילך, הַאט־דָאג 25מאכלים, צווישן זיי די ּפיצע פריטע,  פעיר'ס מערסט־סימבאלישע
טעג, די לענגסטע וואס די יערליכע געשעעניש איז  18די פעיר וועט דויערן   סענדוויטשעס און וויין סלָאש.

  . געווען, און אין די זעלבע צייט וועט די פרייז זיין די נידעריגסטע וואס עס איז געווען אין יארן
  

דערווייל זענען די פאלגנדע סטעיט פעיר קאנצערטן געמאלדן געווארן, מיט גרויסע קאנצערטן  
פארקומענדיג ביי די שעווי ּפַארק סטעידזש אין די ניו יארק עקסּפיריענס סטעידזש צו קענען שטיין  

  י קָארט:דערווייטערט איינער פונעם אנדערן, און די קלענערע קאנצערטן פארקומענדיג ביי שעוו

  , צייט וועט געמאלדן ווערן20לָאוקעש, פרייטאג, אוגוסט  •

  pm 8, 20נַאס, פרייטאג, אוגוסט  •

  pm 2, 21דעגריס, פרייטאג, אוגוסט  98 •

  , צייט וועט געמאלדן ווערן 21רעטט, פרייטאג, אוגוסט   •

  pm 8,  22ברידער ָאסבארן, זונטאג, אוגוסט  •

  , צייט וועט געמאלדן ווערן.23בישאּפ בריגס, מאנטאג, אוגוסט  •

  pm 8,  23פארינער, מאנטאג, אוגוסט  •

  , צייט וועט געמאלדן ווערן24דייער סטרעיטס לעגאסי, דינסטאג, אוגוסט  •

  pm 8, 24טרעין, דינסטאג, אוגוסט  •

• REO  8, 25סּפידוועגאן, מיטוואך, אוגוסט pm  

  , צייט וועט געמאלדן ווערן26טרי דָאג נייט, דאנערשטאג, אוגוסט  •

  pm 8, 26בעל ביוו דעווָאו, דאנערשטאג, אוגוסט  •

  pm 2, 27סיסטער סלעדזש, פרייטאג, אוגוסט  •

  pm 8, 27מעליסע עטערידזש, פרייטאג, אוגוסט  •

  , צייט וועט געמאלדן ווערן.28וויקסען ענד גרעיט ווייט, שבת, אוגוסט  •

  pm 2,  29נוח סיירוס, זונטאג, אוגוסט  •

  , צייט וועט געמאלדן ווערן29סַאוטסייד דזשַאני ענד די ַאסבורי דזשּוקס, זונטאג, אוגוסט  •

  pm 8,  29דרַאּפיק מוירפיס, זונטאג, אוגוסט  •
  pm 2,  30ּפעט נּון, מאנטאג, אוגוסט  •
  pm 7,  30גרענדסאן, מאנטאג, אוגוסט  •

  pm 2, 31די ָאוק רידזש בויס, דינסטאג, אוגוסט  •

  pm 8,  31העילסטָארם, דינסטאג, אוגוסט  •

  pm 2,  1שינע איסטאן, מיטוואך, סעפטעמבער  •

  , צייט וועט געמאלדן ווערן1בלו אויסטער קָאלט, מיטוואך, סעפטעמבער  •

  , צייט וועט געמאלדן ווערן 2סטַארשיּפ צוזאמען מיט מייקי טאמאס, דאנערשטאג, סעפטעמבער  •

  pm 2,  3אנקל קרעקער, פרייטאג, סעפטעמבער  •
  

אזוי ווי אייביג וועלן פארם חיות זיין אויף אויסשטעלונג ביים פעיר צו באקענען די קינדער און עלטערע  
די אגריקולטור פארמעסטן ביי די   וועלכע האלטן זיך יונג מיט ניו יארק'ס גרויסע פארם אינדוסטריע.

  ריעס:פריש־אויספלאנירטע סטעיט פעיר וועט אריינרעכענען די פאלגנדע קאטעגא 2021
  לאמא •
  ציגעלעך •
  מילך קיהען •
  פלייש קיהען •
  פערד )באגרעניצט( •
  קונסטווערק אויסשטעלונג •

  



 

 

אנטייל נעמער וועלן דארפן   .12פער מענטש, אומזיסט פאר קינדער אונטער   $3טיקעטס וועלן זיין  
געזונטהייט אנווייזונגען פון די העלט דעּפארטמענט וואס זענען אין קראפט ביי די   19-אויספאלגן קָאוויד

נאך פרטים איבער פעיר טיקעטס און ספעציפישע אנווייזונגען פאר געסט וועלן   צייט פון די געשעעניש.
 אנווייזונגען. געמאלדן ווערן ביז אינמיטן יּולי און קענען זיך טוישן צוזאמען מיט די סטעיט'ס געזונטהייט

  פאר מער אינפארמאציע. וועבזייטלביטע באזוכט די ניו יארק סטעיט פעיר 
  

, "ניו יארק'ס פארמער און פראדוצירער  קאמישאנער ָאוו אגריקולטור ריטשַארד א. באל האט געזאגט
גסטנסאזוי שווער ווי סיי וועלכע אנדערע אינדוסטריע אין די סטעיט,  זענען באטראפן געווארן צום ווייני

אבער זיי האבן זיך אן עצה געגעבן מיט די הילף פון פראגראמען ווי "נּוריש ניו יארק" )שפייז ניו יארק( צו  
נג פון  די פעיר איז אונזער סטעיט'ס פייערו ווייטער פראדוצירן עסן און צו ברענגן עסן צו מענטשן אין נויט.

  אגריקולטור, און איך ווייס אז די היי־יאריגע פייערונג וועט זיין ווי קיינמאל בעפאר." 
  

, "מיר זענען גאר אויפגעהייטערט צוריק צו  סטעיט פעיר דירעקטאר טרָאי ווַאפנער האט געזאגט
די היי־יאריגע פעיר וועט   עפענען אונזערע געביידעס און צו אויפנעמען ניו יארקער צו זייער סטעיט פעיר.

זיין אן עדות צו די שווערע ארבעט וואס מיר האבן אלע אריינגעלייגט זיך צו ערהוילן פון די היסטארישע 
  אין פילע וועגן די בעסטע פעיר אין אונזער לאנגע היסטאריע."  קריזיס, און עס וועט זיין

  
, "די ניו יארק סטעיט פעיר איז סיי א וויכטיגע קולטורישע מנהג סענאטאר רעיטשעל מעי האט געזאגט

אונזערע  און סיי א געוואלדיגע שטופ פאר די עקאנאמיע פאר אזוי פיל מענטשן דא אין ָאּפסטעיט.
איך בין גאר   אר שטארק געפילט די השפעות פון די פארמאכטע פעיר לעצטע יאר.קאמיוניטיס האבן ג

פרייליך אז מיר האבן דערגרייכט די מינימום צאל פון ווַאקסינירטע מענטשן וואס ערמעגליכט אונז צו  
איך קוק ארויס צו זעהן יעדן איינעם דארט   פארמערן די צאל ערלויבטע מענטשן ביים פעיר זיכערערהייט.

  י יאר." ד
  

, "צענטראל ניו יארק און די רעשט פון די סטעיט  אסעמבלי מעמבער וויליאן מאגנארלי האט געזאגט
צוליב דעם,   האבן זיך אריענטירט און צוזאמען פארמערט ווַאקסינאציעס און פארמינערט קָאוויד פעלער.

ט פעיר וואס ערלויבט מער  זעה איך פאר פאסיג אז די איינוואוינער זאלן קענען געניסן פון א סטעי
די פרעכטיגע ניו יארק סטעיט פעיר איז א יערליכע הויכפונקט און אן עקאנאמישע  מענטשן צו קומען. 

  באשטאנדטייל פון אונזער געגנט." 
  

, "די סטעיט פעיר איז א זומערדיגע טראדיציע וואס איז  אסעמבלי מעמבער אל סטירּפ האט געזאגט
א ספעציעלע צייט צו זיין מיט משפחה און פריינט צו פייערן די גוטע צייטן פון   ות. געווען באליבט דורך דור 

די היינטיגע מעלדונג מיינט מער פון בלויז   די קאמיוניטי און די צייט וואס מיר האבן פארברענגט צוזאמען.
ווערט צו  עס מיינט עפעס וואס איז  עס מיינט ערהוילונג פאר די קאמיוניטי. צוריק גיין צום אלטן.

  ארויסקוקן צו." 
  

###  

 
 www.governor.ny.govנאך נייעס קען מען באקומען ביי  

   press.office@exec.ny.gov518.474.8418  |ניו יארק סטעיט | עקזעקיוטיוו קאמער | 
 

 סובסקרייבן -אויס

 

https://nysfair.ny.gov/
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=d64520d4-89de19da-d647d9e1-0cc47aa88e08-4c5fea83c15173ef&q=1&e=289c332f-205d-4f51-bd3a-c7c54020da23&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES5DB6AD632F58E416852586F40059785A00000000000000000000000000000000

