
 

 

 
 גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו   6/15/2021 פאר באלדיגע פארעפענטליכונג:

 

 

אויספלוג   2021גאווערנאר קאומאו מעלדט איבער עפענונג פון אומזיסטע "אויף די קאנאלן" זומער 
  פראגראם

  
אומזיסטע פארוויילונג אקטיוויטעטן געסּפאנסארט דורך די "פונדאסניי אויסמשל'ן די קאנאלן"  

  אונטערנעמונג
  

  העלפט ניו יארקער צו פלאנירן זייערע זומער אקטיוויטעטן וועבזייטל נייע
  

אויספלוגן פון די ניו   "אויף די קאנאלן"גווערנאר קאומאו האט היינט געמאלדן איבער די עפענונג פון די 
יארק ּפאווער אויטאריטעט און די קאנאל קארּפארעישען, אן אומזיסטע פארוויילונג פראגראם  

צושטעלנדיג אייגנארטיגע געלעגנהייטן צו הנאה האבן אינדרויסן פון די ניו יארק סטעיט קאנאל סיסטעם 
פונדאסניי אויסמשל'ן  אלץ טייל פון גאווערנאר קאומאו'ס . עמּפייער סטעיט טרעיל און פון די דערנעבנדע

אונטערנעמנוג, וועלן די "אויף די קאנאלן" אויספלוגן אריינרעכענען זעקס אומזיסטע  די קאנאלן
יגע אויספלוגן אין די פינף קאמיוניטיס וואס וואוינען נעבן די קאנאלן, אין מעדינא, מעסעדָאון,  דרויסנד

די פראגראם וועט אויך שטיצן און גיבן א שטופ   .2021וואטערלּו, סעוואנא און אמסטערדאם, אין זומער 
צו די  פאר לאקאלע ביזנעסער דורך א ברייטע מארקעטינג באמיאונג, פארמערנדיג באזיכער 

  ווילעדזשעס, טַאונס און סיטיס לענגאויס די קאנאל סיסטעם.
  

"אזוי ווי ניו יארק איז ממשיך זיך צוריק צו עפענען, און אזוי ווי ניו יארקער גייען ארויס נאכאמאל צו הנאה  
האבן פון די זאכן וואס אונזער סטעיט האט צו פארשלאגן, זענען מיר פרייליך צו צושטעלן אומזיסטע 

פארוויילונג געלעגענהייטן זיך צו באקענען מיט אונזער סטעיט אין א וועג וואס עס איז נאך קיינמאל נישט 
"די 'אויף די קאנאלן' אויספלוג פראגראם, א טייל  האט גאווערנאר קאומאו געזאגט. געזעהן געווארן",

אזן א פרישע חיות אין די קאנאל אונטערנעמונג, וועט אריינבל פונדאסניי אויסמשל'ן די קאנאלןפון אונזער  
סיסטעם, צוציהענדיג די איינוואוינער און באזיכער צוגלייך צו קומען שיפלען, פארן אויף ביציקלען און כאפן  

איך וויל ערמוטיגן אלע ניו יארקער ארויסצוקומען און פייערן   פיש לענגאויס אונזערע היסטארישע וואסערן.
זער סטעיט'ס קאנאלן און צו שטיצן די לאקאלע קאמיוניטיס און  די נאטורליכע שיינקייט פון אונ

  עקאנאמיעס אויף די זייט פון די קאנאלן." 
  

"אלץ אן איינוואוינער פון ָאּפסטעיט ניו יארק וועלכע וואוינט נעבן די ערי קאנאל און איז אן אפטע באזיכער 
אל איז צו אויפטרייבן עקאנאמישע אקטיוויטעטן  אין די קאנאל קאמיוניטיס ווייס איך ווי וויכטיג די ערי קאנ

 האט ליוטענאנט גאווערנאר קעטי האוקאל געזאגט.פאר לאקאלע ביזנעסער און צו שאפן דזשאבס", 
"מיט די אומזיסטע 'אויף די קאנאלן' אויספלוג פראגראם, וועלן פילע ניו יארקער קענען צום ערשטן מאל 

ן די זעלבע צייט באזוכן די ווארעמע קאמיוניטיס לענגאויס די קאנאל הנאה האבן פון די ערי קאנאל, און אי
עס איז נישטא קיין בעסערע צייט זיך   ברענגנדיג א כוואליע פון טוריזם וואס העלפט לאקאלע ביזנעסער.

  צו באקענען מיט וואס ניו יארק האט צו פארשלאגן." 
  

ע" פראגראם וועלכע האט אריינגערעכנט קאנאל היים־וואקאצי NYבויענדיג אויף די סוקסעספולע " 
שיפלען אויף די קאנאל סיסטעם און פארן מיט ביציקלעך אויף די עמּפייער סטעיט טרעיל, וועט די היי־ 
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יאריגע "אויף די קאנאלן" פראגראם פארברייטערן די סארטן אקטיוויטעטן אריינצורעכענען פייגל טורס,  
  לאקאציעס און פלעצער רעכענען אריין: " די "אויף די קאנאלן .פארן מיט וואסער־ביציקלעך און כאפן פיש

  
אומזיסטע קאיאק  פארן אויף די קאנאל מיט שיפלעך און וואסער־ביציקלען אין מעדינא: •

  שיפלען און וואסער־ביציקל טּורס מיט טור גייד אויף די ערי קאנאל ביי די מעדינא קאנאל בעיסין
פיש־כאפן אויספלוג מיט טור גייד אויף גלענוואד לעיק   כאפן פיש און שיפלען ביי מעדינא פאלס: •

  אסערצו זעהן די מעדינא וואסערפאל און די היסטארישע סטרוקטור צו פירן וו
שיפלען אויף די ערי   בייקינג און שיפלען אין פאלמירע־מעסעדָאון: ָאף־רָאוד, אויפן וואסער: •

  קאנאל און פארן מיט א ביציקל לענגאויס די עמּפייער סטעיט טרעיל
פארט מיט א ביציקל און אויף א וואסער  בייקינג און שיפלען אין די פינגער לעיקס וויין קָאנטרי: •

  י קאיּוגע־סענעקא טרעיל און די קאיּוגע־סענעקא קאנאלטעקסי דורך ד 
טור מיט טּור גייד זוכן פייגלעך מיט שיפלעך   זוכן די בַאלד אדלער: מאנטעזּומא פייכטע לאנד: •

  אין די מאנטעזּומא פייכטע לאנד
א רייזע צווישן   אן אויספלוג מיט שיפלעך און ביציקלען אין אמסטערדאם:  פארט אין א "לַאק": •

  ארט דזשעקסאן און די היסטארישע יענקי היל קאנאלּפ
  

( בָאורד ָאוו טראסטיס טשעירמאן דזשאן ר. קאעלמעל האט NYPAניו יארק ּפאווער אויטאריטי )
אונטערנעמונג איז  פונדאסניי אויסמשל'ן די קאנאלן"זינט די עפענונג פון גאווערנאר קאומאו'ס געזאגט, 

געווען איבערגעגעבן צו אויפלעבן די ערי קאנאל דורך לאקאלע פראגראמען וואס ווייזן ארויס   NYPAדי 
'אויף די קאנאל' איז א רייכע   די לעגענדארע וואסער'ס אייגנארטיגקייט און פארשידנארטיגקייט.

ער וועלכע פראגראם וואס וועט בענעפיטירן די קאמיוניטיס וואס וואוינען נעבן די קאנאלן און די באזיכ
וועלן ווארעם אויפגענומען ווערן, און עס איז א פראגראם וואס מיר זענען שטאלץ צו שטיצן אזוי ווי עס  

  לעבט צוריק אויף ָאּפסטעיט ניו יארק'ס עקאנאמיע." 
  

"עס איז א  גיל סי. קיניאנעז האט געזאגט, CEOניו יארק ּפאווער אויטאריטעט פרעזידענט און 
וען מיר בינדן צוזאם אונזערע באמיאונגען צוריק צו עפענען ניו יארק פאר ביזנעסער און צו  פריידיגע צייט ו 

פונדאסניי אויסמשל'ן  ממשיך זיין די וואונדערבארע אינוועסטמענט וואס איז ערמעגליכט געווארן דורך די 
או פאר זיין  מיר זענען אויסערגעווענטליך דאנקבאר פאר גאווערנאר קאומ אונטערנעמונג. די קאנאלן

אנגייענדע פירערשאפט און שטיצע פון ניו יארק'ס קאנאל סיסטעם, נישט נאר דורך די אנגייענדע  
פראגראם, נאר אויך דורך סטראטעגישע אינוועסטמענטס אין די אינפראסטראקטור   פונדאסניי אויסמשל'ן

טעטן פאר פילע צוקונפטיגע  פון די קאנאל צו זיכער מאכן אז עס בלייבט א מקור פון עקאנאמישע אקטיווי
  דורות." 

  
"די 'אויף די   ניו יארק סטעיט קאנאל קארּפארעישען דירעקטאר ברייען יּו סטרעטאן האט געזאגט,

קאנאלן' אויספלוג פראגראם איז א שעפערישע נייע נוצן מיט ניו יארק'ס קאנאל סיסטעם, און עס איז א  
ו קומען און הנאה האבן פון וואס עס איז באמת: הערליכע פראגראם וואס וועט זיכער אנרייצן באזיכער צ

וואסער און טרעילס מיט רייכע היסטאריע, שענקנדיג גרעניצלאזע געלעגנהייטן צו שפאצירן און  
איך בין דאנקבאר פאר גאווערנאר קאומאו פארן ווייטער אינוועסטירן אין אונזערע קאנאלן דורך   פארוויילן.

פראגראם, און איך בין זיכער אז די אויספלוגן, צוזאמען מיט אנדערע   די קאנאלן פונדאסניי אויסמשל'ןדי 
אינוועסטמענטס, וועלן נאכמאל מאכן ניו יארק'ס קאנאלן פאר א כוח פון   פונדאסניי אויסמשל'ן

  עקאנאמישע וואוקס און פון הנאה." 
  

אין צוגאב צו די אומזיסטע "אויף די קאנאלן" אויספלוגן געאפפערט די זומער, האט זיך די ניו יארק סטעיט  
אלע "לַאקס" און בריקן אויף די ערי,   'סטע סעזאן אין מאי.197קאנאל סיסטעם געעפנט פאר איר 

שיפלער   .13אקטאבער  טשעמּפלעין, אסוועגא און קאיּוגע־סענעקא קאנאלן וועלן זיין אפן ביז מיטוואך,
וואס זוכן אינפארמאציע איבער די אפענע שעות און פלעצער זאלן באזוכן די קאנאל קארפארעישען'ס 



 

 

צו  אין צוגאב ווערן אלע קאנאל סיסטעם באניצער און פארמישטע ערומוטיגט זיך צו איינשרייבן  .וועבזייטל
  באקומען נייעסן דורך די "מעלדונג צו שיפלער" מעלודנג פראגראם.

  
זיך   NYPAאונטערנעמונג, האבן גאווערנאר קאומאו און פונדאסניי אויסמשל'ן די קאנאלן דורך די 

מיליאן דאלאר איבער א משך פון פינף יאר צוריק אויפצולעבן די ערי קאנאל אלץ א   300אונטערגענומען 
פארוויילונג דעסטינאציע, און אין די זעלבע צייט פארשטערקערן עקאנאמישע אנטוויקלונג און  טוריזם און  

  באפעסטיגן קאמיוניטיס נעבן די קאנאלן.
  

###  
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