
 

 

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

 
 

גאווערנאר קאומאו מעלדט איבער עפענונג פון טרעיל אריינגאנג ביי ביג וואּודס און אּפאלאטשיען  
  בערג טרעיל ביי פַאנסטאק סטעיט ּפארק

  
שותפות מיט די ָאוּפען סּפעיס אינסטיטּוט לייגט צו צוויי נייע טרעיל אריינגאנגס און ּפארקינג 

  פלעצער פאר ברייטערע צוטריט צו ּפַארק'ס מערב זייט
  מיליאן דאלאר אין פריוואטע ביישטייערונגען 5שטיצע פון 

  
גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן איבער די עפענונג פון נייע ּפארקינג פלעצער און  

צוגענגליכקייט צו טרעילס אין די פַאנסטַאק סטעיט ּפארק און צו די אּפאלאטשיען טרעיל אין ּפָאטנאם 
  קַאונטי בשותפות מיט די ָאוּפען סּפעיס אינסטיטּוט. 

  
ועלן מאכן זיכערער און גרינגער פאר מענטשן צו צוקומען צו די מערב זייט פון  "די פארבעסערונגען ו

פַאנסטאק דורכן פארקלענערן די סכנות'דיגע אויפפירונג פון באזיכער צו ּפארקירן אויף די שָאלדער פון די  
אזוי  "דאס איז נאך א ביישפיל פון ווי האט גאווערנאר קאומאו געזאגט.", 301פארנומענע סטעיט רּוט 

מיר טוהען צוריקבויען די סטעיט בעסער יעצט נאכן מגיפה, און דאס וועט העלפן מער מענטשן מיטן האבן  
  מער אפציעס וואו צו ארומשפאצירן אין די וואונדערבארע ּפארק." 

  
מיליאן דאלארדיגע פראיעקט איז געשטיצט געווארן דורך די ארגאניזאציע "ָאוּפען סּפעיס  5די 

( דורך א ברייטהארציגע ביישטייערונג פון די טַאּפפיעלד פַאונדעישען געשטיצט דורך  OSIאינסטיטּוט" )
  די פראמינענטע הָאדסאן וועלי פילאנטראפין, ען ּפערקינס קאבאט.

  
קארן   25ט, איז יעצט שוין אפן א נייע טרעיל אריינגאנג און א פארקינג לַאט פאר אונטער די פראיעק

, מערב פון קאנָאופוס לעיק, און דאס וועט רעדוצירן די פארקירונג אויפן זייט  301אראפ פון סטעיט רּוט  
און א פארקינג  די פראיעקט רעכנט אויך אריין א צווייטע נייע טרעיל אריינגאנג  פון די פארנומענע הייוועי.

פאר די דערנעבנדע אפאלאטשיען טרעיל, און אזוי אויך שילדן    301קארן אראפ פון רּוט  15לאט פאר 
  און אויף די טעיקאניק סטעיט ּפארקוועי פירנדיג צו די פאנסטאק סטעיט פארק. 9רּוט  USאויף 

  
יז דאנקבאר פאר די "סטעיט ּפארקס א סטעיט ּפארקס קאמישאנער עריק קאלעסייד האט געזאגט,

און פאר די ברייטהארציגע שטיצע פון ען ּפערקינס קאבאט, וועמענס פאמיליע האט   OSIשותפות מיט די  
די פראיעקטן וועלן העלפן   זיך שטענדיג אפגעגעבן און געזארגט פאר די האדסאן בערג פאר פילע יארן.

אלאטשיען אויף א זיכערן אופן צו קענען  מענטשן צו אנקומען צו די טרעילס ביי פאנסטאק און ביי די אּפ
  הנאה האבן פון די הערליכע פלעצער." 

  
  1991די ּפערקינס־קאבאט פאמיליע האט געוואוינט אין די געגנט פאר צענדליגע יארן לאנג, און אין יאר 

ייל  , לאנד וואס איז שפעטער געווארן טOSIאקער לאנד פאר די  1,700האבן זיי איבערגעגעבן מער פון 
קאבאט איז פון די פאמיליע וועלכע האט אויפגעשטעלט פאליסעידס  פון די פאנסטאק סטעיט ּפארק.

פארקוועי אינטערסטעיט קאמיסיע, און זי איז אויך א מעמבער אויף די ּפאליסעידס פארקס אפהיטונג 
  באורד.



 

 

  
נסטאק סטעיט ּפארק וועלכע דורכאויס די לעצטע צען יאר האבן מער פון דריי מיליאן מענטשן באזוכט פא

די יערליכע צא פון   אקער אין ּפאטנאם און דאטשעס קַאונטיס. 14,000ציהט זיך איבער מער פון 
  פראצענט דורכאויס די תקופה. 38 באזיכער ביי די ּפארק איז ארויף מיט מער פון

מייל   10כנט אויך אריין מיילן פון הייקינג טרעילס, און עס רע 62פאנסטאק סטעיט ּפארק האט מער פון  
  מייל פון דזשארדזשיע ביז מעין. 2,200פון די אּפאלאטשיען טרעיל וועלכע ציהט זיך איבער 

  
OSI  פרעזידענט אוןCEO ,קים עלימען האט געזאגט  "OSI'  ס קאנסטרוקציע פון די ביג וואּודס דרייוו

און פון די אינערליכע טרעיל אריינגאנג העלפט די באזיכער אינגאנצן צו הנאה האבן פון די הערליכע לאנד  
האט באשיצט דורכאויס די לעצטע   OSIדורכן שאפן נייע וועגן צו צוקומען צו די פאנסטאק שטח וואס די 

א דאנק די   א גאס וואס פארט אריבער אינמיטן א ּפארק. 301מאכן רּוט צענדליגע יארן, און דאס וועט 
ברייטהארציגקייט פון ען קאבאט וועט די פראיעקט פארבעסערן די זיכערהייט פון באזיכער, גרינגער  

קענען צוקומען צו די ּפארק און ארומגיין אינעווייניג און עס וועט העלפן אפילו מענטשן מיט דיסעביליטיס  
  אה האבן פון די הערליכע שטח." צו הנ

  
"מיין זיידע דזשארדזש ּפערקינס, און דערנאך זיין זוהן, מיין טאטע, האבן ליב   ען קאבאט האט געזאגט,
די ליבשאפט האט זיי געשטופט צו באשיצן די שטח און בויען שותפות'ן צו   געהאט די האדסאן וועלי.

אזוי ווי דאס באנוץ און הנאה פון   די ציבור פון די ראיאן.כסדר פארברייטערן און פארמערן די הנאה פון 
דעם שטח איז געוואקסן און זיך פארגרעסערט איבער די יארן, וואלטן זיי אזוי שטארק ליב געהאט די  

בשורה אז די פראיעקט וואס מיר פייערן היינט, די פראיעקט וואס איז געשאפן געווארן דורך א שותפות  
יט ּפארקס, די ָאוּפען סּפעיס אינסטיטּוט און די טַאּפפיעלד פַאונדעישען, וועט ווייטער  צווישן ניו יארק סטע

ממשיך זיין זייער ווילן צו אפהיטן, אכטונג גיבן און גיבן צוטריט פאר מענטשן צו א שטח וואס אונזער 
  פאמיליע האט געהאלטן טייער פאר דורות לאנג." 

  
"אין די יעצטיגע צייט ווען ניו יארקער קומען אין די מאסן צו   סענאטאר סּו סערינָאו האט געזאגט,

און פאר ען ּפערקינס קאבאט פארן מאכן אן  OSIאונזערע גרינע שטחים, זענען מיר דאנקבאר פאר די  
אינוועסטמענט וואס וועט ערמעגליכן צאללאזע איינוואוינער און באזיכער צוגלייך צו זיכערערהייט  

די טרעיל אריינגאנגס און באשטימטע ּפארקינג פלעצער   סע פאנסטאק סטעיט ּפארק.שפאצירן אין די גרוי
זענען א וויכטיגע און דערפרייענדע צוגאב צו די לאקאלע פלאץ און מיר האפן אז די פראיעקטן וועלן דינען  

נליכע  ווי ביישפילן צו צושטופן אנדערע שותפות'ן איבער די הָאדסאן וועלי וואו עס פעלן זיך אויס ע
  פארבעסערונגען." 

  
"די פארגאנגענע יאר האט אונז געוויזן ווי קריטיש עס  אבעמבלי מעמבער סענדי גאלעף האט געזאגט, 

די   איז צו קענען צוקומען צו פלעצער אין די נאטור פאר די גייסטישע און פיזישע געזונט און וואוילזיין.
עפענונג פון די נייע ּפארקינג פלעצער און די אריינגאנגס צו די טרעילס ביי פאנסטאק סטעיט ּפארק 

קומען אין א בעסערע צייט אזוי ווי מענטשן וואס האבן ליב צו הייקן אדער צו   וואלטן נישט געקענט
א דאנק אייך, קאבאט פאמיליע,   שפאצירן אינדרויסן וועלן נישט קענען ווארטן ארויסצוגיין דעם זומער.

אפט  פארן היטן אויף די הָאדסאן וועלי שטחים און א דאנק פאר די ָאוּפען סּפעיס אינסטיטּוט'ס געטרייש
  און איבערגעגעבנקייט צו מאכן דעם פראיעקט א מציאות." 

  
ּפרעזידענט פון פריינט פון פאנסטאק און האדסאן היילענדס סטעיט ּפארקס הענק ָאסבָארן האט  

"די פרייינט פון פאנסטאק און האדסאן היילענדס סטעיט ּפארקס זענען פרייליך אז די פלאן איז   געזאגט,
מיטגלידער פון די קאמיוניטי זענען אלע מענטשן וועלכע זיצן אויף די בָאורד פון  אלץ  מקוים געווארן.

די ערשטע   דירעקטארס גאר אויפמערקזאם וועגן די וויכטיגע זארגן וואס די פארבעסערונגען וועלן לעזן.
אדער  די פארבעסערונגען אין ּפארקינג וועט ערלויבן מענטשן וועלכע קומען הייקן  זאך איז זיכערהייט.

נוצן די טרעילס צו זיין זיכערער, און פארשטערקערן די זיכערהייט פון אלע וועלכע פארן אריבער אויף רּוט  



 

 

חוץ פון די זיכערערע ּפארקינג וועלן באזיכער אויך הנאה האבן פון גרינגערע   אינמיטן פַאנסטאק. 301
  צוטריט צו מער פלעצער אין די ּפארק." 

  
"פאנסטאק סטעיט ּפארק איז אייביג   קיּוטיוו מערי־עלען אדעל האט געזאגט,ּפאטנאם קַאונטי עקזע

געווען א ווערפולע פארמעגן פון ּפָאטנאם קַאוני איינוואוינער און באזיכער, אבער דורכאויס די תקופה פון  
ע  די מגיפה איז עס געווארן אן אמת'דיגע מציל נפשות ווען מענטשן האבן זיך געוואנדן צו דרויסנדיג

עס איז וואונדערבאר אז די ּפארק וועט יעצט   פלעצער צו הנאה האבן און פארברענגן אויף א זיכערן אופן.
קענען אויפנעמען נאך מער באזיכער און פארגרינגערן פאר די איינוואוינער און מענטשן וועלכע קומען  

אר מענטשן וואס האבן ליב צו  פ ארויס פאר אן אויספלוג צו צוקומען צו פאנסטאק'ס נאטורליכע שיינקייט.
  —הייקן, מאכן א ּפיקניק, שיפלען, כאפן פיש, סקיען אדער פשוט צו רוהען אויף די זאמדיגע ברעג 

פאנסטאק שטעלט דאס אלעס צו, און די ברייטהארציגע געשאנק וועט דאס אלעס מאכן פיל גרינגער צו  
  באקומען." 

  
"דאס אריינלייגן און פארענדיגן די באשטימטע  געזאגט,  ּפאטנאם קַאונטי שעריף ראבערט לענגלי האט

ּפארקינג פלעצער וועט גיבן זיכערע ּפארקינג פלעצער ווייט פון די פארנומענע הייוועי פאר מענטשן  
איך טוה אפלאדירן יעדן   וועלכע קומען הנאה צו האבן פון די הערליכע טרעילס דא אין ּפאטנאם קַאונטי.

מען א חלק צו אויספירן די פראיעקט, פארזיכערנדיג דערמיט די דרייווערס און  איינעם וואס האט גענו
  באזיכער צוגלייך." 

  
"דאס איז א גלאטע צוזאמענארבעט   ּפָאטנאם קַאונטי לעגיסלאטאר נענסי מאנטגאמרי האט געזאגט,

ס איז די סארט דא , די סטעיט און די איינוואוינער וועלכע צאלן שטייערן.OSIצווישן מרת קאבאט, די 
דעוועלאפמענט וואס מיר דארפן צו לעזן א לאקאלע פראבלעם, דורכן האלטן אונזערע געסער זיכער,  

באשיצן אונזער נאטור און ערמעגליכן יעדן איינעם צו צוקומען צו די אוצר וואס ליגט אין די האדסאן 
איעקט פארשטייען אז די  עס איז קלאר אז די וועלכע האבן זיך משתתף געווען אין דעם פר בערג.

לאקאלע רעגירונג פון פיליּפסטַאון שטייט אין שפיץ פון אלע וועלכע אנערקענען די ווערט פון היטן און זיך  
  אפגעבן מיט אפענע שטחים." 

  
 

ניו יארק סטעיט אפיס פון פארקס, פארוויילונג און היסטארישע ערטער אפהיטונג טוט איבערזעהן מער  
היסטארישע ערטער, פארוויילונג טרעילס און שיפלעך פארטן, וועלכע זענען באזוכט ּפארקס,  250פון  

א לעצטיגע שטודיע האט געטראפן אז די   . 2020מיליאן מענטשן אין   78געווארן דורך א רעקארד פון 
ביליאן דאלאר אין פארקויפונגען,   5געלטער וואס סטעיט ּפארקס און זייערע באזיכער גיבן אויס שטיצן 

פאר מער   GDPביליאן דאלאר אין די סטעיט  2.8פריוואטע דזשאבס און מער פון   54,000
סטעיט ּפארקס עקסּפלארער   NY , דַאונלָאודט די אומזיסטעparks.ny.govאינפארמאציע, באזוכט 

  אינסטאגראם , פעיסבּוקפארבינדט אייך מיט אונז אויך אויף  .518.474.0456אדער רופט  ,טעלעפאן עּפ 
   . טוויטער  און
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