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  גאווערנאר קאומאו מעלדט איבער צוריק עפענונג פון ניו יארק סטיעט קאפיטאל
  

עמּפייער סטעיט ּפלאזא קאמפלעקס אריינרעכענענדיג קאפיטָאל און לעגאסלאטיווע געביידע וועט  
  18זיך צוריק עפענען פאר די ציבור יוני 

  
  אומזיסטע טּורס אין קאפיטאל און עמּפייער סטעיט ּפלאזא הויבן זיך צוריק אן 

  
סענע ניו יארקער האבן באקומען  פון דערוואק  70%טור באגרעניצונגען אוועקגענומען וויבאלד 

  וואקסין 19-ערשטע דאזע פון דעם קָאוויד
  

  דא טּור רעזערוואציעס אוועילעבעל אויפן אינטערנעט 
  

פראצענט פון ניו יארקער פון    70גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן אז מיט דעם וואס 
ווַאקסינאציע סעריע, וועט   19-יאר און עלטער האבן שוין באקומען די ערשטע דאזע פון זייער קָאוויד 18

קאפיטאל און די  וואס רעכנט אריין די ניו יארק סטעיט  -די עמּפייער סטעיט ּפלאזא קאמפלעקס 
אין צוגאב וועלן זיך די   .18זיך צוריק עפענען פארן ציבור מארגן, יוני  -לעגיסלאטיווע אפיס געביידע 

, און די פאפולערע דרויסנדיגע טּורס פון די  21טּורס אין די קאפיטאל צוריק אנהויבן מאנטאג, יוני 
אומוואקסינירטע מענטשן זענען  . 7, יולי עמּפייער סטעיט ּפלאזא וועט זיך נאכאמאל אנהויבן מיטוואך

פון דער פעדעראלע  אנווייזונגען  ווייטער פאראנטווארטליך ווייטער צו טראגען מאסקעס אויספאלגנדיג די
CDC.  

  
עארבעט שווער צו באזיגן די קָאוויד ווירוס, און נאר צוליב דעם עפענען זיך יעצט  "ניו יארקער האבן ג

מיר זענען גאר   צוריק אויף וויכטיגע פלעצער און אטראקציעס איבער די גאנצע סטעיט פאר באזיכער.
עיט  פרייליך צו אויפנעמען ניו יארקער און געסט פון נאענט און פון ווייט צוריק צו אונזער הערליכע סט

"די  האט גאווערנאר קאומאו געזאגט.קאפיטאל און צו די וואונדערבארע עמּפייער סטעיט ּפלאזא", 
כאטש  קאפיטאל איז פול מיט אויסערגעווענטליכע היסטאריע פון וואס יעדער איינער קען הנאה האבן.

נגעקומען די צייט  עס האט זיך אויסגעפעלט צו פארשפארן אירע טויערן דורכאויס די מגיפה, איז שוין א
  צוריק צו אנהויבן אויפנעמען מענטשן אין אירע גרויסע זאלן." 

  
  אומזיסטע קאפיטאל טּורס

  
  מאנטאג ביז פרייטאג ווען: •
  און מיטאג am 10 שעות: •
  אינפארמאציע דעסק אין די לַאבי פון די קאפיטָאל'ס סטעיט סטריט לאקאציע: •
פלאץ איז באגרעניצט, און עס איז רעקאמענדירט צו מאכן א   רעזערוואציעס: •

רעזערוואציע פון פאראויס, אבער עס איז נישט געפאדערט פאר גרופעס פון ווייניגער 
פאר גרופעס פון צען מענטשן  .דא רעזערווירט דורך די אינטערנעט  -מענטשן  10פון  

  עס צו מסדר זיין פון פאראויס 2418-474-518, רופט אדער מער
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אומווַאקסינירטע באזיכער צום קאפיטאל ווערן געפאדערט צו אנטוהן א מאסקע  •
  בשעת'ן זיין אינעווייניג דורכאויס די טּורס

  
זיצנדיג אויף די שפיץ פון ָאלבאני'ס סטעיט סטריט בארג טוט די ניו יארק סטעיט דינען אלץ די הויז פון  

די געביידע איז א וואונדערליכע ארכיטעקטורישע געביידע   'ער.1880עגירונג פאר ניו יארק זינט די די ר
'טע יאר־הונדערט, געבויט מיט די הענט פון הארטע ציגל איבער א צייט אפשניט פון  19פון די סוף פון די  

לאטיווע טשעימבערס, די  ־מינוטיגע טּורס קענען אריינרעכענען די לעגיס45הויכפונקטן פון די   יאר.  32
הָאל ָאוו גָאווערנארס, גאווערנאר'ס קבלת פנים צימער, הָאל ָאוו ניו יארק, היסטארישע טרעפן צימערן  

  און אויסקריצונגען.
  

  אומזיסטע דרויסנדיגע עמּפייער סטעיט ּפלאזא טּורס
  

  מיטוואך, דאנערשטאג און פרייטאג ווען: •
  pm 2 צייט: •
אינדרויסן ביי די הויפט אריינגאנג צו די עג סענטער פאר די ּפערפארמינג  לאקאציע: •

  ַארטס ביי די עמּפייער סטעיט ּפלאזא
און מען מוז מאכן מענטשן פער טור,  25פלאץ איז באגרעניצט צו  רעזערוואציעס: •

518-אדער דורכן רופן  דא רעזערווירט אויף די אינטערנעט - רעזערוואציעס בעפאר
474-2418  

  
־אקער קאמּפלעקס וואו די סטעיט  98הערליכע  ־מינוטיגע טּורס רעכענען אריין הויכפונקטן פון די45די 

 רעגירונג געפונט זיך אויף די זעלבע ארט מיט אייגנארטיגע ארכיטעקטור און מאדערנע קונסטווערק.
יעדע טּור איז אנדערש און די הויכפונקטן קענען זיין די עג סענטער פאר די ּפערפָארמינג ַארטס, די  

ּפלאזא'ס הויפט פלאטפארמע, די קאפיטאל, רַאבערט אבראמס געביידע פאר געזעץ און יוסטיץ,  
אגענטור  קולטורישע עדזשּוקעישען צענטער, קָארניניג טַאווער, לעגיסלאטיווע אפיס געביידע און 

געביידעס, אזוי אויך די מאנומענטן אין עהרע פון די וועלכע האבן איבערגעגעבן זייער לעבן אין דינסט  
די וועלכע נעמען די טּור וועלן לערנען וועגן די עמּפייער סטעיט ּפלאזא קונסטווערק   פון אנדערע.

טווערק קאלעקציע אין די  קאלעקציע וועלכע איז באקאנט אלץ די גרעסטע ציבור'ישע מאדערנע קונס
  לאנד וואס ליגט אינדרויסן פון א מוזיעם.

  
"די ניו יארק סטעיט   אפיס פון דזשענעראל סערוויסעס קאמישאנער רָאוען דעסטיטא האט געזאגט,

קאפיטאל און עמּפייער סטעיט ּפלאזא זענען גרויסע ארכיטעקטורישע אוצרות, און מיר זענען שטאלץ צו  
ארן ציבור די געלעגנהייט צו פארברענגען, שפאצירן און לערנען איבער די גרויסע  נאכאמאל גיבן פ

אונזערע לעבעדיגע טּור גיידס וואס קענען זיך גוט אויס זענען גרייט און קענען   היסטארישע פלעצער.
  נישט ווארטן צו באקענען די באזיכער מיט די וואונדערליכע זאכן וואס די ניו יארק קאפיטאל האט." 

  
ער אינפארמאציע וועגן טּורס אינמיטן פון  פאר מ  וועבזייטל באזוכט די אפיס פון דזשענעראל סערוויסעס

די וואך, ספעציעלע אויסשטעלונגען און די היסטאריע פון די קאפיטאל, עמּפייער סטעיט ּפלאזא און די  
  עמּפייער סטעיט ּפלאזא קונסטווערק קאלעקציע.

  
###  
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