
 

 

 
 גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו   6/23/2021 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

  גאווערנאר קאומאו דעקט אויף נייע מאדעלן פאר עסענטשעל ארבייטער מאנומענט
  

מאנומענט פלאנירט צו ווערן אויפגעשטעלט אין בעטערי ּפארק סיטי; קאנסטרוקציע פלאנירט צו 
  6פארענדיגט ווערן ביז סעפטעמבער 

  
  עסענטשעל ארבייטער ּפארק פלאנירט צו אויפגעשטעלט ווערן אין בעטערי ּפארק סיטי

  
  די "רינג פון העלדן"; שטענדיגע פלאם דעזיין צו אפגעבן עהרע פאר אלע עסענטשעל ארבייטער:

  
  דא זעהט מאדעלן 

  
גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו האט היינט אויפגעדעקט די מאדעלן פון די פלענער פאר די עסענטשעל 

די קאמיסיע פון לעיבאר פירער פארטרעטנדיג אלע עסענטשעל ארבייטער האבן  ארבייטער מאנומענט.
די "רינג פון העלדן"  אויסגעוועלט א פלאץ אין בעטערי ּפארק סיטי וואו צו אויפשטעלן די מאנומענט.

דעזיין וועט פארטרעטן די עסענטשעל ארבייטער וועלכע האבן געדינט זייערע קאמיוניטיס מיט  
כאויס די מגיפה, זייענדיג מקריב אזוי פיל כדי צו היטן אויף די זיכערהייט פון זייערע  געטריישאפט דור

קאנסטרוקציע פון די עסענטשעל ארבייטער מאנומענט איז פלאנירט צו פארענדיגט   שכנים אין ניו יארק. 
וועט אן   אין צוגאב, אין עהרע פון אונזערע עסענטשעל ארבייטער .6ווערן ביז לעיבאר דעי, סעפטעמבער 

  "עסענטשעל ארבייטער ּפארק" אויפגעשטעלט ווערן אין בעטערי ּפארק סיטי.
  

"אין די אנהויב פון די מגיפה, ווען מענטשן זענען אנגעזאגט געווארן צו בלייבן אינדערהיים, זענען די  
ער זענען  עסענטשעל ארבייטער אריינגעקומען צום ארבעט טאג נאך טאג, זיכער מאכנדיג אז די ניו יארק

"כאטש  האט גאווערנאר קאומאו געזאגט.פארזיכערט, האבן צו עסן און אז מען גיבט זיך אפ מיט זיי", 
וואס מיר וועלן קיינמאל נישט קענען אינגאנצן צוריקצאלן אונזערע עסענטשעל ארבייטער, קענען מיר דאך  

שטיין אלץ אן אנדענק צו אלעס זיי אפגעבן די פארדינטע עהרע מיט דעם מאנומענט וואס וועט אייביג 
די העלדן זענען ממשיך אונז צו   וואס זיי האבן געטוהן פאר ניו יארק אין די צייטן פון נויט און בכלל.

  אינספירירן יעדן טאג, און מיר זענען פאר אייביג דאנקבאר פאר זייער סערוויס און מסירות נפש." 
  

זייט פון די וואסער, און מען קען זעהן פון דארט די סטאטוע   די פלאץ אין בעטערי ּפארק סיטי איז אויף די
עס איז גרינג צו צוקומען צו די פלאץ פאר אלע ניו יארקער און באזיכער אין א גאר   ָאוו ליבערטי.

  פארנומענע טייל פון די ּפארק.
  

רנדיג די עסענטשעל רויטע מעיּפל ביימער, סימבאליזי 19די "רינג פון העלדן" דעזיין וועט באשטיין פון  
ארבייטער וועלכע האבן געטראגן ניו יארק אויף זייערע אקסלען דורכאויס די מגיפה, אריינרעכענענדיג:  

נוירסעס, דאקטוירים, העלטקעיר ארבייטער, טראנספארטאציע ארבייטער, פאליציי אפיצירן, הצלה 
רבייטער, נעשיאנאל גַארד, מעמבערס און פאראמעדיקס, פייערלעשער, טורמע אפיצירן, געשעפטן א

רעגירונג ארבייטער, בויען סערוויסעס ארבייטער, יּוטיליטי און טעלעפאן פירמע ארבייטער, דעליווערי  
דרייווערס, טיטשערס, רייניגונג ארבייטער, קאנסטרוקציע און פאבריק ארבייטער, עסן סערוויס  
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וועט אויך האלטן א שטענדיגע פלאם אלץ א  די מאנומענט ארבייטער, האטעלן ארבייטער און דאס גלייכן.
די פלאץ וועט זיין אן   סימבאל פון ניו יארק סטעיט'ס אייביגע הכרת הטוב פאר די עסענטשעל ארבייטער.

די   אנדענק פאר וויאזוי אלע ניו יארקער זענען זיך צוזאמגעקומען באחדות צו שטיצן איינער דעם אנדערן. 
  .דא " דעזיין קענען געזעהן ווערן מאדעלן פון די "רינג פון העלדן

  
די וואך איז געווען די הנחת אבן הפינה אין די פארק צו אנהויבן קאנסטרוקציע אויף די עסענטשעל 

קאנסטרוקציע איז פלאנירט צו פארענדיגט ווערן ביז לעיבאר דעי, סעפטעמבער   ארבייטער מאנומענט.
6.  
  

"די איבערגעגעבנקייט   , מאריָאו סילענטָאו האט געזאגט,AFL-CIOפרעזידענט פון ניו יארק סטעיט 
און געטריישאפט צו די קאמיוניטי וואס אונזערע עסענטשעל ארבייטער האבן ארויסגעוויזן דורכאויס די  

איך דאנק גאווערנאר קאומאו פארן   קריזיס איז געווען נישט ווייניגער פון אינספירירנד. 19-קָאוויד
די   געדענקט פאר אייביג אין ניו יארק. פארזיכערן אז זייער איבערגעגעבנקייט ווערט באעהרט און

מאנומענט וועט דינען אלץ א דערמאנונג פון די מסירות נפש, ליבשאפט פאר אונזערע שכנים און די  
  וויכטיגקייט פון אונזערע עסענטשעל ארבייטער." 

  
פון די פרעזידענט פון די ניו יארק סטעיט בויען און קאנסטרוקציע טרעידס קַאונסעל און פרעזידענט 

 בויען און קאנסטרוקציע טרעידס קַאונסעל פון גרעיטער ניו יארק, גערי לאבארבערא האט געזאגט,
"דורכאויס די מגיפה האבן עסענטשעל ארבייטער ארויסגעוויזן זייערע שטארקייטן און ווי ווערטפול זיי  

נען די מסירות נפש פון  א דאנק אייך גאווערנאר קאומאו פארן אנערקע זענען צו אונזערע קאמיוניטיס.
די שטח   אונזערע ארבייטער מיט אן אנדענק וואס מיר וועלן קענען באזוכן פאר פילע קומענדיגע דורות.

וועט זיין א געוואלדיגע פלאץ צו זיך צוזאמקומען מיט באליבטע זיך צו דערמאנען איבער די  
זענען אומבאזיגבאר ווען מיר האלטן זיך  און וויאזוי מיר  19-פרעצעדענטלאזע איבערלעבענישן פון קָאוויד

  צוזאמען." 
  

אין אפריל האט גאווערנאר קאומאו געמאדלן איבער די עפענונג פון די עסענטשעל ארבייטער מאנומענט 
די קאמיטע האט אפגעהאלטן זיצונגען איבער פלעצער, דעזיין און אויפשטעלונג פון די   ייעוץ קאמיטע. 

  ט, און עס איז באשטאנען פון די פאלגנדע מענטשן:עסענטשעל ארבייטער מאנומענ
  

  AFL-CIOמאריָאו סילענטָאו, פרעזידענט פון ניו יארק סטעיט   •
גערי לאבארבערא, פרעזידענט פון די ניו יארק סטעיט בויען און קאנסטרוקציע טרעידס קַאונסעל  •

  און ּפרעזידענט פון די בויען און קאנסטרוקציע טרעידס קַאונסעל פון גרעיטער ניו יארק
  ווינסענט אלווַארעז, פרעזידענט פון ניו יארק סיטי צענטראלע לעיבאר קַאונסעל •
  סטּוַארט אפלבוים, פרעזידענט פון ריטעיל, הָאולסעיל און דעּפארטמענט סטאר יּוניאן •
 -'ס, ּפאראמעדיקס און פייער אינספעקטארס EMTאורן ברזילאי, פרעזידענט פון יּוניפארמד   •

FDNY  
  32BJ SEIUקייל ברעג, פרעזידענט פון   •
  ער אסָאוסיעישעןפראפעסיאנאלע פייערלעש NYSסעם פרעזינע, פרעזידענט פון  •
  DC 37הענרי גארידָאו, עקזעקיּוטיוו דירעקטאר פון  •
  16טָאמאס געזּוַאלדי, פרעזידענט פון טימסטער'ס דזשָאוינט קַאונסעל  •
  SEIU 1199דזשָארדזש גרעשאם, פרעזידענט פון  •
  און עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון ניו יארק סטעיט נוירסעס אסָאוסיעישען RNּפעט קעין,  •
  און פרעזידענט פון מעדיקעל סָאוסייעטי ָאוו ניו יארק סטעיט MDאני ליטוואק, ב •
  ריטש מאראקא, פרעזידענט פון האטעל טרעידס קַאונסעל •
  הערי נעסּפאלי, פרעזידענט פון יּוניפארמד סעניטעישענמענ'ס אסָאוסיעישען •
  ענדרּו ּפאלָאטא, פרעזידענט פון ניו יארק סטעיט טיטשער יּוניאן •
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מייקעל ּפאווערס, פרעזידענט פון ניו יארק סטעיט טורמע אפיצירן פאליציי בענעוואלענט   •
  אסָאוסיעישען

  מעידזשאר גענעראל רעימאנד פ. שיעלדס דזשּוניאר, סגן גענעראל פון ניו יארק •
  1-2דזשעימס שיליטָאו, יּוטיליטי ארבייטער פון אמעריקע לאקאלע  •
  יו יארק סטעיט פובליק ארבייטער פעדעראציעוועין סּפענס, פרעזידענט פון נ •
  1000לָאוקעל  CSEAמערי סָאליווען, פרעזידענט פון  •
  1דיסטריקט   CWAדעניס טרעינאר, וויצע פרעזידענט פון  •
  100לָאוקעל  TWUטָאני יּוטַאנָאו, פרעזידענט פון  •
  ריטשארד וועלס, פרעזידענט פון פאליציי קאנפערענץ פון ניו יארק סטעיט •
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