
 

 

 
 גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו   6/25/2021 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנאר קאומאו מעלדט איבער פארענדיגונג פון באפעסטיגונג פראיעקטן אין טַאון ָאוו  
  אייראנדעקוויט, מָאנראו קַאונטי

  
מיליאן פארבעסערונגען צו וועסט פאוינט מערינע וועט לינדערן פארפלייצונגען אין   $1פארענדיגן 

  גנהייטןדעם צוקונפט און פארזיכערן אנגייענדע פארוויילונגס געלע
  

שטורעם סואווער פארבעסערונגען לענגאויס עדזשמור דרייוו וועט פארהיטן דעם   $850,000
  גענייגטער שניידפונקט; פארזיכערן אז עמערדזשענסי אויטאס קענען דורכפארן-פארפלייצונג

  
פראיעקט אויסגעוועלט אלץ טייל פון גאווערנאר קָאומאו'ס באפעסטיגונג און עקאנאמישע  

  אנטוויקלונג אינציאטיוו
  

גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן אז איז שוין פארטיג געווארן די קאנסטרוקציע ביי דער  
ן געגעבן געווארן צו דעם טאון אוו גריס,  פראיעקטן וועלכע זענע  11וועסט פאוינט מערינע, איינע פון די  

דער פארענדיגטער   . באפעסטיגונג און עקאנאמישע אנטוויקלונג איניציאטיוו מאנראו קאונטי, דורך דעם 
גרענט, און וועט העלפן באשיצן וועסט   REDIמיליאן פון דעם  $1פראיעקט איז פינאנסירט געווארן מיט 

פאוינט מערינע, אויך באקאנט אלס ברעדאק בעי מערינע, פון פארפלייצונגען און פארזיכערן אנגייענדע  
  פארוויילונגס געלעגנהייטן.

  
עיקערדיגע ברעדאק בעי פארק,  -, און דאס געפונען זיך אין דעם אכטאפשווים פונקטן 300מיט אירע 

וועלכע באלאנגט צו ניו יארק סטעיט, איז דער וועסט פאוינט מערינע א קריטיש וויכטיגער טייל פון דער  
וואנט, פריער אין הויך פון  - ווען די וואסערן זענען געווען הויך פלעגט דער מערינע׳ס ים טאון׳ס עקאנאמיע.

פאמפ איז געווען אפן צו  -פיס, ווערן אינגאנצן איינגעטונקען, און דער עקזיסטירנדע ברענווארג 248.5
כוואליעס אין די צייטן זענען עלול געווען צו שאדן צו מאכן דעם פאמפ ,און שאפן   שטייעדיגע וואסער.

  וואנט.-איינגעשטעלטע פארפלייצונג אומשטענדן דורך אראפקלאפן דעם ים
  

  טיגונג מיטלען אין דעם פראיעקט רעכענען אריין:באפעס

  וואנט צו אז עס זאל זיין העכער פון די פארפלייצונגען;- אויסטוישן דעם מערינע ים •
פאמפ העכער פון די פארפלייצונגען און עס מער באפעסטיגן פאר א פאל -שטעלן דעם ברענווארג •

  פון פארפלייצונג;
  אינסטאלירן נייע שטורעם אפרין אינפראסטרוקטור; •
  צוטריטליכע וועגן העכער די פארפלייצונגען; און-ADAשטעלט די  •
פארבעסערט און באשיצט וואסער און עלעקטריק סערוויסעס אין א נייע סטרוקטור באפעסטיגט  •

  קעגן פארפלייצונגען.

  
האט א היסטארישער פארפלייצונג אויף לעיק אנטעריא צושוידערט די אינפראסטרוקטור און   2019"אין 

גרענט, ווערן   REDIיעצט, דורך דעם  די עקאנאמיעס פון פילצאליגע געגנטער איבער דער ראיאן.
האט  ברעג געגנטער ווי דער טאון אוו גריס צוריק אויפגעבויט בעסער און שטערקער," -וואסער

https://www.governor.ny.gov/programs/lake-ontario-resiliency-and-economic-development-initiative-redi


 

 

קוקנדע צוגאנג, איינפירנדיג קריטישע מאסנאמען -"דורך נעמען א פאראויס ערנער קאומאו געזאגט.גאוו
צו לינדערן פארפלייצונגען און פארבעסערן און פארשטערקערן אינפראסטרוקטור, באשיצן מיט נישט נאר  

ם אינדוסטריע און  וויכטיגע טוריז-די איינוואוינער און זייערע פארמעגנס נאר אויך דעם טאון׳ס קריטיש
  קוואליטעט פון צוקונפטיגע דורות." -פארבעסערן דער לעבנס

  

און   "ניו יארק סטעיט האלט ווייטער אן די אינוועסטירונגען אין אונזערע קאמיוניטיס אויף די ברעגעס,
האט געזאגט ליוטענאנט גאווערנער קעטהי   העלפט זיי צוריק צו בויען בעסער, קלוגער און פעסטער," 

"וועסט פאוינט מערינע אין דער טאון אוו גריס איז שווער געפרואווט געווארן אין די לעצטיגע   .האכהול
יארן צוליב די ענדערונגען אין דער קלימאט, אבער די פארבעסערונגען וואס זענען דא געמאכט געווארן  

לייצונגען, פארמערן פובליק צוגענגליכקייט און זיכערהייט, און  וועלן באשיצן קעגן צוקונפטיגע פארפ
  פארזיכערן אז עס פארבלייבט א הנאה'דיגע פלאץ פאר קומענדיגע דורות." 

  
גאווערנער קאומאו האט אויך אנאנסירט אז עס האט זיך אנגעהויבן קאנסטרוקציע אויף נאך א  

שניידפונקט פון עדזשמער און איילענד קאטעדזש דער   באפעסטיגונג פראיעקט אין דעם טאון אוו גריס. 
און דערנעבנדע גאסן זענען עלול פארפלייצט צו ווערן און צו שאפן א צוריקפליס פון דעם שטורעם סוער  
סיסטעם אין צייטן פון הויכע וואסערן, וועלכע באטרעפט דער צוגענגליכקייט צו הייזער און ביזנעסער אין  

ער פראיעקט וועט לינדערן די באטרעפונגען אין די צייטן פון הויכע וואסערן,  דער פארענדיגט דעם געגנט.
לינדערונג   ווי אויך פארזיכערן אז די גאסן בלייבן אפן פאר איינוואוינער און עמערדזשענסי אויטאס.

מאסנאמען פאר דעם פראיעקט רעכענען אריין דאס אויסטוישן פון דעם שטורעם סוער סיסטעם און  
אין צוגאב וועט מען אויך בויען א נייע   ווענטלעך צו פארמיידן דאס צוריקפליסן.-ן קאנטראל אינסטאליר

אויסצופירן   $850,000קאמיסיע האט געגעבן פאר׳ן טאון  REDIדי  וואסער פאמפ סטאנציע.-שטורעם
  דעם פראיעקט. 

  
"דער ׳דעפארטמענט אוו   ניו יארק סטעיט ׳סעקרעטערי אוו סטעיט׳ ראסאנא ראסאדאו האט געזאגט,

פראגראם   REDIסטעיט׳ שטאלצירט זיך מיט דאס צוזאמענארבעטן מיט דער טאון אוו גריס דורך דעם 
פארפעסטיגן געביידעס פאר עקסטרעמע וועטער   צו בויען א פארשטערקערטע וועסט פאוינט מערינע.

ונזערע לעיק אנטעריא געגנטער פאסירונגען איז קריטיש וויכטיג פאר דער צוקונפטיגער בליאונג פון א 
די וויכטיגע אינוועסטירונג וועט אונטערהייבן דער לאקאלער עקאנאמיע און   ליניע.-אויף דער ברעג

פארזיכערן פאר איינוואוינער און באזוכער צו קענען געניסן פון זיכערע און צוגענגליכע שיפלעריי אויף  
  " לעיק אנטעריאו פילע יארן אין דער צוקונפט.

  
סטעיט דעפארטמענט אוו טראנספארטעישען קאמישענער מארי טערעסע דאמינגעז האט 

און אונזער סטעיט און לאקאלע  DOT"אונטער גאווערנער קאומאו׳ס פירערשאפט טוען דער  געזאגט,
REDI ברעגע קאמיוניטיס און  -מיטארבעטער זיך שטארק קאנצענטרירן אויף צוריקשטעלן אונזערע לעיק

די שטורעם סוער פראיעקטן לענגאויס   באטרעפונגען פון צוקונפטיגע פארפלייצונג אינצידענטן.לינדערן די 
עדזשמור דרייוו וועט פארבעסערן דער פעסטקייט פון אונזער אינפראסטרוקטור און וועט העלפן לאקאלע 

  היימען און ביזנעסער אויף וואס אימער די נאטור וועט אונז ברענגען." 
  

  REDI"די  יט דעפארטמענט אוו לעיבער קאמישענער ראבערטא רירדאן האט געזאגט,ניו יארק סטע
-ראטעווען מיטל פאר אונזערע קאמיוניטיס אויף דער ברעג-פראיעקטן האלטן ווייטער אן אלס א לעבנס

די פארבעסערונגען זענען קריטיש וויכטיג אויף צו באשיצן דער צוגענגליכקייט צו די קאמיוניטיס,   ליניע.
נייטיגע אונטערהייבונג  -ך א זייער אפהיטן דער זיכערהייט פון די וואס וואוינען אין די ראיאנען, און געבן אוי

  פאר דער לאקאלער עקאנאמיע." 
  

DASNY   פרעזידענט אוןCEO  ,רובן ר. מעקדעניעלIII האט געזאגט " ,DASNY  איז שטאלץ צו
שטיצן גאווערנער קאומאוס בליק פאר שיצן קאמיוניטיס פון פלייצונג און צו פארבעסערן דער ניו יארקער  



 

 

פראיעקטן וועלכע ציען זיך אויף פאראויס אין גריס ווייזט גאווערנער קאומאוס   REDIדי  עקאנאמיע.
שטארקע אנטשלאסנקייט צו שיצן דער אינפראסטרוקטור און עקאנאמישע חיות פון ניו יארק׳ס  

  וואסערפראנט קאמיוניטיס." 
  

ברעגע קאמיוניטי ווייסט מער פון  -"ווי אונזער לעיק אסעמבלימאן דזשאש דזשענסען האט געזאגט,
אנדערע, דאס איינגעשטעלטקייט פון הויכע וואסערן און די פארפלייצונגען וואס דאס קען אנמאכן קען  

דעם טאון אוו    מיט דאס פארענדיגן די קריטיש וויכטיגע פארבעסערונגען אין האבן א שוידערליכן עפעקט.
ליניע זיך הייבן דראמאטיש, און איינוואוינער און קלענערע  -גריס, וועט דער פעסטקייט פון אונזער ברעג

איך בין  ביזנעסער וועלן זיך שפירן זיכערער אויב, און ווען, די וואסער פון דעם לעיק הייבן זיך נאכאמאל.
אין אונזער קאמיוניטי, און איך אפלאדיר דאס אלץ שטאלץ געווען צו שטיצן סטעיט אינוועסטירונגען  

צוזאמענארבעטן פון דער סטעיט און דער טאון אוו גריס צו פארזיכערן דאס פארענדיגן פון שטארק  
  נייטיגע פארבעסערונגען." 

  
פינאנסירטע פראיעקט  - גרענט REDI"דער  מאנראו קאונטי עקזעקיוטיוו אדאם בעללא האט געזאגט,

וואס גייט יעצט פאר ביי דער וועסט פאוינט מערינע איז א פליכט אויף אפצוהאלטן צוקונפטיגע  
איבער די לעצטע   פאמפ.- געפארפולע אומשטענדן צוליב הויכע וואסערן און דער עקזיסטירנדע ברענווארג

ואווט קאמיוניטיס וואס וואוינען נעבן אירע  פאר יאר האבן די פארענדערונגען אין וואסער הויכקייט געפר
דער פראיעקט, אינאיינעם מיט עקזיסטירנדע און אנגייענדע פראיעקטן, וועלכע טוט לינדערן   ברעגעס.

פארפלייצונג שאדן ביי דעם שניידפונקט פון עדזשמור דרייוו און איילענד קאטעדזש ראוד אין גריס, זענען  
זיין פראאקטיוו מיט אינפראסטרוקטור איז דער בעסטער וועג צו   צו  די ענטפערס פאר דעם פרואוו.

איך וויל דאנקען ניו יארק   קעמפן סיי וועלכע אינצידענטן אין דעם צוקונפט פון אבנארמאלע הויכע וואסערן.
- סטעיט און גאווערנער קאומאו פאר זייער אנטשלאסנקייט צו פארבעסערן דער לעיק אנטעריאו ברעג

  או קאונטי דורך אונטערנעמונגען." ליניע אין מאנר
  

וואנט ביי ברעדאק בעי  - "איבערבויען דעם יםטאון אוו גריס סופערווייזער וויליאם רייליך האט געזאגט, 
אויפלעבן פון דעם  -מערינע האט באשיצט דער וויכטיגער פובליק רעסורס און וועט ערמעגליכן דאס ווידער

-קיין זארג פון די וואסער הויכקייטן וואס מען קען נישט פאראויס געגנט זאל קענען ווייטער אנהאלטן אן
"דער ניי אויפגעלעבטער פארוויילונגס שיפלעריי   זען," האט געזאגט גריס טאון סופערווייזער ביל רייליך.

האט געזאגט אריינגעגעבן ענערגיע אין אונזער וואסערפראנט עקאנאמיע און דער דאזיגער פראיעקט  
דער פראיעקט איז א פערפעקטן   כן פאר די אקטיוויטעטן ווייטער אנצוגיין און וואקסן.וועט ערמעגלי

 REDIמיט נאך א  ביישפיל אויף וויאזוי פארפעסטיגן און עקאנאמישע אנטוויקלונג גייען האנט ביי האנט.
ענען  פראיעקט שוין פארטיג געמאכט און דריי אנדערע אונטערוועגנס זענען מיר אויף די שינעס צו ק

מיר זענען דאנקבאר פאר דעם גאווערנער און זיי   אויסניצן די רעסורסן דאס מערסטע וואס מען קען.
אין צוגאב   פראגראם א פריאריטעט. REDIפירערשאפט טיעם פאר׳ן ווייטער אנהאלטן דאס מאכן דעם 

ועלכע האלטן וויל איך אויך אנערקענען יעדן איינעם פון דעם אגענטור שטאב אויף אלע שטאפלען, ו 
  ווייטער אן מיט דאס קאארדינירן מיט אונז צוזאמען אויף צו מאכן דעם פראגראם אן ערפאלגרייכן." 

  
אויס בארטנס פון לעיק  -אין ענטפער צו די פארלענגערטע מוסטער פון פארפלייצונגען אויף די לענג

צו פארמערן דער   REDIאנטאריאו און פון סט. לאורענס טייך האט גאווערנאר קאומאו באשאפן 
עלאסטישקייט פון קאמיוניטיס אויף די בארטנס און פארשטערקערן ארטיגע עקאנאמישע אנטוויקלונג 

ראיאנישע פלאנירונג קאמיטעען, באשטייענדיג פון פארשטייער פון אכט    REDIפינף  אינעם געגנט.
קַאונטיס )נייעגרע, ארליענס, וועין, קאיוגע, אסוועגא, דזשעפערסאן און סעינט לאורענס(, זענען 

אוועקגעשטעלט געווארן צו אויסגעפונען די לאקאלע פריאריטעטן, שוואכע אינפראסטראקטור און 
מיליאן פאר   $20קאמיסיע האט אלאקירט  REDIדי   ן פובליק זיכערהייט זארגן.אנדערע פארמעגנס, או

מיליאן   $15מיליאן צו פארשטערקערן דער באפעסטיגונג פון ביזנעסער, און  $30היים־אייגנטימער הילף, 
  REDIפאר א ראיאנישע רייניגונג פון די וואסערן, פון וועלכע עס וועלן געניסן אלע אכט קַאונטיס אין די 



 

 

מיליאן זענען צוגעטיילט געווארן צו לאקאלע און ראיאנישע פראיעקטן   $235די איבערבלייבנדע  ראיאנען.
  מטרה.  REDIוואס רוקן פאראויס און פירן אויס די 

  
קאמיסיע ארומגעפארן אויף פלעצער וואס זענען   REDIלויט די אנווייזנוגען פון גאווערנאר קאומאו, איז די 

געווארן פון פארפלייצונגען אויף לעיק אנטאריאו, און זיי האבן מיטגעארבעט מיט  שווער באטראפן
לאקאלע קאמיוניטיס צו אויפקומען מיט א נייע בליק פאר דעם ברעג, סיי פאר באפעסטיגונג און סיי פאר  

  עקאנאמישע אנטוויקלונג, כדי צוריק צו בויען בעסער און שטערקער פאר דעם צוקונפט.
  

 133זענען שוין  2019פראגראם אין דער פרילינג פון   REDIעפענונג פון דעם גאווערנאר'ס זינט די 
REDI פראיעקטן   97־געשטיצטע לאקאלע און ראיאנישע פראיעקטן אונטערוועגנס, אריינרעכענענדיג

פארענדיגטע   19פראיעקטן אין די קאנסטרוקציע פאזע, און   17וואס זענען אין די פלאניר פאזע, 
  עקטן.פראי

  
  

  .דא נייעס, דרוקט  REDIפאר מער אינפארמאציע, פראיעקט פראפילן, און 
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