
 
 גאווערנער ענדרו מ. קאומאו    7/16/2021 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

׳גרעיט   2021גאווערנער קאומאו אנאנסירט הייוועי ארבעטער דענקמאל צו ערפונדן ווערן ביי דעם 
 ניו יארק סטעיט פעיר׳  

  
אנדענק צו פארעהרן די ארבעטער וועלכע האבן פארלוירן זייערע לעבנס באשיצנדיג דעם פובליק  

 ניו יארק   בשעת זייער ארבעט אויף אויסצוהאלטן א זיכערע הייוועי סיסטעם אין 
  

טיקעטס דערלאנגט פאר מאטאריסטן אין פארלויף פון   871העט׳ אפדעיט: -׳אפעראציע הארד
   2021זאון אינפארסירונג אקטיוויטעטן ביז אהער אין -הייוועי ארבעט

  
   דאקאנסטרוקציע בילדער קען מען באקומען  

  

גאווערנער ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן א נייע אנדענק פארעהרנדיג געפאלענע הייוועי ארבעטער  
׳גרעיט ניו יארק סטעיט   2021לענגאויס ניו יארק ווערט יעצט געבויעט און וועט אנטפלעקט ווערן ביי דעם 

ינגאנג און מערב פון דעם  פונקט ארי-פעיר׳. דער אנדענק, וועלכע וועט זיך געפונען נעבן דעם מיטל
הארטיקולטור געביידע אויף די פעירגראונדס, איז צו פארעהרן אלע טראנספארטאציע ארבעטער וועלכע  

זענען געהארגעט געווארן דורך אויספירן זייער ארבעט אויף אדער נעבן ניו יארק׳ס טויזנטער מיילן הייוועיס,  
וועי אויטאריטעט ארבעטער,  -עישען און טרואריינגערעכנט סטעיט דעפארטמענט אוו טראנספארט

 סערוויס ארבעטער.  -מוניציפאלע הייוועי ארבעטער, קאנטראקטער, קאנסולטענטס, און שלעפער

 
ארבעטנדיגע און געטרייע ניו יארקער האבן טאג איין טאג אויס איינגעשטעלט זייער  -״די שווער

טערן וועגן, און אנהאלטן א זיכערע, פארלעסליכע  פערזענליכע זיכערהייט כדי צו בויען בריקן, אויספלאס
אינפראסטרוקטור אז אלע ניו יארקער זאלן קענען אנקומען צו זייער דעסטינאציע ווי זיכערער מעגליך,״  

״מיר זענען דאנקבאר פאר די ארבעט וואס די פרויען און מענער פירן   האט גאווערנער קאומאו געזאגט. 
 2021אויס א גאנץ יאר, און דער דאזיגער נייער אנדענק, וועלכע וועט זיין גרייט באצייטנס פאר דעם 

׳גרעיט ניו יארק סטעיט פעיר׳, וועט דינען אלס אייביגע אנערקענונג צו אלע ארבעטער וועלכע האבן  
 יערע לעבנס בשעת׳ן אויספירן זייער ארבעט.״ פארלוירן זי

  
ארבעטער   1,844, 2003-2017לויט דער פעדעראלער ביורא פון לעיבאר סטאטיסטיקס האבן, צווישן 

פארלוירן זייערע לעבנס ביי ראוד קאנסטרוקציע ערטער לענגאויס די פאראייניגטע שטאטן, מיט א  
  56טמענט אוו טראנספארטעישען אליין האט פארלוירן פער יאר. דער סטעיט דעפאר  123דורכשניט פון 

 ארבעטער אין משך פון איר עקזיסטענץ.  
  

פונקט וועלכע עס וועט פיגורירן א בראנזיגע סקולפטור  -דער נייער דענקמאל וועט אנטהאלטן א צענטער
יגע טראפיק  היטלען, און שטיוול אויף א פלאטפארמע ארומגענומען מיט פיר בראנז-פון שאוועלס, הארטע

ערטער פאר  -קאונס און אן אנדענק טאוועל. עס וועט אויך האבן געפלאסטערטע וועגלעך און זיץ
פונקט און  -ביימער און געוויקסן וועלן איינגעפלאנצט ווערן ארום דעם צענטער פארעהרנדע אריינקלער. 

   לענגאויס די אויסענווייניגע טייל פון דעם דענקמאל.
  

 

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-07/state-fair-monument_0.pdf


אנסמענט קומט אויך אין א צייט ווען ניו יארק סטעיט פאליציי און לאקאלע געזעץ אינפארסיר  דער היינטיגער אנ
אגענטורן שרייבן טיקעטס אין רעקארד ציפערן און נעמען זיך שטארק צו כאפן מאטאריסטן וועלכע פארלעצן  

העט׳. פאראיאר  -יע הארדאפן די וויהיקל און טראפיק געזעצן אין הייוועי ארבעט זאונעס אלס טייל פון ׳אפעראצ
העט׳ אקטיוויטעטן,  -טיקעטס דורך סטעיט פאליציי במשך ׳אפעראציע הארד 1,770זענען דערלאנגט געווארן 

היי־יאר אליין ביז היינט האבן   פראצענט. 70צאל מיט באלד  2019וועלכע האט איבערגעשטיגן דער טאטאלער 
אין צוגאב האבן   רבעט זאונעס אויף סטעיט ראודס.טיקעטס אין הייוועי א 871טרופערס שוין דערלאנגט 

 טיקעטס דאס יאר אונטער דעם איניציאטיוו.   35לאקאלע געזעץ אינפארסיר אגענטורן געשריבן 
  

-״די סטעיט דעפארטמענט אוו טראנספארטעישען קאמישענער מארי טערעסע דאמינגעז האט געזאגט,
מיר   טי ארבעטער זענען אונזערע פאמיליע מיטגלידער און זיי שטעלן איין דאס לעבן יעדן איינציגן טאג. -או

זענען אויף אייביג דאנקבאר פאר די פרויען און מענער וועלכע בויען, אפערירן, און האלטן אויס אונזערע וועגן,  
ענונג פאר די פילע הייוועי און טראנספארטאציע  און דער דאזיגער נייער דענקמאל איז אן אייביגער אנערק 

ארבעטער וועלכע זענען געשטארבן בשעת׳ן באשיצן דעם פובליק מיט׳ן זיכער האלטן אונזערע ראודס און  
נאך מער פון דעם טוט עס אויך פארטרעטן א געלעגנהייט צו גרייכן הונדערטער טויזנטער מענטשן   בריקן.

זיי באקאנט צו מאכן מיט דעם אז דאס פארפעלן אכטונג צו געבן בשעת׳ן    - וועלכע באזוכן די פעירגראונדס
מען קען עס נישט גענוג זאגן: ווען איר דרייוו׳ט,   דרייוו׳ען ברענגט עכטע קאנצעקווענצן פאר לעבן און טויט.

פארט   ספעציעל דורך א הייוועי ארבעט זאון, לייגט אוועק אייער טעלעפאן, האלט די אויגן אויפ׳ן ראוד,
 מענטשן׳ס לעבנס ווענדן זיך אויף אייך און וואס איר טוט.״   שטייטליכער, און ביטע, זייט פארזיכטיג.

  

״מיר וועלן אויף  וועי אויטאריטעט עקזעקיוטיוו דירעקטאר מעטהיו דז. דריסקאל האט געזאגט, -טרו
מקריב געווען זייערע לעבנס   אייביג געדענקן און פארעהרן אונזערע הייוועי ארבעטער וועלכע האבן זיך

בשעת׳ן טון זייער ארבעט צו פארבעסערן די זיכערהייט פאר אלע דרייווערס. דער נייער דענקמאל איז אן  
אנזעעוודער דערמאנונג פון די סכנות וועלכע שטייען פאר אונזערע ראודסייד ארבעטער יעדן טאג. איך  

ענקמאל און זיך אפשטעלן אויף צו געדענקן די  דערמוטיג אלע פעיר אנטיילנעמער צו באזוכן דעם ד 
 איבערגעגעבנקייט פון די מענער און פרויען.״  -לעבנס

  
״דער ניו יארק סטעיט  ניו יארק סטעיט פאליציי סופעראינטענדענט קעווין פ. ברוען האט געזאגט, 

פארן אויף זיי, ווי  פאר די וועלכע  -פאליציי זענען אנטשלאסן צו האלטן אונזערע ראודוועיס פארזיכערט 
העט  -אויך די וועלכע ארבעטן אויף זיי. דורך עדיוקעשען און אינפארסירונג קאמפיינס ווי אפעראציע הארד

ארבעטן מיר אויף צו פארזיכערן אז אונזערע הייוועי ארבעטער קענען אהיים גיין צו זייערע פאמיליעס  
ריסטן. דרייווערס זאלן נאכפאלגן די  ביים ענדע פון א טאג ארבעט, ווי אויך צו באשיצן מאטא

פארארדנונגען פון די וועגן, אריינגערעכנט ארבעט זאון ספיד לימיטס און זיך אריבעררוקן ווען זיי זעען  
בליטשקעדיגע לעקטערס. די החלטות וואס איר מאכט הינטערן רעדל קענען האבן ערנסטע, און אפילו  

 ן באשלוס.״  טויטליכע, קאנסעקווענצן. מאכט דעם ריכטיג
  

DMV   .קאמישענער און טשערמאן פון דעם גאווערנער׳ס טראפיק זיכערהייט קאמיטע מארק דז. פ
״זאל דער דאזיגער דענקמאל דינען אלס דערמאנונג פאר אונז אלע אז  שראודער האט געזאגט, 

ראלע אין זיי  אונזערע הייוועי ארבעטער שטעלן איין דאס לעבן יעדן טאג, און אז מיר שפילן אלע א  
ארבעט זאון   באשיצן בשעת זיי ארבעטן אויף צו פארבעסערן די זיכערהייט פון אונזערע ראודס און בריקן.

זיכערהייט איז דער אחריות פון יעדער מאטאריסט. ווען איר זעט אראנדזשע שילדן, געלע וועסטס, אדער  
ארמיידט אומפאררזיכטיגקייט.  בליטשקעדיגע לעקטערס, פארט מער לאנגזאם, גיבט אפ אכט, און פ

גיבט אונזערע געטרייע הייוועי ארבעטער גענוג פלאץ צו קענען טון זייער ארבעט זיכערעהייט און  
 עפעקטיוו, און זיי ערמעגליכן צוריק אהיים צו גיין זיכערערהייט נאך א טאג ארבעט.״  

  

ענער און פרויען וועלכע האלטן  ״די מניו יארק סטעיט פעיר דירעקטאר טראוי וואפנער האט געזאגט, 
אונזערע וועגן פארזיכערט פאר אונז צו קענען פארן אויף זיי נעמען גרויסע ריזיקעס יעדן טאג מיט זייער  
ארבעט. עס איז אונז א כבוד צו קענען געבן אן ארט פאר דעם דענקמאל וואו פילע ניו יארקער וועלן עס  



עס וועט נעמען א מאמענט אריינצוקלערן אויף די זינלאזע   קענען זען. איך האף אז א יעדער וואס זעט 
לעבנס פארלוסט הינטער דעם דענקמאל, און ניצן דעם אנדענק צו העלפן האלטן זיכערער אונזער ראודס  

 און די וועלכע ארבעטן אויף זיי.  

  
טי ארבעט א גאנץ יאר אויף צו פארבעסערן די זיכערהייט פון איר ארבעטסקראפט. באוועגיגע  -או-די

סטריפס וועלכע ווערן געלייגט אויפ׳ן אנקום צו ארבעט זאונס און אפצוהאלטן אומפארזיכטיגע  -רומבעל
טראקטאר פראיעקט  דרייוון ווערן יעצט געניצט אין יעדן ראיאן אין דעם סטעיט פאר מעינטענענס און קאנ 

ארבעט   שילדן און טראנספארטאציע ארבעטער.-ארבעט זאונס צו בעסער באשיצן די וועלכע האלטן פענער
טי מעינטענענס ארבעט זאונס און קאנטראקטאר  -או-זאון קאמערעס ווערן אויך איינגעשטעלט אין די

 פארטאציע ארבעטער.  פראיעקט ארבעט זאונס לענגאויס ניו יארק אויף צו בעסער באשיצן טראנס

  
וועי אויטאריטעט ארויסשטעלן א טוץ נייע טראקס לענגאויס אירע פיר מעינטענענס  -היי־יאר טוט דער טרו

דיוויזיעס לענגאויס דעם סטעיט, פיגורירנדיג פארבעסערטע טעכנאלאגיע פאקוסירט דירעקט אויף צו  
גרויסע רעידאר טאוולען וועלכע באווארענען  פארבעסערן ארבעט זאון זיכערהייט. די וויהיקלס האבן אויך 

מאטאריסטן וועגן ארבעט זאון ספיד לימיט אין פארגלייך צו זייער אנקום שנעלקייט, וועגווייזיגע פיילן,  
געיטס צו  -באקעטס מיט סווינג-טראפיק וועגווייזער, און פארברייטערטע און פארשטערקערטע מען

 שטעל אדער אפנעמען קאונס און פעסער.  ערמעגליכן גרינגער און זיכערער ארויס
  

, איז פעטריק מעיפעלסאן, א הייוועי מעינטענענס ארבעטער פאר דעם ניו יארק  2006, 17אום מערץ 
סטעיט דעפארטמענט אוו טראנספארטעישען, אנגעקלאפט און דערהארגעט געווארן דרוך אן  

אין די יארן   ייז הייוועי אין איסטפארט. אומפארזיכטיגע דרייווער בשעת׳ן ארבעטן לענגאויס דער סונר
דערנאך איז זיין טאכטער, קערען טאררעס, ארומגעפארן איבער דעם סטעיט, און מיטגעטיילט די  

געשיכטע פון איר פאטער׳ס טויט דורך דרייווער עדיוקעשען קלאסן, סקול צונויפקומענישן, פירערשאפט  
   קארפארעט ארגאניזאציעס. פראגראמען, קירכע גרופעס, ראטערי קלובס, און  

  
״עס איז מיין האפענונג אז ווען מענטשן באזוכן דעם דענקמאל וועלן זיי  קערען טאררעס האט געזאגט, 

אפגעבן א שטילשווייגיגע מאמענט נישט נאר פאר די דרייסטע מענער און פרויען וועלכע האבן באצאלט  
   ווייטער אויף זייער פארלוסט.״מיט׳ן לעבן נאר אויך פאר די פאמיליעס וועלכע קלאגן 

  
וועי מעינטענענס ארבעטער ראן דעמינג אנגעקלאפט געווארן דורך  -, איז טרו2016, 28אום אקטאבער 

אן אויטא און פאטאליש פארוואונדעט געווארן בשעת׳ן ארויסהעלפן אפצונעמען א פאסאזשיר אויטא אויף  
ר שפעטער האלט ווייטער אן ראן׳ס פרוי, סעלי  באלד פינף יא  .90דעם שאולדער אויף אינטערסטעיט 

דעמינג, צו זיין אויסגעשפראכן וועגן די וויכטיגקייט פון דעם ׳רוק זיך אריבער׳ געזעץ, און די תוצאות פון  
 ארבעט זאון אינצידענטן אויף ארבעטער פאמיליעס.  

  
. דאס זענען פינף יאר פון  ״עס איז שוין באלד פינף יאר זינט ראן׳ס טויט  סעלי דעמינג האט געזאגט, 

פרייליכע מאמענטן און זכרונות וועלכע מיר וועלן קיינמאל נישט האבן אדער צוריקבאקומען. ראן האט  
קיינמאל זיך נישט באקענט מיט זיין אייניקל, אדער גענאסן פון רעטייערמענט מיט זיין פאמיליע. איך בין  

ט אונז אז אלע ראודסייד ארבעטער ווילן אהיים גיין  דאנקבאר פאר דעם נייעם דענקמאל, און עס דערמאנ
 ליידער האבן נישט אלע געהאט דעם גליק.״    צו זייערע פאמיליעס יעדע נאכט.
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