
 
 גאווערנער קעטי האקול   8/30/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

ראיאנישע דרעדזשינג איניציאטיוו זעצט פאר  REDIמיליאן  $15גאווערנער האקול אנאנסירט 
 ווייטער צו בויען פעסטקייט אין קאמיוניטיס לענגאויס לעיק אנטעריאו  

  
 דרעדזשינג פראיעקטן אונטערוועגנס אין ארליענס און וועין קאונטיס  

  
פאזע׳דיגער דרעדזשינג פראגראם -נאוויגאציע טשענעלס אויסגעקליבן אלס טייל פון א דריי

 און עקאנאמישע אנטוויקלונג איניציאטיוו   יגונגפעסטבאמיליאן  $300אריינגערעכנט אין 
  

גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז דרעדזשינג איז אונטערוועגנס ביי ָאּוק ָארטשערד  
ָאר, א נאוויגאציע קאנאל אין ארליענס קאונטי, וועלכס ווערט געניצט דורך שיפלער צוצוקומען צו הַארּב

לעיק אנטעריאו. דער פארזאמלונג פון סילט, זאמד, און אנדערע סארט אפפאל קען פירן צו דעם אז  
נג פראיעקט וועט ערטער ווי ָאּוק ָארטשערד הַארּבָאר קענען מיט די צייט ווערן בלאקירט. דער דרעדזשי

וואסער צו ערלויבן פאר זיכערע  - אוועקנעמען די איינגעזאמלטע סעדימענט פון דער ערד אונטער׳ן
חיים און דער נאטור אין  -דורכפאר דורך שיפן צו שטיצן דער טוריזם עקאנאמיע און פרעזערווירן די בעלי

ראיאנישע דרעדזשינג  מיליאן  $15א   דעם ראיאן. דרעדזשינג פון דער נאוויגאציע קאנאל איז א טייל פון
 . באפעסטיגונג און עקאנאמישע אנטוויקלונג איניציאטיוואיניציאטיוו דורך דער סטעיט׳ס 

  
ענגאויס לעיק אנטעריאו ווערן געצווינגען זיך צו ראנגלען מיט די באטרעפונגען פון קאמיוניטיס ל"

עקסטרעמע וועטער און פלייצונג דורכאויס די פארלאפענע עטליכע יארן, און ניו יארק טוט אלץ וואס איז  
ס עס האט  ליניע און פארזיכערן עס זאל זיך נישט איבער׳חזר׳ען ווא- איר יכולת אונטערצוהייבן דער ברעג

דורך אונטערנעמען די סארט דרעדזשינג און  "האט גאווערנער האקול געזאגט.  ",2019פאסירט אין  
באפעסטיגונג באמיאונגען האלטן מיר נישט נאר זיכער די איינוואוינער און בארואיגן די געמיטער פון 

ברעגע היים אייגנטימער, נאר מיר באשיצן אויך די סביבה און די בעלי חיים אויפ׳ן ברעגע און -דער לעיק
   "שאפן זיכערע פארוויילונגס צוטריט פאר שיפלער.  העלפן אונטערהייבן טוריזם דורך

  

קּוּבישע יַארדס פון  8,400דער ָאּוק ָארטשערד הַארּבָאר פראיעקט וועט אוועקפירן אומגעפער 
סעדימענט ניצנדיג מעכאנישע דרעדזשינג. מעכאנישע דרעדזשינג ניצט שווערע אויסריכטונגען, ווי אן  

-פלאך פון אונטער׳ן וואסער און דערנאך אוועקפירן די הויך-ערד עקסקעוועיטער, אויסצוגראבן דער 
דער דרעדזשינג פלאט פאר דער ָאּוק ָארטשערד פראיעקט נעמט אריין א  פארזאמלטע סעדימענט. 

ּבָאּוט און איין ארבעטס שיף צו  - שיפן, ווי אויך א טּוג-ּבַארדזש, עקסקעוועיטער, און צוויי מיסט סקָאו
יע כללות׳דיג. אוועקגעפירטע סעדימענט וועט געלייגט ווערן אין דעזיגנירטע ערטער  שטיצן דער אפעראצ

 נעבן דער ברעגע אויף מזרח פון דעם הַארּבָאר.  
  

מיט גאווערנער  "ען דעסטיטא האט געזאגט, -אפיס פאר גענעראלע סערוויסעס קאמישענער רא 
פאראויס מיט די פולסטע    OGSר זיך ביי האקול׳ס אנגייענדע שטארקע שטיצע און פירערשאפט, ציען מי

ראיאנישע דרעדזשינג   REDIכחות אויף די באדייטנדע ארבעט וואס ווערט אויפגעטון אונטער דער 
איניציאטיוו. דורך ארבעטן אינאיינעם מיט דער סטעיט, פעדעראלע, לאקאלע, און פריוואטע סעקטאר  

ר פארוויילונגס שיפלער, שטיצן ארטיגע  מיטארבעטער ברענגען אונזערע באמיאונגען א טובה פא

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


חיים לענגאויס לעיק אנטעריאו און דער  -עקאנאמיעס, און פארבעסערט דער נאטור סביבה פאר די בעלי
   "סט. לאורענס טייך.

  

- קא REDIאון ניו יארק סטעיט דעפארטמענט און ענווייראנמענטעל קאנסערוועישען קאמישענער  
דאס אנהייבן פון דער דרעדזשינג ארבעט צייכנט אפ א  "באסיל סעגאוס האט געזאגט,  שערמאןט

קריטיש גרייכפונקט אין ניו יארק סטעיט׳ס אנגעהאלטענע אינוועסטירונג און אינפראסטרוקטור 
פארבעסערונגען אין ארליענס קאונטי וועלכע פארשטערקערן באשיצונגען לענגאויס לעיק אנטעריאו און  

ליניע קאמיוניטיס און העלפט ניו יארק קאמיוניטיס זיך איבערבויען אויף -רענס טייך ברעגסט. לאו
טיעם פון מומחים ציעט ווייטער  REDIשטערקער, קלוגער, און מער באפעסטיגט. גאווערנער האקול׳ס 

    "די דרעדזשינג פראיעקטן וועלכע וועלן פארבעסערן הַארּבָאר נאוויגאציע לענגאויס דער ראיאן. 

  
די דרעדזשינג פראיעקטן וועלן זיין א "סטעיט פארקס קאמישענער עריק קולעסייד האט געזאגט, 

נייטיגער  -געוואלדיגע נאוויגאציע טובה פאר דער ראיאנישע שיפלעריי קאמיוניטי, וועלכס איז א העכסט 
קאנאמיע. איינע פון די  טייל פון דעם לעיק אנטעריאו און סט. לאורענס טייך טוריזם און פארוויילונגס ע 

פראיעקט דעם סעזאן האבן ערמעגליכט דאס צוריקעפענען פון דער שיף ארויספאר פונקט ביי גָאלדען  
הילל סטעיט פארק אין ניאגארא קאונטי, וועלכס איז געווען פארשלאסן צוליב סעדימענט פארזאמלונג.  

   "נהאלטן אויף פילע יארן אין דער צוקונפט.די אינוועסטירונגען וועלן ברענגען בענעפיטן וועלכע וועלן א
גאווערנער האקול האט אויך אנאנסירט אז עס זענען דא נאך צוויי דרעדזשינג פראיעקטן אונטערוועגנס  

קּוּבישע יַארדס   4,000אין וועין קאונטי. דער ּפּולטניוויל הַארּבָאר פראיעקט וועט אוועקפירן אומגעפער 
רעדזשינג. דער דרעדזשינג  פון סעדימענט פון דער פעדעראלער נאוויגאציע קאנאל ניצנדיג מעכאנישע ד 

- שיפן, און א שלעפ-פלאט אנטהאלט א ּבַארדזש, אן עקסקעוועיטער אויפ׳ן ּבַארדזש, צוויי מיסט סקָאו
שיף. די סעדימענט וועט געלייגט ווערן אינערהאלב אינדערינען פון א פעדעראלער אפענע לעיק 

. דער בער קריעק הַארּבָאר פראיעקט וועט  מזרח פון סָאודוס ּבעי-פלאצירונג ארט צוויי מייל אויף צפון
וועג. דרעדזשינג ביי דער  -קּוּבישע יַארדס פון סעדימענט פון דער וואסער 600אוועקפירן אומגעפער 

לאקאציע וועט אונטערגענומען ווערן אינאיינעם מיט און ניצנדיג די זעלבע אויסריכטונגען ווי דער  
ארויסגעגראבן פון דעם הַארּבָאר וועט געלייגט ווערן אין א   ּפּולטניוויל הַארּבָאר ארט. סעדימענט 

 באשטימטע טייל פון דעם לעיק צו מזרח פון דער הַארּבָאר.  
  

איך אפלאדיר ניו יארק סטעיט און דער לעיק אנטעריאו  "סענאטאר ראבערט ארטט האט געזאגט, 
REDI אקטיוו אדרעסירן דער ענין פון הַארּבָאר דרעדזשינג  - קאמיסיע פאר דאס אידענטיפיצירן און פרא

אין די טאונס און ּפָארטס לענגאויס לעיק אנטעריאו׳ס דרום ברעגע. פאר פילע פון די טאונס איז דווקא  
קטיוו, און דער  צוליב די ּפָארטס וואס ערמעגליכט דער קיום פון א טוריזם און עקאנאמישע פערספע

   "נייטיג פאר זייער עקזיסטענץ.-מעגליכקייט צו האבן צוטריט צו די ּפָארטס איז העכסט
  

וויכטיגע -ניו יארק סטעיט האט געמאכט קריטיש" סענאטאר פאמעלא העלמינג האט געזאגט, 
ער אינוועסטירונגען צו פארשטערקערן דער ארטיגער אינפראסטרוקטור וועלכס איז נייטיג צו ד

ליניע קאמיוניטיס. די פראיעקטן פארטרעטן א  -עקאנאמישער אויפבליאונג און וואוקס פון אונזערע ברעג
קאמיסיע. איך דאנק   REDIוויכטיגע שותפות צווישן אונזערע קאונטיס און טאונס, דער סטעיט, און דער 

  "יעדער וואס האט געהאט א חלק אין די אנגייענדע ארבעט פאר זייער איבערגעגעבנקייט.
  

דרעדזשינג פראיעקט   REDIדער ָאּוק ָארטשערד הַארּבָאר "אסעמבלימאן סטיוו האולי האט געזאגט ,
ער לעיק אנטעריאו קאמיוניטי אין אונטערוועגנס איז גרויסע נייעס פאר די איינוואוינער פון קארלטאן און ד

אלגעמיין. עס וועט פארזיכערן אז דער הַארּבָאר וועט ווייטער ערמעגליכן פאר שיפן דורכצופארן אויף א  
   " זיכערע אופן, און פארזעצן דער וואוקס פון אונזער עקאנאמיע.

  



מיר זוכן וועגן צו בשעת " ארליענס קאונטי לעגיסלאטור פארזיצערין לין דזשאנסאן האט געזאגט, 
ליניעס פון לעיק אנטעריאו איז -שטיצן און באקאנט מאכן פארוויילונגס אקטיוויטעטן לענגאויס די ברעג

שיף  400נייטיג אויף צוצושטעלן צוטריט צו די איבער -דער ָאּוק ָארטשערד הַארּבָאר דרעדזשינג העכסט
דער פראיעקט אוננטערגענומען דורך דער   . ארויספאר לעינס אינערהאלב דעם הַארּבָאר 6פלעצער און  

לעיק אנטעריאו באפעסטיגונג און עקאנאמישע אנטוויקלונג איניציאטיוו דעמאנסטרירט דער 
וועגן וועלכע  -אנטשלאסנקייט פון דעם גאווערנער אנצוהאלטן צוטריט צו די נאוויגירבארע וואסער

פלעריי, און טוריזם אקטיוויטעטן אין דער טאון  ביישטייערן צו דער ערפאלג פון די ארטיגע פישכאפן, שי
   "אוו קארלטאן און ארליענס קאונטי.

  
פראגראם זעצט פאר   REDIדער "טאון אוו אנטעריאו סופערווייזער פרענק רָאּבּוסטא האט געזאגט, 

ליניע אין פארברייטערונג  -ווייטער ארויסצוהעלפן מוניציפאליטעטן לענגאויס דער לעיק אנטעריאו ברעג
פאר צוקונפטיגע פלייצונג אינצידענטן. די דרעדזשינג ביי ביר קריעק וועט פארזיכערן אז דער הַארּבָאר  

ס רופן דעם טאון אוו אנטעריאו זייער היים. מיר בלייבט אפן און זיכער פאר סיי באזוכער און סיי די ווא
  "זענען דאנקבאר פאר די אנגעהאלטענע שותפות מיט דעם סטעיט. 

  
דרעדזשינג פראיעקטן, און אוועקגעפירט אומגעפער   REDIביז היינט האט דער סטעיט פארענדיגט ניין 

ס שיפלער מיט זיכערע צוטריט צו  קּוּבישע יַארדס פון סעדימענט, צוצושטעלן פאר פארוויילונג 41,750
לעיק אנטעריאו און דער סט. לאורענס טייך. די פארענדיגטע דרעדזשינג פראיעקטן נעמען אריין ּפָארט  

ּבעי אין וועין קאונטי, סענדי ּפָאנד אינלעט און סעלמאן טייך / ּפָארט  -ּבעי, ּבליינד סָאודוס ּבעי, און איסט
, איראנדעקווא ּבעי און ּברעדָאק ּבעי אין מאנראו קאונטי, ליטטעל סָאודוס  אנטעריָאּו אין אסוועגא קאונטי

 ּבעי אין קאיוגע קאונטי, און גָאלדען הילל סטעיט פארק אין ניאגארא קאונטי.  
  

  20דורך פאזע איינס און צוויי נעמט זיך דער דרעדזשינג איניציאטיוו צו די נייטיגע דרעדזשינג אויף ביז 
ויגאציע קאנאלן. נאכ׳ן פארענדיגן דעם פראיעקט איז ערווארטעט צו האבן גע׳דרעדזש׳ד  הַארּבָאר נאו

   קּוּבישע יַארדס פון סעדימענט. 100,000
  

 צוקונפטיגע דרעדזשינג איניציאטיוו ערטער נעמען אריין: 
  

  ניאגארא קאונטי אלקאט הַארּבָאר •

  ארליענס קאונטי: דזשאנסאן קריעק •

   קאונטי: סענדי קריעק, לאנג ּפאנד אוטלעטמאנראו  •

  "דע קָאט"דזשעפערסאן קאונטי: קלעיטאן פרענטש קריעק מערינע, הענדערסאן  •

  , מאריסטאון נאוויגאציע טשענעל" סיטי פרָאנט טשענעל"סט. לאורענס קאונטי: אגדענסבורג  •

  
אינפארמאציע זיי ברויכן האבן דורכאויס דער דריטער פאזע וועט דער סטעיט צושטעלן פאר קאונטיס די  

אויף צו אפדעיט׳ען, פארברייטערן, און איינפירן אן עקזיסטירנדע ראיאנישע דרעדזשינג מענעדזשמענט  
   פלאן צו האלטן די קאנאלן אין אפעראציע אויף א לענגערע צייט. 

ון דער סט. לאורענס  אין אפרוף צו די כסדר׳דיגע פארפלייצונגען לענגאויס די ברעגן פון לעיק אנטעריאו א
געשאפן געווארן צו העכערן די באפעסטיגונג פון שָארליין קאמיוניטיס און אונטערהייבן  REDIטייך איז 

ראיאנישע פלאנירונג קאמיטעס, צוזאמגעשטעלט   REDIעקאנאמישע אנטוויקלונג אין דעם ראיאן. פינף 
ראו, וועין, קאיוגע און אסוועגא, און פון פארשטייער פון אכט קאונטיס, ניאגארא און ארליענס, מאנ 

דזשעפערסאן און סט. לאורענס, זענען אוועקגעשטעלט געווארן צו אידענטיפיצירן ארטיגע פריאריטעטן,  
   ריזיקירטע אינפראסטרוקטור און אנדערע פארמעגנס, און פובליק סעיפטי זארגן.

  



מיליאן צו פארבעסערן די   $30הילף, מיליאן פאר האומאונער  $20קאמישען האט אלאקירט  REDIדער 
מיליאן פאר א ראיאנישע דרעדזשינג אונטערנעמונג וואס וועט   $15פעסטיגקייט פון ביזנעסער, און 

מיליאן איז אלאקירט   $235ראיאנען. די רעשט  REDIבענעפיטן יעדע פון די אכט קאונטיס אין די 
וואנסירן און שטעלן א ביישפיל פאר דעם  געווארן פאר לאקאלע און ראיאנישע פראיעקטן וועלכע א

REDI   .מיסיע 
  

  REDIראיאנישע דרעדזשינג פלאן, פראיעקט פראפיילס, און  REDIפאר מער אינפארמאציע אויך דער 
 .  דא נייעס, דרוקט 
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