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הערבסט סעזאן ווען די בלעטליך ווערן  2021גאווערנאר האוקאל אנאנסירט די אנהויב פון די 
  קאלירט אין ניו יארק סטעיט

  
 8וועכענטליכע בלעטלעך קאליר באריכטן דא צו זעהן יעדע מיטוואך אנגעהויבן פון סעפטעמבער 

 iloveny.com אויף
  

באריכטן וועלן אריינרעכענען א נייע פארשענערטע אינטעראקטיווע בלעטלעך קאליר פארשריט  
 מאפע דעם סעזאן  

  
הערבסט סעזאן ווען די   2021גאווערנאר קעטי האוקאל האט היינט אנאנסירט די אנהויב פון די  

בלעטליך ווערן קאלירט אין ניו יארק סטעיט. הערבסט איז פון די מערסט פאפולערע צייטן צו ארומפארן  
ע קאמיוניטיס און  אין ניו יארק, צוציהענדיג באזיכער פון ארום די וועלט צו זעהן די סטעיט'ס אייגנארטיג

צו שטיצן לאקאלע ביזנעסער. כדי צו העלפן באזיכער און בלעטלעך קאליר ליבהאבער צו פלאנירן א  
אנהויבן ארויסגעבן אירע וועכענטליכע הערבסט בלעטלעך   I LOVE NYהערבסט אויספלוג, וועט  

א נייע פארשענערטע  , און עס וועט יעצט אריינרעכענען 8קאליר באריכטן פון מיטוואך, סעפטעמבער 
  אינטעראקטיווע פארשריט מאפע.

  
פארכאפנדע בלעטלעך קאליר און איר נאטורליכע שיינקייט  -"יעדע הערבסט טוט ניו יארק סטעיט'ס אויג

שענסטע פארקס, מאיעסטעטישע מראות, היסטארישע פלעצער און  -צוציהען רייזנדע צו אונזער וועלט'ס
"ניו יארקער ווייסן שוין פאר א   האט גאווערנאר האוקאל געזאגט. אומפארגלייכבארע אטראקציעס",

לאנגע צייט איבער די שטוינענדע בילדער פון קאליר וואס ווערן אויסגעשפרייט איבער די סטעיט, פון  
נייעגרע פאָלס ביז מאָנטאוק פּוינט. יעצט איז די בעסטע צייט פאר איינוואוינער און פאר באזיכער  

נירן א הערבסט אויספלוג און באקומען דעם ערפארונג פון זעהן די הערליכע קאלירפולע  צוגלייך צו פלא
  סעזאן אין אונזער גרויסע סטעיט." 

  
עמפייער סטעיט דעוועלאפּמענט וויצע פרעזידענט און עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון טוריזם, ראָס 

ווערן קאלירט אין ניו יארק סטעיט איז  "די הערבסט סעזאן ווען די בלעטלעך ד. לעווי, האט געזאגט, 
וועכענטליכע בלעטלעך קאליר באריכט איז  I LOVE NYאייביג א וואונדערבארע צייט פון די יאר, און די 

גאר א גרויסע הילף פאר באזיכער וועלכע ווילן פלאנירן א סעזאנאלע אויספלוג. אונזער נייע  
יזט אן אויף פארשידענע אטראקציעס און  אינטעראקטיווע הערבסט בלעטלעך קאליר מאפע ווי

געשעענישן, פון )פלאנצונגען( שניט פעסטיוואלן ביז האלאָווין פייערונגען, טרעילס פון ביר ברייערס,  
מיוזיעמס און הנאה פאר די פאמיליע, העלפנדיג איינוואוינער און באזיכער צוגלייך צו טרעפן די זאכן  

י שפאצירן ארום די הערליכע קאלירפולע הערבסט מראות וועלכע ווייזן  וואס זיי האבן ליב צו טוהן ווען זי
  זיך ארויס איבער די סטעיט.

  
די בלעטלעך קאליר באריכט ווערט צוזאמגעשטעלט יעדע וואך נוצנדיג די אבזערוואציעס וואס די  

  85'ס וואלונטירן מאכן אויפן פעלד נאכפאלגנדיג די בלעטלעך. מער פון I LOVE NYמאנשאפט פון 
שבון  וואקאציע ראיאנען האבן באקומען די אויפגאבע צו האלטן ח 11נאכפאלגער לענגאויס די סטעיט'ס 
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פון די קאליר ענדערונגען אין זייער געגנט אזוי ווי די בלעטלעך מאכן פארשריט יעדע וואך. באריכטן  
דעטאלירן די עיקר קאליר פון די בלעטלעך, די בערך'דיגע פראצענט פון טויש, און וויפיל די קאליר  

   ענדערונג האט זיך פאראויסגערוקט אין פארגלייך צו די הויכפונקט קאליר.
  

פארשטעלן א פארשענערטע אינטעראקטיווע מאפע וואס   I LOVE NYדעם יאר צום ערשטן מאל טוט 
פאלגט נאך די וועכענטליכע בלעטלעך קאליר ענדערונג און פארשריט איבער די סטעיט דורכאויס די  

ווייזט אן אויף   וועבזייטל קאליר בלעטלעך NY LOVE Iסעזאן. די מאפע וואס מען קען געפונען אויף די 
עצער צו זעהן די בלעטלעך קאליר אין יעדע פון די פארשידענע ראיאנען איבער די סטעיט.  גוטע פל

באזיכער קענען אויך נוצן דעם מאפע צו זעהן וויאזוי די בלעטלעך קוקן אויס דורכאויס די הויכפונקט פון  
ואס מען טאר  די קאליר ענדערונג אין א געוויסע געגנט, און צו לערנען איבער דערנעבנדע אטראקציעס ו

 נישט פארפאסן. 
  

ניו יארק סטעיט האט איינס פון די לענגסטע און מערסט קאלירפולע הערבסט סעזאנען אין די לאנד, אין  
טייל צו באדאנקען איר גרויסקייט און לאקאציע. יעדע איינציגסטע סוף וואך, אנגעהויבן פון סוף  

ן די סטעיט ווארשיינליך אין די הויכפונקט פון די  סעפטעמבער ביז אינמיטן נאוועמבער, איז א טייל פו
  בלעטלעך קאליר ענדערונג.

  
רייזנדע זענען געלאדנט צו מיטטיילן זייערע בילדער פון ניו יארק סטעיט'ס הערליכע בלעטלעך אויף  

בילדער וועלכע וועלן אריינגעגעבן ווערן צו דעם   # העשטעג.NYLovesFallסאָושעל מידיע נוצנדיג די  
הערבסט בלעטלעך   I LOVE NYהעשטעג וועלן האבן א טשאנס צו פארעפענטליכט ווערן אויף די  

סאָושעל מידיע אקאונטס וואס קומען אן צו כמעט   I LOVE NYקאליר וועבזייטל און אויף אפיציעלע 
יע אינטעראקטיווע מאפע ווערן דערפרישט יעדע מיטוואך  באריכטן און די ני צוויי מיליאן פאַלאָוערס.

. באריכטן זענען אויך אוועילעבל אויף די אומזיסטע  www.iloveny.com/foliageדורכאויס די סעזאן ביי 
( פון איבער די גאנצע פאראייניגטע שטאטן, פון  800/225-5697) CALL-NYS/800טעלעפאן נומער 

רמאציע איבער וויאזוי צו וואלונטירן אלץ א אירע טעריטאריעס און פון קאנאדע. פאר מער אינפא
, שיקן אן אימעיל מיט אייער נאמען, אדרעס און טעלעפאן  I LOVE NYבלעטלעך נאכפאלגער פאר 

 .  @ny.govesdfoliage.נומער צו 
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