
 
 גאווערנער קעטי האקול   9/8/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האקול אנאנסירט פארטנערשיפ מיט ״ניו יארק פעשען וויק: די שאוס״ צו שטיצן דאס  
 אויפלעבן פון שאפערישע אינדוסטריעס אין ניו יארק  -ווידער 

   
סטעיט וועט גיבן געשאנקענע צוטריט צו איקאנישע שאו פלעצער פאר ניו יארק פעשען וואך,  

 ראבערט עף. וואגנער דזר. פארק  אריינגערעכנט מויניהאן באן זאל און
   

הייבט  -וועלכס פארלאנגט א וואקסינאציע באווייז פאר אלע פארקומענישן  -ניו יארק פעשען וויק 
   ארויס זיכערע עקאנאמישע צוריקעפענען און ערהוילונג פון אמעריקע׳ס פעשען קאפיטאל

   
גאווערנער האקול דערמאנט ניו יארק קלענערע ביזנעסער וועלכע האבן מיטגעמאכט עקאנאמישע  

פאנדעמיע אז פינאנצירונג איז נאך אלץ צו באקומען פון דער   19-ריגקייטן צוליב דער קאווידשווע 
  פאנדעמיע קלענערע ביזנעס רעקאווערי גרענט פראגראם 19-קאוויד 

   
גאווערנער האקול האט היינט אנאנסירט פארטנערשיפ מיט ״ניו יארק פעשען וויק: די שאוס״ צו  

דערמוטיגן וואוקס אין די שאפעריש אינדוסטריע סעקטאר פון ניו יארק. דער סטעיט שליסט זיך אן מיט  
די שאוס״  : NYFWדי פראדוצירער פון ניו יארק פעשען וואך׳ס צענטראלע פארקומעניש, ״ -דזשי-עם-איי

צו גיבן געשאנקענע צוטריט צו איקאנישע ערטער פאר ״ניו יארק פעשען וויק״ דעם סעפטעמבער   -
 סעזאן, אריינגערעכנט מויניהאן באן זאל און ראבערט עף. וואגנער דזר. פארק אין באטערי פארק סיטי.  

   
ו יארק פעשען וויק שיקט א  ״ניו יארק איז דער פעשען קאפיטאל פון אמעריקע, און דער היי־יעריגע ני

״די פעשען און   האט גאווערנער האקול געזאגט.שטארקע מעסעדזש אז ניו יארק סיטי איז צוריק,״ 
וויכטיגע טרייבער פון עקאנאמישע וואוקס און  -שאפערישע אינדוסטריעס אין ניו יארק זענען קריטיש

דער פאנדעמיע. מיר שטאלצירן זיך  טוריזם און זיי זענען געטראפן געווארן ספעציעל שטארק דורך 
אנצושליסן מיט דער פעשען אינדוסטריע צו שטיצן דער קאמבעק פון אונזערע קלענערע ביזנעסער און 

 אונטערהייבן ניו יארק׳ס עקאנאמיע.״ 
   

דזשי פעשען איווענטס ענד פראפערטיס, האט געזאגט, ״מיר -עם- לעסלי רוסא, פרעזידענט פון איי
אונזער סטעיט  צו גאווערנער האקול און ניו יארק סטעיט פאר זייער אנגייענדע שותפות.זענען דאנקבאר 

  (COVID-19) 19-וועלטליכער ערהוילונג פון דער קאוויד-איז א מוסטער פון פירערשאפט אין דער אל
פאנדעמיע, און עס איז צוליב זייערע אנווייזונגען וואס מיר האבן געקענט האבן א זיכערע און ערפאלגרייכע  

מקער צו די ארבעט פאר דער פעשען אינדוסטריע. דורך דאס אייגנארטיגער צוזאמענארבעט שטאלצירן או
מיר זיך צו קענען פארשטעלן איקאנישע ניו יארק סיטי לאקאציעס אלס דער הינטערגרונד צו דעם סעזאן׳ס  

 קאלעקשענס.״ 

   
ס ביי דער היסטארישער ״סטעיט״  באזירטע פעשען דעזיינערס וועלן האלטן זייערע שאו-דריי ניו יארק

 זאל, פארעהרנדיג און אנערקענענדיג ניו יארק׳ס ערהוילונג.  
   

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=24ff4935-7b647072-24fdb000-000babd9fa3f-a7cdf03df798be1a&q=1&e=4270a45b-a072-45f5-bc09-0c93f71868cd&u=https%3A%2F%2Fnysmallbusinessrecovery.com%2F


  9היינט האט פראבאל גורונג געוויזן זיין ערשטער קאלעקשען ביי ראבערט עף. וואגנער דזר. פארק אום  
קומענדע ערשטע   אוונט מיט גאווערנער קעטי האקול אנטיילנעמענד. סינטיע ראולי וועט אויפנעמען איר

. צום  10נאכמיטאג אום פרייטאג, סעפטעמבער  4קאלעקשען ביי ראבערט עף. וואגנער דזר. פארק אומ 
  12לעצט וועט וויקטאר גלעמאוד וועט פארשטעלן זיין ערשטע קאלעקשען ביי מויניהאן באן זאל אום 

 .  12מיטאג אום זונטאג, סעפטעמבער 
   

ניו יארק און איר שאפערישע אינדוסטריעס אין דעם אומגעגנט אלס דער ניו יארק פעשען וואך אנערקענט 
געלעגנהייט  קאפיטאל פון פעשען, סיי דאהי און לאנד און סיי אויף דער גלאבאלער באלעמער. די 

ארויסצושטעלן צום ערשט נייע קאלעקשענס צו קויפער, מידיע, אינדוסטריע, און קאנסומער אודיענצן גיבט  
 אנגייענדער ערפאלג פון פעשען דעזיינערס ביזנעסער אין אמעריקע׳ס פעשען קאפיטאל.   כחות פאר דער

   
די פעשען, ריטעיל, און שאפערישע אינדוסטריעס אינאיינעם פארטרעט א הויפט עקאנאמישע מאטאר ניו 

פאנדעמיע. אין ניו   19-יארק סטעיט, וועלכס איז אומפראפארציענעל באטראפן געווארן דורך דער קאוויד
פראצענט פון   4.6יארק סיטי אליין, בעפאר דער פאנדעמיע, האט דער פעשען אינדוסטריע באשעפטיגט 

 ביליאן דאלער אין טאטאלע וועידזשעס.  11דער שטאט׳ס ארבעטסקראפט, שאפנדיג אומגעפער  
   

די פובליק און פריוואטע סעקטארן ארבעטן אינאיינעם צו שטיצן קלענערע ביזנעסער באטראפן  
ע האבן  בשעת׳ן צוריקשטעלן און שאפן נייע דזשאבס פאר ניו יארקערס. קלענערע ביזנעסער וועלכ

פאנדעמיע קענען זיך נאך אלץ ווענדן   19-מיטגעמאכט עקאנאמישע שוועריגקייטן צוליב דער קאוויד
 .  פאנדעמיע קלענערע ביזנעס רעקאווערי גרענט פראגראם 19-קאווידצו דער 

   
דזשי געפארעמט דער פעשען עלייענס צו שאפן א גרונטשטיין פאר  -עם-, האט איי2021אין מאי 
NYFWאויפלעבונג און העלפן דער ערהוילונג פון ניו יארק׳ס פעשען און ריטעיל אינדוסטריעס  -׳ס ווידער

ר פראגראם פאנדעמיע. דורכאויס דע 19-ברענגנדע באטרעפונג פון דער קאוויד-נאכפאלגנדיג די חורבנות
׳ס  NYFWפון   11דזשי צוגעשטעלט שטיצע, פינאנצירונג, און רעסורסן פאר  -עם-האט איי

זעלבסטשטענדיגע דעזיינערס, אריינגערעכנט אלטוזארא, ברענדאן מאקסוועל, דזשעיסאן ווּו, לאקאן  
ון  סמיט, מארקאריען, מאנסע, פראבאל גורונג, פראענזא שאולער, ראדארטע, סערדזשיא הודסאן, א

 טעלפאר. 
   

עקסעלסיָאר ּפַאס, עקסעלסיָאר  וואקסינאציע, אריינגערעכנט דורך  19-קורס קָאוויד-א באווייז פון פולע
 : די שאו״ פארקומענישן. NYFWאדער אנדערע מיטלען, איז פארלאנגט ביי אלע ״ ּפַאס ּפלוס
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