
 
 גאווערנאר קעטי האוקאל   9/13/2021  אויף באלדיגע פובליקירונג:

 

 
מיליאן דאלארדיגע לעבעדיגע   107גאווערנאר האוקאל אנאנסירט אנהויב פון קאנסטרוקציע אויף 

 ברעכער פראיעקט אינעם ים נעבן די ברעג פון סטעטן איילענד -כוואליע
  

ברעג שטאנדהאפטיגקייט אונטערנעמונג וועט באשיצן טאטענוויל'ס ברעגעס פון טויטליכע כוואליע 
 שאדן און פארבעסערן די קוואליטעט פון די וואסער אין די רעריטאן בעי  

  
גאווערנאר קעטי האוקאל האט היינט אנאנסירט די אנהויב פון קאנסטרוקציע אינעם וואסער פון די 

מיליאן דאלארדיגע אונטערנעמונג וועלכע   107(, א  Living Breakwatersברעכער )-לעבעדיגע כוואליע
פון  וועט בויען פיזישע, געזעלשאפטליכע און עקאלאגישע שטאנדהאפטיגקייט פאר די דרום ברעג  

ברעכער אין די לענג, באשטייענדיג פון אכט טיילווייז  -פיסיגע כוואליע 2,400סטעטן איילענד. די 
איינגעטונקענע, פארשטערקערטע שטיין און סטרוקטורן פון בעטאן וואס שעדיגט נישט די 
יגע  טערמינ-אטמאספערע, וועט רעדוצירן די סכנות פון שטורעם כוואליעס און וועט באקעמפן די לאנג

  אפשווענקונג פון די בארטן לענגאויס קאנפערענץ האַוז פארק.
  

ברעכער זענען א שיינענדיגע ביישפיל פון די סטעיט'ס איבערגעגעבנקייט צו  -"די לעבעדיגע כוואליע
"די נייע  האט גאווערנאר האוקאל געזאגט.  שטורעם סענדי", -צוריק בויען בעסער נאך די סופער

פארגעשריטענע צוגאנג צו שטאנדהאפטיגקייט ווייזט אז ניו יארק פלאסטערט אויס די וועג צו באקעמפן  
די קאנסעקווענצן פון קלימאט טויש און צו באשיצן סטעטן איילענדער, זייערע היימער און קאמיוניטיס און  

און ממש    –שטורעם סענדי -ופערדי אינזל'ס נאטורליכע רעסארסן. אזוי ווי מיר האבן געזעהן מיט ס 
שטורעמעס מאכן אן אומגלויבליכע חורבנות און צושטערן קאמיוניטיס   –לעצטנס מיט איידא 

שנעלערהייט. מיר מוזן אינוועסטירן אין פראיעקטן ווי דעם וואס מאכן ניו יארק מער שטאנדהאפטיג און 
 באשיצט אונז בעסער פון די צארן פון די נאטור."  

  
ברעכער  -ברייטע כוואליע מאדעלן וועלכע ווייזן די אויפפירונג פון די וואסער, זענען די כוואליע  נוצנדיג

געבויט געווארן צו רעדוצירן כוואליעס וועלכע קומען אן צו געביידעס און גאסן אויפן בארטן צו אונטער  
-יבער טראגישע לעבנס דריי פיס אין די הייך, באשיצנדיג די נידעריגע בארטן קאמיוניטי וואס איז אר

-פארלוסטן ווען מאכטפולע כוואליעס האבן אראפגעקנאקט הייזער פון די יסודות דורכאויס סופער
שטורעם סענדי. די פראיעקט איז דעזיינט צו ארומדרייען די שאדנס פון צענדליגע יארן פון אפשווענקונג  

עגע, ערלויבנדיג די בארטן זיך צו  פון די בארטן דורכן פארכאפן זאמד און שטיינער לענגאויס די בר
  פארברייטערן מיט די צייט.

  
ברעכער געבויט ווערן  -אין צוגאב צו באשיצן היימער און ביזנעסער אויף די דרום ברעג, וועלן די כוואליע

און   –ברעכער מיט די פנים צום ים -שטיינערנע לעכער אויף די זייט פון די כוואליע –מיט "ריף לעכער" 
לעכער וועלן טוישן די שמאלע דורכגענג צווישן די ריף לעכער. די אריינגעבויטע    –"ריף געסער" 

אויפפירונג פון די כוואליעס, און זיי וועלן אויך קענען זיין א וואוינונג פאר פארשידענע ים באשעפענישן,  
און א סטרוקטור פאר לעבעדיגע אויסטערס איז ערווארטעט צו אריינגעלייגט ווערן נאך די פארענדיגונג 

 . 2024פון קאנסטרוקציע אין  
  



לענדסקעיפ ארכיטעקטור'ס   SCAPEאנסטרוקציע צייכנט אפ א גרויסע עררייכונג פאר די  די אנהויב פון ק
( פערמעסט, אן אנטווארט צו  Rebuild by Designבאזיגנדע פארשלאג פון די "בוי צוריק דורך דעזיין" )

שטורעם סענדי געעפנט דורך די פאראייניגטע שטאטן דעפארטמענט פון האוזינג און אורבאנישע -סופער
  .2013אנטוויקלונג אין  

  
ען וויסנאסקעס האט געזאגט,  -ניו יארק סטעיט היימער און קאמיוניטי באנייאונג קאמישאנער רוט

דע קלימאט מיינט אז מיר מוזן טראכטן שעפעריש איבער וויאזוי צו  "זיך צופאסנדיג צו אונזער טוישנ
ברעכער שטעלן צוזאם אונזער  -באשיצן ניו יארקער פון צוקונפטיגע שטורעמעס. די לעבעדיגע כוואליע

טערמיניגע ערהוילונג אונטערנעמונגען מיט פארגעשריטענע טעכנאלאגיעס וועלכע מאכן -סטעיט'ס לאנג
אמענט און סיי אונזערע קאמיוניטיס מער שטאנדהאפטיג. מיר זענען שטאלץ צו  סיי אונזער ענווייר

  ברענגן דעם קריטישע פראיעקט צו א רעאליטעט."
  

ניו יארק סטעיט דעפארטמענט פון ענווייראנמענטאלע אפהיטונג קאמישאנער בעיזיל סעגאָוס  
אסער שטאפלען און מער "אונזער טוישנדע קלימאט, באגלייט דורך וואקסנדע וו  האט געזאגט,

עקסטרעמע וועטערס, ציפט אראפ פון אונזערע ברעגעס, עס איבערוועלטיגט זיך אויף 
אינפראסטראקטור און עס דראעט קאמיוניטיס. צוריקבויען בעסער צו באשיצן ניו יארקער און צו  

יגן פון פארזיכערן אונזערע נאטורליכע רעסארסן פארלאנגט פארגעשריטענע לעזונגען וועלכע לי
פאראויס שטאנדהאפטיגקייט און מינימיזירן ווירקונגען אויף די ענווייראמענט. די היינטיגע אנאנס איז  

נאך א באווייז פון ניו יארק סטעיט'ס אנגייענדע איבערגעגעבנקייט צו העלפן סטעטן איילענד און די 
קאסטליכע און שעדליכע גאנצע ראיאן זיך צו בעסער גרייטן פאר שווערע שטורעמעס און פאר די 

  קאנסעקווענצן פון קלימאט טויש."
  

GOSR    כללות'דיגע קאונסעל און טשיעף דרויסנדיגע אנגעלעגנהייטן אפיצירין עמילי טאמפסאן
ברעכער,  -איז שטאלץ צו אנהויבן די קאנסטרוקציע אויף לעבעדיגע כוואליע  GOSR"האט געזאגט,  

וועלכע גייט אין צוזאמענהאנג מיט טאטענוויל'ס היסטאריע אלץ די 'שטאט וואס די אויסטערס האבן 
געבויט', און אין די זעלבע צייט באשיצט און היט אפ איר צוקונפט קעגן קלימאט טויש און וואקסנדע 

 פלען."  וואסער שטא

  

"איך בין גאר פרייליך צו זעהן די סטעיט    רעפרעזענטאטיוו ניקאל מעליאוטאקיס האט געזאגט,
ברעכער פראיעקט אויף סטעטן איילענד'ס דרום -אנהויבנדיג קאנסטרוקציע אויף די לעבעדיגע כוואליע

אפישע שטורעם  שטורעם סענדי, אדער מער לעצטנס, די נאכוייען פון די טר-ברעג. צו איז עס סופער
איידא, איז עס קלאר אז מיר דארפן מער אינוועסטירן אין אינפראסטראקטור, פארפלייצונג  

פארגרינגערונג און שטאנדהאפטיגקייט פראיעקטן. די פראיעקט וועט ברענגען אסאך תועלת מיטן 
טערמיניגע  -צושטעלן פאר די ארומיגע קאמיוניטי שוץ פון צוקונפטיגע שטורעם וואסערן און פון לאנג

בארטן אפשווענקונג. איך קוק ארויס צו ארבעטן מיט די גאווערנאר'ס אפיס ביז די פארענדיגונג פון די  
אינזל  -פראיעקט און צו זיכער מאכן אז אנדערע פראיעקטן אזוי ווי די מזרח ברעג טייך וואנט און די מיטן

  בלוּבעלט ווערן פארענדיגט אויף א צייטליכע פארנעם."
  

יאר וואס איך ארבעט צוזאמען מיט סענאטאר שומער   7"עס איז שוין  סענאטאר ענדרו לאנזא האט געזאגט,  
(  Governor's Office of Storm Recovery, GOSRאון מיט די גאווערנאר'ס אפיס אויף שטורעם ערהוילונג )

ו פארקלענערן די סארט כדי מיר זאלן קענען אנאנסירן די קאנסטרוקציע פון די פראיעקט אלץ א וועג צ
שטורעם סענדי. די סארט פראיעקטן זענען די איינציגסטע  -פארפלייצונג וואס מיר האבן געזעהן דורכאויס סופער

עכטע וועג זיך אפצוגעבן מיט פארפלייצונגען וועלכע האבן באטראפן סטעטן איילענד פאר דורות אלץ א 
באר, אין די נאמען פון סטעטן איילענד איינוואוינער, פאר רעזולטאט פון כסדר'דיגע שטורעמעס. איך בין דאנק

גאווערנאר האוקאל און פאר קאמישאנער וויסנאסקעס פארן זיכער מאכן אז די וויכטיגע פראיעקט רוקט זיך  
  פאראויס."



  
"פאר א גרויסע טייל פון לעצטע וואך האבן מיר זיך  אסעמבלי מעמבער מייקעל ריילי האט געזאגט,  

קאנצעטרירט אויף שטאנדהאפטיגקייט קעגן שטורעמעס, און דערפאר בין איך אזוי פרייליך צו זעהן אז 
וויכטיגע פראיעקט צו פארשטערקערן אונזער ברעג און צו באשיצן אונזער קאמיוניטי רוקט  -די קריטיש

וערנאר האוקאל, און אוודאי, די גאווערנאר'ס אפיס פון שטורעם  זיך פאראויס. א דאנק אייך, גאו
  ערהוילונג, וועלכע האט אנגעפירט די אונטערנעמונג פון די סאמע אנהויב."

  
"די עקסטרעמע שטורעמעס וואס   סטעטן איילענד באראו פרעזידענט דזשעימס אדאָו האט געזאגט,

עם סענדי ביז טראפישע שטורעם איידא, האבן שטור-סטעטן איילענד האט דורכגעמאכט, פון סופער
ווידעראמאל קלאר געמאכט די וויכטיגקייט פון פארגעשריטענע אינפראסטראקטור פראיעקטן צו באשיצן  
לעבן און פארמעגן. איך לויב גאווערנאר קעטי האוקאל און די גאווערנאר'ס אפיס פון שטורעם ערהוילונג 

ערווארטעטע לעבעדיגע  -די אנהויב פון קאנסטרוקציע אויף די לאנג —פאר די וויכטיגע עררייכונג היינט  
ברעכער פראיעקט. די פראיעקט וועט העלפן באשיצן די טאטענוויל ברעג פון צוקונפטיגע  -כוואליע

שטורעם איבערגאס און שאפן א וואוינונג פאר ים באשעפענישן לענגאויס די בארטן, בארייכערנדיג די  
  ואסער סיי פאר די באשעפענישן און סיי צו זיין אן אטראקציע פאר די פובליק."סיסטעם אין די ו-עקאָ

  
"די פראיעקט וואס פעהלט זיך שוין פון לאנג    סיטי קאונסיל מעמבער דזשאו בארעלי האט געזאגט,

אויס וועט סוף כל סוף אדרעסירן די פארפלייצונגען וועלכע האבן באטראפן דעם טייל פון סטעטן איילענד 
  פאר דורות לאנג."

  
ברעכער איז די -"לעבעדיגע כוואליע  קעיט ארף האט געזאגט,  SCAPEגרונדערנדע פרינסיפּעל פון 

-פארשונג, ברעג שפאצירן, אויסטער פּיילאטס, וואסער—תוצאה פון יארן פון צוזאמענארבעט
אויפפירונג מאדעלן און קאמיוני פלאנירונג זיצונגען. אזויפיל מענטשן איבער אזוי פיל יארן האבן  

גרינע  -ן דעם מאדעל פון בלויצוגעגעבן ווערטפולע געדאנקן. עס איז באגייסטערנד צו זעה
  אינפראסטראקטור אויפן ברעג און קאמיוניטי שוץ ווערנדיג א רעאליטעט אין די רעריטאן בעי."

  
, טוט די גאווערנאר'ס אפיס פון שטורעם ערהוילונג אנפירן ערהוילונג  2013אויפגעשטעלט אין יוני 

ענדי, האריקאן איירין און טראפישע שטורעם  שטורעם ס -אונטערנעמונגען אין די גאנצע סטעיט פאר סופער
(, NY Rising Housing Recoveryאויפהייבנדע האוזינג ערהוילונג )  NYלי. דורך אירע פראגראמען,  

(,  Community Reconstructionאויפבוי )-(, קאמיוני ווידערSmall Businessקליינע ביזנעסער )
ביליאן   4.5אינוועסטירן   GOSR(, טוט  Rebuild By Designאינפראסטראקטור און בוי צוריק מיט דעזיין )

קאטאסטראפע ערהוילונג   -דאלאר אין געלטער פון די פעדעראלע קאמיוניטי אנטוויקלונג בלאַק גרענט  
און   GOSRאיבער   בעסער צוצוגרייטן ניו יארק פאר עקסטרעמע וועטערס. מער אינפארמאציע  —קאסע 

  .דאאירע פראגראמען קען מען לייענען אויף די וועבזייטל  
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