אויף תיכף ארויסצוגעבן9/18/2021 :

גאווערנער קעטי האקול

גאווערנער האקול אנאנסירט ניו יארקערס און באזוכער קענען כאפן פיש אומזיסט אום שבת,
סעפט25 .
פישכאפער פון אלע מאס פעאיגקייטן דערמוטיגט זיך ארויסלאזן מיט פישכאפן געצייג ,שפירן די
בענעפיטן פון פישכאפן אין דעם יערליכן אומזיסטיגן "פישינג דעי"
גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז ניו יארק׳ס פינפטער אומזיסטער "פישינג דעי" היי-
יאר איז אום שבת ,סעפטעמבער  ,25אינאיינעם מיט "נעשענעל האָ נטינג ענד פישינג דעי" ,וועלכס
ווערט געהאלטן יערליך צו הייבן אינדרויסנדיגע אקטיוויטעטן ווי "האָ נטינג"" ,פישינג" ,און "טאַ רגעט
שּוטינג" .ניו יארק גיבט פישכאפער זעקס אומזיסטער "פישינג דעי" געלעגנהייטן יעדעס יאר.
"איך דערמוטיג נייע און ערפארענע פישכאפער אייניג אויסצוניצן דעם קומענדן אומזיסטער "פישינג
דעי" ,וועלכס גיבט יעדן א שאנס צו פרובירן דעם ספארט אן קיין קאסטן און באקאנט מאכן פאמיליע און
פריינט מיט א נייע האַ ּבי ",האט גאווערנער האקול געזאגט" .זיך ארויסלאזן אויף די פרייע לופט מיט
פישכאפן געצייג איז א פערפעקטן אופן הנאה צו האבן פון די אינדרויסנדע סביבה און זיך אננעמען מיט
פרישע כוחות ביי איינע פון ניו יארק׳ס פילע ערשטראנקיגע פישכאפן דעסטינאציעס .פישכאפן אין ניו
יארק סטעיט גיבט סיי פארוויילונג פארגעניגן און סערווירט אויך אלס א העכסט-נויטיגער עקאנאמישע
אונטערטרייבער ,און שטיצט ארטיגע עקאנאמיעס לענגאויס דעם סטעיט".
דער זעקסטער ,און לעצטער ,אומזיסטער "פישינג דעי" אין  2021איז אום "וועטערענס דעי",
נאוועמבער  .11אין די אומזיסטע "פישינג דעי" טעג ,קענען ניו יארק איינוואוינער און באזוכער כאפן פיש
אומזיסט אן א פישכאפן לייסענס .אנטיילנעמער אין די אומזיסטע "פישינג דעי" געלעגענהייטן ווערן
דערמאנט א טראץ דעם וויתור פון א "פישינג לייסענס" ,זענען אבער דאך אלע אנדערע פישכאפן
רעגולאציעס אין קראפט.
דעפארטמענט און ענווייראנמענטעל קאנסערוועישען ( )DECקאמישענער באסיל סעגאוס האט
געזאגט" ,׳פישינג׳ איז א פארגעניגנדע אקטיוויטעט וואס מען קען טוהן פאר זיך אליין אדער מיט פריינט
און פאמיליע .פון כאפן ּבעס ביי אן ארטיגע ּפאָ נד ,ביז אויסזוכן ּברוק-טראַ וט אין א פארווארפענע
וואסערל און אלעס אינצווישן ,האבן שטרעבנדיגע פישכאפער פילע געלעגנהייטן פון וועלכע זיך צו
וועהלן ,און אן אומזיסטער "פישינג דעי" איז דער בעסטע צייט זיך אויסצופרואוון אייערע פעאיגקייטן".
DEC׳ס פלעצער פאר פישכאפן וועבזייטלעך זענען א פארלעסליכער קוואל פאר די וועלכע זענען גרייט
צו פלאנירן זייער קומענדן פישכאפן טריּפ .פאר אנהייב-פישכאפער וואס זוכן זיך אריינצוטוהן דערין,
גיבט דער "איי פיש נ.י .בעגינערס גייד טו פרעשוואָ טער פישינג" אינפארמאציע אויף אלעם ,פון וויאזוי
אנצוגרייטן א פישכאפן דרענגל ביז אידענטיפיצירן דאס וואס מען און כאפט ווי אויך צו פארשטיין
פישכאפן רעגולאציעס.

אויסער די וועלכע באטייליגן זיך אין אומזיסטע "פישינג דעי" טעג ,דארפן פישכאפער  16יאר און העכער
האבן א קראנטער ניו יארק סטעיט "פישינג לייסענס" צו כאפן פיש" .פישינג לייסענס" זענען גילטיג אויף
 365טעג פון דער דאטום פון איינקויפן .מער אינפארמאציע אויף צו קויפן א "פישינג לייסענס" קען מען
געפונען אויף דער  DECוועבזייטל.
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