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גאווערנער האקול אנאנסירט גרענד ָאוּפענינג פון אינאווירנדע אוטיזם נאטור טרעיל ביי  
 לעטשוואורט סטעיט פארק  

  
עס געאייגנט ספעציעל פאר ָאוטיזם סּפעקטרום דיסָארדער קאמיוניטיס און  -ערשטע טרעיל אין די יו 

 פאמיליעס  
  

 מיליאן דאלער אין פריוואטע פאנדס    3.3פראיעקט געשטיצט דורך איבער 
  

   דא בילדער צו באקומען 
  

גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן אז דער לאנד׳ס ערשטער נאטור טרעיל ספעציעל  
געאייגנט צו אדרעסירן די סענסָארי געברויכן פון די וואס ליידן פון אוטיזם סּפעקטרום דיסארדער און  

. דער נייער  אנדערע אנטוויקלונג דיסאביליטיס איז אפן ביי לעטשוואורט סטעיט פארק אין מערב ניו יארק
מיליאן דאלער אין פריוואטע צונויפגעזאמלטע   3.3אוטיזם נאטור טרעיל ווערט געשטיצט דורך איבער  

מייליגער הייקינג לוּפ וואס נעמט אריין אכט אנגעצייכנטע סענסָארי סטאנציעס,  -געלטער, און איז אן איין
ריענס אין א זיכערע און  א יעדע איינס געאייגנט צו אדרעסירן אן אנדערן סענסָארי עקספי

 אונטערשטיצנדע סביבה. 
  
ניו יארק סטעיט פירט דעם לאנד אין שאפן דעם פובליק טרעיל וועלכע איז געאייגנט ספעציעל צו  "

ברענגען די בענעפיטן פון די פרייע לופט צו די וועלכע ליידן אויף דעם אוטיזם דיסָארדער סּפעקטרום און 
סטעיט פארקס דארפן זיין צוגענגליך פאר יעדן  " ווערנער האקול געזאגט.האט גא "זייערע פאמיליעס,

   "איינעם, און דאס איז א צוציענדער און אריייננעמיגער פלאץ פאר אן אונטערסערווירטער קאמיוניטי.
  

אקטיוויטעטן לענגאויס דעם אוטיזם נאטור טרעיל שטיצן און דערמוטיגן סענסָארי ּפערסעּפשען און  
דערונג, און אין דער זעלבער צייט געבן פארגעניגנדע אקטיוויטעטן פאר באזוכער פון אלע  איינגלי

פעאיגקייטן און פון יעדן עלטער. די סטאנציעס באשעפטיגן די חושים פון יעדע באזוכער, ניצנדיג נאטור  
עשטעלן פאר  און נאטורליכע מאטעריאלן אלס די געצייג אויף צו בויען געניטונג. דער טרעיל איז אויסג

 זיכערע סאציאלע אפזונדערונג און פלאנירטע אינטעראקציע.  
  

 סענסָארי סטאנציעס און אנדערע אייגנשאפטן פון אוטיזם נאטור טרעיל רעכענען אריין:  
  

סענסָארי סטאנציע, וואו א פארזאמלונג פון בלעטלעך, מָאך, פאסיל, פעל פון חיות,   •
עיקארנס, און אנדערע חפצים וואס קענען ווערן אנגערירט, באטאפט, באהאנדלט, און  

   אפילו געשמעקט.

׳סאנשיין סלאופ׳, א לייכטע בלאנדזשריי )מעיז( אין א פעלד וואס נעמט אריין אן   •
   סווינגס, און אן ׳אליינס זאון׳.-ארמע, דריי קָאדלארויסבליק פלאטפ

https://www.flickr.com/photos/nysparks/albums/72157719937143091


אינספירירטע כלי זמר דערמוטיגן - ׳מוזיק צירקל׳, וואו פארשידענע נאטור •
   שאפערישקייט, צי אליין פאר זיך צי מיט אנדערע;

געפארעמטע  -לופטיגע פלאץ מיט א גליטשעדיג זיץ, מורישקע-׳נייגעריג ווינקל׳, אן אפן •
   צוטריט צו א שָארטקָאט וואס גייט צוריק צום אנהייב פונ׳ם טרעיל;  פעלזנשטיינער, און

וועגס פונקט אויפ׳ן טרעיל אונטער א חופה פון -׳רעפלעקשען קנאל׳, א שטילע האלב •
 ביימער מיט אויסקריצונגען פון וואלד חיות באהאלטן אין די פעלזנשטיינער;  

לויפן, שפרינגען, און זיך באלאנסירן   ׳מעדָאו רָאן ענד קליימּב׳, א פלאץ מיט וועגלעך צו •
   קָארס;-אויף שלענגליכע בערמס און אן אבסטעקל

׳דעזיין זאון׳, וואו באזוכער קענען מאניפולירן מאטעריאלן פון לענגאויס דעם טרעיל אויף   •
  מוסטערן און סטרוקטורן;

׳ּפלעיפול ּפעטה׳, א פלאץ מיט געדרייטע וועגלעך מיט פארשידענע אויבערפלאכן  •
   אריינגערעכנט גראבע שטיינדעלעך, לאנגע העלצער, און זאמד;

  ארזיכטיג אוועקגעשטעלטע זיצן אונטער א נאטורליכע חופה;׳דע נוק׳, א שטח פון פ •

׳דע סעלעברעישען סטעישען׳, אלס דעם לעצטן סטַאפ אויפ׳ן טרעיל, איז א פלאץ פאר   •
באזוכער זיך אויסצודרוקן דורך שרייבן און מאלן וועגן זייערע מיטלעבענישן אויפ׳ן 

   טרעיל.

  
פיי, איז דער  -ענטער׳ מיט פארקינג, בית הכסא׳ס און ווייפלאצירט נעבן דעם פארק׳ס ׳הומפרי נאטור צ

ADA-  אויספאלגנדע טרעיל אויסגעשטעלט מיט אריינזאג פון דר. טעמפל גרענדין, א רינדער אינדוסטריע
ביים עלטער פון צוויי יאר אלט און איז איצט   1950מומחה וואס איז דיאגנאזירט געווארן מיט אוטיזם אין 

 ט׳ס מערסט באקאנטע אדוואקאטן פאר דער אוטיזם קאמיוניטי.  איינע פון די וועל
  

שטיצע און פראגראמען פאר דער טרעיל קומט פון דער דערנעבנדע ׳ּפערי׳ צענטראל סקול דיסטריקט  
אין ווייאמינג קאונטי און ראטשעסטער׳ס ׳קעמפ פאזל פיעס׳, א אדיראנדעק זומער קעמפ פאר  

שאפן פאר׳ן טרעיל ווערט אנגעפירט -טוויקלונג דיסאביליטיס. געלטפאמיליעס וואס וואוינען מיט אנ
. דער טראסט איז א  נאטורליכע העריטעדזש טראסט אויפ׳ן חשבון פון סטעיט פארקס דורך דער 

נָאנּפרָאפיט וואוילטעטיגע קארפארעישען וואס באקומט און אדמיניסטרירט געשאנקן, גרענטס, און  
און וואסער    ביישטייערונגען צו שטיצן פובליק פראגראמען פאר פארקס, פארוויילונג, קולטורעלע, לאנד,

 אפהיט און היסטארישע אפהיט צוועקן. 
  

פאריגן חודש, האבן שטיצער פון דער אוטיזם נאטור טרעיל אפגעצייכנט דער פלוצלינגדיגער פארלוסט  
גרונדער  -מיט ANTפון איינע פון דער פראיעקט׳ס מערסט איבערגעגעבענע פריצייטיגע אדוואקאטן, 

געמאכט    סוזען הערנסטיין. איר פאמיליע האט געבעטן אז אלע ביישטייערונגען אין איר אנדענק זאלן
 ווערן צו דער אוטיזם נאטור טרעיל דורך דער נאטורליכע העריטעדזש טראסט. 

  
שאפן וועט פארזעצן צו שטיצן באזוך פראגראמען פאר׳ן אוטיזם נאטור טרעיל. ביז אהער זענען  -געלט

  430באזונדערע ביישטייערונגען געמאכט געווארן צו דעם פראיעקט, אפשפיגלענדיג איבער  650איבער 
   פאנדעישענס. 15קאמיוניטי גרופעס, און  25קארפארעיט נדבנים,  50איינצעלנע נדבנים, 

  
פריוואטע מיטארבעטשאפט -דער פובליק"סטעיט פארקס קאמישענער עריק קולעסייד האט געזאגט, 

וואס איז אויפגעקומען מיט׳ן געדאנק און דערנאך אויסגעפירט דער אינאווירנדע פראיעקט ווייזט וואס 
טייער דער כוח פון מיטארבעטשאפט און איבערגעגעבנקייט קען דערגרייכן. סטעיט פארקס האלט  

אונזער איבערגעגעבענע שטאב מיטגלידער און מיטארבעטער וואס האבן אריינגעלייגט אומצאליגע  
   " שעה׳ן און איז דאנקבאר פאר די ברייטהארציגע פינאנציעלע שטיצע געגעבן דורך אזוי פיל מתנדבים.

  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=c562ad2d-9af9941f-c5605418-000babd905ee-5fb671e4809db38d&q=1&e=2c9faea9-3ba1-442c-9698-5ff29a54b67d&u=https%3A%2F%2Fwww.naturalheritagetrust.org%2F


נעסי ראיאנישע  גרונדער און מיטגליד פון דער דזשע-לארען פענמאן, אן אוטיזם נאטור טרעיל מיט
אונזער האפענונג איז אז דער אוטיזם נאטור טרעיל וועט ווערן א  "  פארק קאמישען, האט געזאגט,

יאריגע פראצעס פון -נאכגעמאכטע נעמען פון וואס מיר האבן זיך געלערנט אין די זיבן-דוגמא, ברייט
געפאסטע  -ע האבן צוריקסארט עקספיריענס אין נאטור. טראצדעם וואס אנדער- איר-פון-שאפן אן ערשט

און   —פלעצער זיי צו מאכן צוגענגליך, האבן מיר געשאפן א צוגענגליכע פלאץ און עס געמאכט פובליק 
   "דאס האט געמאכט דער גאנצער דיפערענץ.

  
גרונדער און מיטגליד פון דער דזשענעסי ראיאנישע  -געיל סערוואנטי, אן אוטיזם נאטור טרעיל מיט

דאס איז אונזער טרוים פארווירקליכט און איך ערווארט מיט חשק דער  "  ט געזאגט,פארק קאמישען הא
פאזיטיווער איינפלוס וואס א שפאציר אויף דער אוטיזם נאטור טרעיל וועט האבן אויף יחידים און 

  "פאמיליעס פון אלע פעאיגקייטן.
  

׳קעמפ פאזל פיעס׳ איז "  ׳קעמפ פאזל פיעס׳ עקזעקיוטיוו דירעקטאר דזשען העקעט האט געזאגט,
געגרונדעט געווארן פון א באגער מיטצוטיילן א ליבע פון נאטור און צו ערלויבן אלע פאמיליעס 

דורכצולעבן דער פרייד פון די פרייע לופט אויף א באדייטנדע אופן. מיר זענען שטאלץ זיך אנצושליסן  
טעלן פראגראמען אויפ׳ן אוטיזם נאטור  מיט ניו יארק סטעיט צו פארברייטערן אונזער צוועק דורך צוש

   "טרעיל פאר אלע פאמיליעס, אומאפגעזעהן די מעגליכקייט אדער דיאגנאז.
  

די אויגן פון די וועלט  "פערי סקול דיסטריקט סופעראינטענדענט דעריל מעקלעפלין האט געזאגט, 
דער   נישט געטוהן געווארן.אלעס וואס מיר טוען איז נאך קיינמאל פריער  זענען אויף דעם פראיעקט.

פראיעקט פארטרעט וואס עס איז מעגליך ווען יחידים, גרופעס, און מוניציפאליטעטן באשעפטיגן זיך 
דער אוטיזם נאטור טרעיל וועט זיין א מאכטפולע  פירן א צוועק. -מיט איינער דער צווייטן צו פאראויס

דער   רנען וועט פארקומען פאר אלע באזוכער.אויסשול פלאץ וואו פארגעשריטענע שטודיר און אויסלע
   "איבעררוק פאר עקאנאמישע אנטוויקלונג.-פראיעקט וועט אויך זיין א מוסטער

  
עס זענען אידענטיפיצירט געווארן מיט אוטיזם סּפעקטרום דיסארדער  -קינדער אין דער יו 54אין   1ארום 

(ASDלויט די אפשאצונגען פון דער צענטערס פאר קאנ ,) .טראלירן און פארמיידן קראנקהייטןASD  איז
באריכטעט זיך צו טרעפן אין אלע ראסע, עטנישע, און סאציאעקאנאמישע גרופעס און אפטמאל האט א  

 ריזיגע השפעה אויף עלטערן, געשוויסטער, און מיטגלידער פון דער ברייטערער פאמיליע.  
  

פארברענגען אומפראפארציאנעלע לענג פון צייט סטאטיסטיקס ווייזן אז יונגע מענטשן מיט אוטיזם 
אינעווייניג, און אפטמאל געפונען באקוועמליכקייט אין דיגיטאלע אקטיוויטעטן וועלכע רעזולטירן אין 

אבער עס קען   ASDסאציעלע איזאלאציע. דער אומבאהאפטנקייט אפעקטירט נישט נאר יחידים מיט 
יליעס, וועלכע קענען אפטמאל זיך שפירן אומבאקוועם אויף געבער און גאנצע פאמ-אויך אפעקטירן קעיר

 די פרייע לופט.  
  

 .  /https://autismnaturetrail.comפאר מער אינפארמאציע אויף דער אוטיזם נאטור טרעיל, באזוכט: 
  

דער לעטשוואורט סטעיט פארק באזוכט דורך באלד איין מיליאן מענטשן יערליך, און דעקט די איבער  
-ערשטוינענד פרעכטיגע ערטער אין די מזרח יו-עיקערס און איז איינע פון די מערסט סצעניש 14,000

ט פארק פון די  עי טודעי׳ עס ערוועהלט אלס דער בעסטער סטעי-עס-, האבן לייענער פון ׳יו2015ס. אין ע
פאראייניגטע שטאטן. דער דזשענעסי טייך איז ארומגענומען דורך א שפע פון וועלדער, און ברומט 

פָאלס צווישן אראפהאנגן וואס קומען פון א הייך ביז -אדורך דער גארדזש איבער דריי גרויסער ווָאטער
ינג טרעילס, ווי אויך טרעילס פאר  מייל פון הייק 66פיס אין געוויסע פלעצער. דער פארק פיגורירט  600

קָאנטרי סקיאינג. לעטשוואורט טוהט אנבאטן נאטור,  -רייטן, בייקינג, סנָאומָאּביל, און קרָאס-פערד

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=7309af44-2c929676-730b5671-000babd905ee-c672ade93c82ee5d&q=1&e=2c9faea9-3ba1-442c-9698-5ff29a54b67d&u=https%3A%2F%2Fautismnaturetrail.com%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=7309af44-2c929676-730b5671-000babd905ee-c672ade93c82ee5d&q=1&e=2c9faea9-3ba1-442c-9698-5ff29a54b67d&u=https%3A%2F%2Fautismnaturetrail.com%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=7309af44-2c929676-730b5671-000babd905ee-c672ade93c82ee5d&q=1&e=2c9faea9-3ba1-442c-9698-5ff29a54b67d&u=https%3A%2F%2Fautismnaturetrail.com%2F


פארשטעלונגען פראגראמען, ווי אויך באגלייטע שפאצירן, טורס, א זומער לעקציע  -היסטאריע, און קונסט
 לופט באלאנען.  -יין, און הייסעבאס-סעריע, ווייטטטָאטער רעפטינג, א שווים 

  
 250ניו יארק סטעיט אפיס פון פארקס, פארוויילונג, און היסטארישע אפהיטונג האט אויפזיכט איבער 

פארקס, היסטארישע ערטער, פארוויילונגס וועגלעך, און שיף ארויספאר פונקטן, וועלכע זענען באזוכט 
שטודיע האט   . א לעצטנסדיגע אוניווערסיטעט2020מיליאן מענטשן אין  78געווארן דורך א רעקארד 

ביליאן דאלער אין פראדוקציע און   5געפונען אז דאס שפענדן ביי סטעיט פארקס דורך באזוכער שטיצט 
ביליאן דאלער אין צוגעגעבענע סטעיט    2.8פריוואטע סעקטאר דזשאבס, און מער ווי  54,000פארקויף, 

GDPער, באזוכט . פאר מער אינפארמאציע אויף סיי וועלכע פון די פארוויילונגס ערט
www/parks.ny.gov דאונלאד׳ט דעם אומזיסטער ,NY State Parks Explorer  אדער   מאביל עפ

 .  טוויטעראון   אינסטעגרעם ,פעיסבוקאויך, פארבינדט אייך מיט אונז אויף . 518.474.0456רופט 
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