
 
 גאווערנער קעטי האקול   10/7/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

וואסער רעסָארסן הויפטקווארטיר ביי   DEC  נייע פון פארענדיגונג אנאנסירט האקול   גאווערנער
     ניסעקוואג טייך סטעיט פארק

    
 NY׳ דורך געשטיצט איז איינריכטונג פאקוסירט-אויסהאלטבארקייט  דאלערדיגע מיליאן 26

     ניסעקוואג טייך סטעיט פארק מייסטער פלאן דער פון צילן מיט  איינקלאנג  אין פָאנדינג; וואורקס׳
    

ביאלאגיע לאבאראטאריע;  -סערטיפייד שעלפיש מיקרא-FDAניו יארק׳ס ערשטע  פון ארט- היים
     רעסָארסןוועט העלפן באשיצן און אונטערהייבן ניו יארק׳ס קריטיש וויכטיגע וואסער 

    
האקול האט היינט געמאלדן דער עפענונג פון א נייע מארינע רעסָארסן הויפטקווארטיר  קעטי גאווערנער 

(, פלאצירט אין  DECפון דער ניו יארק סטעיט דעפארטמענט ָאוו ענווייראנמענטעל קאנסערוועישען )
לכס ווערט פארוואלטעט דורך  דער ניסעקוואג טייך סטעיט פארק , קינגס פארק, סופאלק קאונטי, ווע

דער אפיס פון פארקס, פארוויילונג, און היסטארישע אפהיטונג. דער נייער געביידע, וועלכס פיגורירט א  
׳ס דיוויזיע פון מארין DECריי אויסהאלטבארע גרינע פיטשורס, וועט סערווירן אלס א צענטער פאר 

פארוואלטן און קאנסערווירן ניו יארק׳ס וואסער פישעריי, נייטיגע ארבעט צו -רעסָארסן און איר העכסט
     ערטער.-שעלפיש, און אנדערע אפגעהיטענע וואסער באשעפענישן און זייערע וואוין

    
  פארזאמלער שעלפיש  קאמערציעלע  ביז  טאג, א  פאר  ארויס גייען  וואס פישכאפער פארוויילונגס פון"

  די וויכטיג-קריטיש  אייניג יעדן פאר איז  וואסערן, אונזערע אין פיש געכאפט דורות שוין האבן וועלכע
 בארטען אונזערע פון געזונט עקאנאמישע די פאר  סיסטעם- עקא וואסער יארק׳ס ניו פון געזונטהייט

דער נייער איינריכטונג צייגט אויף אונזערע " האט געזאגט גאווערנער האקול.  "קאמיוניטיס,
אנטשלאסנקייט צו באשיצן ניו יארק׳ס פארשידנארטיגע וואסער באשעפענישן און אין דער  אנגייענדער  

    "זעלבער צייט ווייזט דעם וועג אין דאס אנטוויקלען פון אויסהאלטבארע אינפראסטרוקטור.
    
אנגייענדע אנטשלאסנקייט צו דאס באהיטן און פרערזערווירן דער ראיאן׳ס וואסער  ניו יארק׳ס "

פארגעשריטענע  -טעכנאלאגישאנמענט איז צום אנזעהן אין יעדע אייגנשאפט פון דער נייער, ענווייר
קאנסערווירן און באשיצן אונזערע נאטורליכע צו   DECארבעט פון גרינע בנין וואס וועט עררייכערן די 

,  מיט דער נייער אויסהאלטבארער איינריכטונג" האט געזאגט קאמישענער באסיל סעגאוס. " ,אוצרות
זיין ביים פארנט פון וויסנשאפטליכע אויספארשונג און ענווייראנמענטאלע באשיצונג צו   DECוועט 

     "באוואכן אונזער וואסער סביבות פאר קומענדע דורות.
    

  די פאר  דאנקבאר בין איך"סטעיט פארקס קאמישענער עריק קולעסייד האט געזאגט, 
אויף די אנגייענדע טראנספארמאציע פון   DECסעגאוס און דער  קאמישענער מיט מיטארבעטשאפט

מַארין רעסָארסעס׳ הויפטקווארטיר איז זייער צוגעפאסט צו   DECניסעקוואג טייך סטעיט פארק. דער ׳
יסן פון דער פארבעסערטער  ברעג פארק, און אונזערע באזוכער וועלן גאר שטארק גענ- דער וואסער 

יעריגער אנפירערשאפט, פראגראמען, און געזעץ אינפארסירונג וואס וועט זיין אנוועזנד ביי דער -גאנץ
DEC איינריכטונג."     

    



-פאר ענערגיע   עס גרינע בילדינג קאונסיל - דער יוסערטיפייד דורך  -LEED איז דער איינריכטונג 
 פארוואלטונג  וואסער -רעגן און  רעדוקציע  וואסער אריין  נעמט  עס  .קאנסטרוקציעפארעדיגע  ש

  מאטעריאלן,-בוי ארויסלאז -פארּפעסטיגונג-נידעריג  און אויסגעהאלטענע  ענווייראנמענטאל  אייגנשאפטן,
געשאפענע ענערגיע.  -פער יאר פון סָאלַאר kWh 100,000ביז   פון פראדוקציע די  ברענגען העלפט און

מיליאן דאלערדיגע איינריכטונג איז געשטיצט געווארן דורך פָאנדינג   26דער נייער  קאנסטרוקציע אויף
וויי וואּורקס׳ און איז אין איינקלאנג מיט די צילן פון דער ניסעקוואג טייך סטעיט פארק מייסטער  -פון ׳ען
    פלאן.

    
    אייגנשאפטן ביי דער נייער איינריכטונג רעכענען אריין: אויסהאלטבארקייט

 kWh 100,000סָאלַאר ּפענעלס אויסגעריכטעט צו שאפן איבער ארויפגעשטעלטע   דאך און   ערד •
    ענערגיע יעדעס יאר; 

• LED ,שפארעדיגע עלעקטרישע סיסטעמס און אפטימיזירטע וואסער  -ענערגיע באלייכטונג
  פראצעס באניץ צו רעדוצירן אויסניץ;

רעדוקציע  -ענווייראנמענטאלע לופט קוואליטעט קאנטראלס, אינדרויסנדיגע היץ אינעווייניגע •
  מאטעריאלן, און אפשפיגלענדע קאלעך צו מינימיזירן ענערגיע באניץ;

   רעפרידזשערענט; עפעקט נידעריגע •

   ;מאטעריאלן קאנסטרוקציע ריסייקל׳טע און ארויסלאז,-ווייניג גינציג, -ענווייראנמענטאל •

צייט באלייכטונג און בליקן פון נאטורליכע אינדרויסנדיגע  -אינעווייניגע בייטאג טעטקוואלי  הויכע •
  שטחים צו רעדוצירן דאס באניץ פון עלעקטרישע באלייכטונגען;

 שטאב און באזוכער פאר סטאנציעס טשארדזשינג און  פארקירן אויטא עלעקטרישע און  גרינע •
    מיטגלידער;

    טרעיל;  נאטור  א  צו באהעפטונג א און  רעק ביציקל •

רעטענשען און רעגן גארטענס צו העלפן רעדוצירן שטורעם וואסער אפלויף;  -בייאו  רעגנוואסער  •
  און

 דער פון געזונטהייט דער  העכערן צו ביימער און פלאנצונגען צוגעפאסטע און אלטגעזעסענע •
    סיסטעם.-עקא ארטיגער

 
DEC  שפילט א קריטישע ראלע אין דאס פארוואלטן פון קאמערציעלע און פארוויילונגס פישערייען, ווי

ּבעס, זומער פלָאונדער, און בלויע קרעבס, צווישן אנדערע. צו  -צ.ב.ש. די געשטרייפטע ּבעס, שווארצע ים
  אנטשלאסן צו באשיצן אומבאשיצטע און DECבלייבט דער באשיצן געזונטע פישערייען, 

ערטער וואס נעמען אריין טיידעל וועטלענדס, בעיס, -אריינגעדרינגענע וואסער באשעפענישן וואוין
עסטועריס, דער הודסאן טייך, לאנג איילענד סאונד, און אטלאנטישער ים. אויסצוהאלטן געזונטע וואסער  

אס פארלאזן זיך  ענווייראנמענטס העלפט שטיצן לאנג איילענד׳ס ברעגע געגנטער און אינדוסטריעס וו
ניו יארק׳ס וואסער רעסָארסעס זענען   אויף אויסהאלטבארע און פראדוקטיווע וואסער רעסָארסעס. 

דזשאבס און שאפט ביליאנען   350,000קריטיש וויכטיג צו דער סטעיט׳ס עקאנאמיע, און שטיצט באלד 
ואקסנדער וואסער  דאלארען דורך טוריזם, פישכאפן, און אנדערע אינדוסטריעס. דער ראיאן׳ס ו

פראצענט פון לאנג איילענד׳ס טאטאלע עקאנאמיע פראדוקציע   9.7עקאנאמיע באשטייט פון בערך 
 )גראוס דאמעסטיק פראדוקט(.  

 
DEC  ַקולטור צו פארזיכערן פראדוקטיווע, -טוהט אויפזעהן די פארוואלטונג פון שעלפיש און ַאקווא

צוזאמגעקליבן אויף צו עסן פון ניו יארק׳ס וואסערן. דער נייער  געזונטע, און זיכערע שעלפיש ווערן 
- (FDAעס עסנווארג און דראג אדמיניסטראציע )-הויפטקווארטיר אפערירט דער סטעיט׳ס איינציגער יו

צו פארזיכערן אז די איבער איין מיליאן עיקערס   ביאלאגיע לאבאראטאריע-שעלפיש מיקראערטיפייד ס
נטער לענגאויס ניו יארק׳ס וואסערן טרעפן צו די שטרענגע פארלאנגען פון דער  פון שעלפיש וואוקס געג

-FDA(. דער לאבאראטאריע מוז דורכפירן NSSPנאציאנאלע שעלפיש סעניטעישען פראגראם )



באשטעטיגונג און ווערט   FDAבאשטעטיגטע פעאיגקייט טעסטינג צוויי מאל א יאר אויף אנצוהאלטן איר 
     באשטעטיגונג.- אויספאלג און ווידער-NSSPיעדע דריי יאר פאר  FDAאונטערזוכט דורך דער 

 
  ויטיגענ-העכסט ראיאן׳ס אונזער פאר געווינס גרויסע א  נאר נישט  פארטרעט עפענונג היינטיגער דער"

 צו צונויף זיך  קומט קאמיוניטי א ווען אויפטוהן קען מען וואס אויך  צייגט עס  נאר  סיסטעמס,- עקא  וואסער
 ווי איך  קאמיוניטי. ביזנעס ארטיגער דער  פארשטערקערט וואס פראיעקט  שכל׳דיגע-פשוט א שטיצן

י, און אונזערע ברודער און  ווערהיים, דער קינגס פארק קאמיוניט סופערווייזער סטעיט יארק ניו דאנקען 
שוועסטער אין לעיבאר וועמענס פירערשאפט און איבערגעגעבנקייט צו דער פראיעקט האבן עס  

     האט געזאגט סופאלק קאונטי עקזעקיוטיוו סטיוו בעלאון. " געהאלפן פירן ביז׳ן ענדע,
 
 DEC דער צופרינדהייט מיט עמטליך אויף נעמען מיר  אז  פארק, קינגס פאר טאג גרויסער א  איז  עס"

מארין רעסָארסעס הויפטקווארטיר צו דער קאמיוניטי. דער נייער הויפטקווארטיר גיבט א גרויסער 
נדבארע  אונטערהייב כוח צו דער קלענערע ביזנעס קאמיוניטי, צולייגנדיג פילע נייע דזשאבס און שפע 

פארדינסטן צו דער דערנעבנדע דאונטאון געגנט, אבער וויכטיגסטע פון אלעם איז עס א הויפט 
סיסטעם. פון אויפריכטן שעלפיש באפעלקערונגען, פארוואלטן  -אינוועסטירונג אין אונזער לאקאלער עקא 

מען פאר יוגנט,  ערטער, און צושטעלן בילדונג פראגרא-וואוין- חיים-פישערייען, אפהיטן וואסער בעלי
צו אונזער געגנט, און מיר קוקן ארויס אויף  DECזענען מיר דאנקבאר אויפצונעמען מיט פרייד דער 

- צוקונפטיגע געלעגנהייטן צו פארבעסערן ענווייראנמענטעל קאנסערוועישען אין אונזערע אייגענע ּבעק
    האט געזאגט סמיטטאון טאון סופערווייזער, עד ווערהיים.  " יַארדס,

 
צו דעם   DECניסעקוואג טייך סטעיט פארק פאנדעישען, וויל איך אויפנעמען דער   דער פון נאמען אין"

טערמיניגע  -צו בויען א באדייטנדע לאנג  DECפארק און איך קוק ארויס אויף צו ארבעטן מיט׳ן 
האט געזאגט דזשאן   "מיטארבעטשאפט וואס וועט ברענגען ווערד פאר אלע פארק באשטייער,

    מעקוועיד, פרעזידענט פון דער ניסעקוואג טייך סטעיט פארק פאנדעישען. 
 

און ערמעגליכט פאר  ניסעקוואג טייך סטעיט פארק באהעפט זיך צו דער ׳סָאנקען מעדָאו׳ סטעיט פארק, 
-ברעג עיקערס פון וועגלעך, זאלצוואסער וועטלענדס, און בעלי-וואסער 521באזוכער צו עקספלארירן 

דער פארק געפונט זיך אויף דער צפון בארטן פון לאנג איילענד, און שטייט איבער   ערטער.-וואוין-ייםח
דער טייך און דער לאנג איילענד סאונד און  דער ניסעקוואג טייך און גיבט סצענישע אויסבליק־פונקטן פון 

גיבט ווערדפולע וואוינערטער צו א ריי בארטן פייגלעך, שלענג, און וואסער באשעפענישן. דער פארק  
קוקן, אויסטייטש שילדן, באגלייטע  -טוהט אנבאטן א קענּו און קַאיַאק ארויספאר פונקט, פישכאפן, פייגל

אין צוגאב צו גרינע געביידע אייגנשאפטן, טוהט  לן פון פאראויס.טורס, און גרופע טורס דורך באשטע
דער נייער איינריכטונג אנבאטן פארבעסערטע מיטינג ערטער, שטאב ארבעטספלעצער, און  

׳ס ענווייראנמענטאלע  DECלאבאראטאריעס. דער איינריכטונג גיבט אויך געלעגנהייטן צו פארברייטערן 
יארק׳ פראגראמען, און אין דער זעלבער צייט פארבעסערן מיטגעטיילטע  בילדונג און ׳איי פיש ניו 

איניציאטיוון מיט סטעיט פארקס, ווי למשל ׳איי לָאוו מיי ּפַארק׳ טאג, ערשטע טאג הייקס, און ׳אוטדָארס  
    דעי׳.

 
  עענווייראנמענטאל דער  אין אינוועסטירונגען רעקארד אפמאך,  ווינט שָאר- ָאף  גרעסטע  לאנד׳ס דער

  פארבאט א  פראגראם, ריעף ארטיפישעל דער אינפראסטרוקטור, וואסער  ריינע  און פָאנד,  באשיצונג
  ׳מענהאדען פון באניץ דאס פארבאטן  צו ּביל׳ ׳ּבָאנקער דער פון  דורכפירן דאס דרילינגג,  שָאר-ָאף אויף
 זענען איניציאטיוו יכטונגאויפר שעלפיש איילענד לאנג דער אויף  פארשריטן אנגייענדע און סיינעס׳, ּפורס
 פישכאפן, פארוויילונגס הייבן צו  נעמט סטעיט יארק  ניו וואס שריטן די פון ביישפילן  עטליכע  נאר

  קלימאט באקעמפן און עקאנאמיע,  איילענד׳ס לאנג  פארשטערקערן סיסטעמס,-עקא  וואסער אויפריכטן
    ענדערונג. 
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