
 
 גאווערנער קעטי האקול   10/15/2021 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מיליאן דאלארדיגע אויפנאמע צענטער ביי   46גאווערנאר האוקאל אנאנסירט הנחת אבן הפינה פאר 
  די ניאגארא פָאלס סטעיט ּפארק

   
  2023פיסיגע געביידע פלאנירט צו געעפנט ווערן אום פרילינג -סקוועיר -28,000נייע 

   
   דאזעהט מאלערייען פון די פלאן 

  
מיליאן   46גאווערנאר קעטי האוקאל האט היינט אנאנסירט די אנהויב פון קאנסטרוקציע אויף א נייע, 

ע איינריכטונג וועט זיין אן  דאלארדיגע, הערליכע באזיכער צענטער אין ניאגרא פָאלס סטעיט ּפארק. די ניי 
אריינגאנג צו די איבערלעבענישן לענגאויס די ניאגרא טייך, מאכנדיג די ערפארונג פון באזיכער פיל  

בעסער, ערגענצנדיג די נאטור און פארלענגערנדיג די באזוכן אין די ּפארק דורכאויס אלע פיר סעזאנען  
ן ערשטמאליגע און צוריקקערנדע באזיכער צוגלייך,  געבויטע צענטער וועט באגריס-פון די יאר. די ניי

   פארמערנדיג די באקאנטשאפט מיט די פארוויילונג און קולטור וואס די ראיאן האט צו אפפערן.
  

"די ניאגרא וואסערפאלן זענען א וואונדער פון די וועלט אייגנארטיג צו מערב ניו יארק, און עס איז א  
באגייסטרענדע שיינקייט וואס איז אפגעהיטן געווארן אין די ניאגארא פָאלס סטעיט ּפארק, די עלטסטע  

טגאווערנער קעטי האט גאווערנאר קעטי האוקאל געזאגסטעיט ּפארק אין די פאראייניגטע שטאטן", 
ארויסווייזן אלע פון די לאנד   צובויט אויף אונזער פריערדיגע ארבעט אויפנאמע צענטער  נייע  . "דיהאקול

אוצרות וואס ניו יארק סטעיט האט צו פארשלאגן, צוציהענדיג באזיכער פון ארום די וועלט און  
 פארשטערקערנדיג אונזער טוריזם עקאנאמיע." 

פיסיגע באזיכער צענטער דעזיין וועט עפענען א גלאטערע אריבערגאנג פאר  -עיר סקוו-28,000די נייע 
צענטער ביזנעס דיסטריקט וועלכע האט זיך אנגעהויבן מיט  -פיסגייער צווישן די וואסערפאלן און די שטאט 

יאריגע אריגינעלע  -35די פארענדיגונג פון די אויפנאמע ּפלאזא לעצטע יאר. דאס אראפווארפן די 
ער צענטער וועט שאפן א מער אפענע ארויסבליק צו די אמעריקאנע וואסערפאלן. די איינריכטונג באזיכ

וועט אריינרעכענען נייע בילעטן און אינפארמאציע דעסקס, א חינוך'דיגע מוזעאום פלאץ אריינרעכענענדיג  
טורליכע,  א ווירטואלע ערפארונג און אויסשטעלנוגען אויף א רייע טעמעס, אריינרעכענענדיג נא

אמעריקאנער היסטאריע; צושטעלן אינפארמאציע פאר באזיכער איבער  -אינדוסטריאלע און אינדיאנער 
   אייגנארטיגע אטראקציעס אין די ראיאן; נייע פובליק ערטער; בית הכסא און פארבינדענע צימערן.

  
- טור און רעכנט אריין זוןדי גלאז, מעטאל און בעטאן געביידע איז אויסגעשטעלט געווארן צו ערגענצן נא

ענערגיע (סאולאר) פאנעלן אויפן דאך, גרינע דאך חלקים און א באזונדערע געביידע פאר בית הכסא.  
פארבעסערטע איינריכטונגען אויפן ארט רעכענען אריין נייע צוגענגליכע וועגן; פלאנצונגען; דרויסנדיגע  

נייע ביימער וועלן  100עמענטן. מער פון אויסשטעלונגען; און ערקלערנדע און וועגווייזנדע על 
איינגעפלאנצן ווערן צו ערזעצן די וועלכע ווערן אראפגעשניטן דורכאויס קאנסטרוקציע. די שטייענדע  

פיסיגע ראיאנישע אדמיניסטראציע געביידע גלייך נעבן דעם איינריכטונג וועט  -סקוועיר - 7,000
טי צימער פאר פילע צוועקן, ראיאנישע ארכיוון און אפיסעס איבערגעבויט ווערן צו אריינרעכענען א קאמיוני

  פאר איינגעשטעלטע פון די ניאגרא מוזעאומס א.ד.ג.
  

https://www.flickr.com/photos/nysparks/albums/72157718998669701


R.P. Oakhill   איז באשטימט געווארן צו זיין דער קאנטראקטאר פאר דעם פראיעקט וועלכע איז
א   – G.W.W.O. 2023פלאנירט זיך באלד אנצוהויבן און צו פערטיג ווערן ביז מעמָאריעל דעי 

 Haley Sharpeאיז דער ארכיטעקט, און  –נאציאנאלע פירער אין באזיכער צענטער דעוועלאּפמענטס 
Design   דעזיינער פאר די אינעווייניגע ערקלערנדע אויסשטעלונגען. די צענטער וועט זיך  איז דער

  .2023עפענען אום פרילינג 
  

),  Ralph C. Wilson, Jr. Foundationפארדינסט רַאלף סי. ווילסאן פַאונדעישאן (-פאר -די נישט 
און איינע פון די   Buffalo Billsדער געוועזענער אייגנטומער פון   –טויט פון ווילסאן  2014געשאפן נאך די 
מיליאן דאלאר פארן פראיעקט. די   8וועט ביישטייערן  –  American Football Leagueגרינדער פון די 

ווילסאן פַאונדעישען איז ממשיך רַאלף ווילסאן'ס אויסערגעווענטליכע מסורה פון שטיצע פאר טוריזם, 
  וויקלונג און קאמיוניטי אויפלעבונג אין מערב ניו יארק.ּפארקס און דרויסנדיגע פארוויילונג, טרעיל אנט 

  
"איך בין דאנקבאר פאר גאווערנאר  סטעיט ּפארקס קאמישאנער עריק קָאלעסייד האט געזאגט, 

האוקאל פאר איר אנגייענדע שטיצע פאר אלע אונזערע סטעיט ּפארקס, און אזוי אויך פאר די ווילסאן 
פַאונדעישען פאר זייער איבערגעגעבנקייט צו דעם פראיעקט. איך בין גאר באגייסטערט אז מיר וועלן  

ציעלע געשיכטעס און די מערקווירדיגע היסטאריע פון  האבן א הערליכע איינריכטונג צו דערציילן די ספע 
די ניאגארא וואסערפאלן, און ערמוטיגן אונזערע באזיכער צו זעהן די פילע אטראקציעס וועלכע געפונען  

  זיך אין די סיטי ָאוו ניאגרא פָאלס און איבער די גאנצע ראיאן."
  

ר פַאונדעישען, דעיוויד ָאו. עגנער האט  פון די רַאלף סי. ווילסאן דזשּוניא CEOפרעזידענט און 
"די געוואלדיגע שטאפל פון פונקטליכקייט און דורכגעטראכטקייט וועלכע זענען ארייגעלייגט  געזאגט, 

אויספלאנירטע אויפנאמע צענטער וועט ביישטייערן אסאך צו דאס פארבעסערן -געווארן אין די פונדאסניי
ון דרויסנדיגע פארוויילונג עקאנאמיע. דורך די פַאונדעישען'ס און פאראויס שטופן ניאגרא'ס טוריזם א

שטיצע, זענען מיר שטאלץ צו העלפן פארשנעלערן און פאראויס רוקן די קאנסטורקציע פון די וויכטיגע  
  פראיעקט לענגאויס די ניאגרא ריווער גרינוועי."

  
זענען א הויפט דעסטינאציע אין   "די ניאגארא וואסערפאלןקאנגרעסמאן ברייען היגינס האט געזאגט, 

מערב ניו יארק וועלכע ציהט צו זיך מיליאנען מענטשן פון ארום די וועלט יעדע יאר. די קאנסטרוקציע פון  
א נייע באזיכער צענטער שטעלט אוועק א מאדערנע אריינגאנג ארט פאר באזיכער, מיט א בעסערע  

עס דערציילט די געשיכטעס פון די פארגאנגענהייט    פארבינדונג צו די ּפארק'ס נאטורליכע פעלדער, און
   און געגנווארט פון די ניאגארא וואסערפאלן."

  
"דאס אויפבוי פון די נייע אויפנאמע צענטער וועט ערלויבן באזיכער  סענאטאר רַאב ָארט האט געזאגט, 

צו זעהן די גאנצע היסטאריע און באקומען די ערפארונג וואס אונזער הערליכע סטעיט ּפארק האט צו  
אפפערן בשעת'ן זיך פארברייטערן אויף די פארענדיגונג פון די אויפנאמע ּפלאזא לעצטע יאר. די  

ען צו מאכן וואקסן די פארבינדונג צווישן אונזער סטעיט ּפארק און די שטאט צענטער  אנגייענדע באמיאונג
פון ניאגרא פָאלס וועט בלויז דינען צום בענעפיט פון ביידע זייטן און פון די איינוואוינער וועלכע האבן  

יט'ס  געשעפטן און רעסטוראנטן אין אונזער ביזנעס דיסטריקט. איך טוה אויסלויבן ניו יארק סטע 
אנגייענדע איבערגעגעבנקייט צו די פארשענערונג און צוציהען מער באזיכער ביי די נאטורליכע וואונדער  

   פון די וועלט וואס מיר זענען מזל'דיג צו האבן ביי זיך אין גארטן."
  

"איך טוה אפלאדירן גאווערנאר האוקאל פאר איר  אסעמבלימאן אנדזשעלָאו מָארינעלָאו האט געזאגט, 
אנגייענדע קאנצעטרירונג צו זיכער מאכן אז די ניאגארא פָאלס סטעיט ּפארק בלייבט א הערליכע און  

ציהענדע דעסטינאציע. די נייע צענטער וועט העלפן די מיליאנען באזיכער נישט נאר צו לערנען און  
נאר עס וועט זיי אויך   פארשטיין די היסטאריע פון די ראיאן און די וויכטיגקייט פון די וואסערפאלן אליין,

די צוגעקומענע צענטער וועט צוגעבן צו די    אנווייזן די וועג צו די ביזנעס דיסטריקט אין די שטאט צענטער.



"ּפארק אינעווייניג אין א שטאט" בליק, און עס וועט אוועקנעמען סיי וועלכע מחיצות צווישן די ּפארק און די  
   שטאט."

  
"מיר זענען דאנקבאר פאר די אנגייענדע  ט רעסטַאאינָאו האט געזאגט, ניאגרא פָאלס מעיאר ראבער

פארבעסערונגען צו אונזער ניאגארא פָאלס סטעיט ּפארק. די נייע אויפנאמע צענטער וועט נישט נאר  
פארבעסערן די ערפארונג פון דעם באזוכער גלייך פון אנהויב, נאר עס פארשפרעכט אויך צו צוגעבן צו די  

ורכן העלפן די באזיכער זעהן אלעס וואס די ניאגארא וואסערפאלן האבן בייגעשטייערט צו די  ערפארונג ד
וואוקס פון מערב ניו יארק. איך וויל באדאנקען גאווערנאר האוקאל פאר איר אנגייענדע איבערגעגעבנקייט  

   פאר אונזער שטאט און ראיאן."
  

"די האט געזאגט,  Destination Niagara USAפון  CEOדזשַאן ּפערסי, פרעזידענט און 
אינוועסטירונגען וועלכע זענען געמאכט געווארן צו פארבעסערן די ניאגרא פָאלס סטעיט ּפארק דורכאויס  

די פארגאנגענע פאר יאר זענען געווען נישט ווייניגער פון אויסגעצייכנט. א נייע, הערליכע איינריכטונג  
ריגע צוטריט צו אן אויסערגעווענטליכן ערפארונג איז א גאר  יא -וועלכע שטעלט צו פאר באזיכער גאנץ

איך טוה אויסלויבן ניו יארק סטעיט ּפארקס פארן   נויטיגע און ערווארטעטע צוגאב צו די ּפארק.
אהערשטעלן אן איינריכטונג וועלכע דערציילט די געשיכטעס פון אונזער ראיאן און איר רייכע היסטאריע  

  באזיכער צו זעהן די גאנצע דעסטינאציע."וועלכע וועט ערמוטיגן 
  

מיליאן דאלארדיגע איבערמאכונג פון די ניאגארא פָאלס סטעיט   150די פראיעקט וועט ערגענצן די 
די ניאגארא פָאלס סטעיט ּפארק שטחים איבערמאכונג פלאן, וועלכע איז אנגעהויבן  ּפארקס שטחים.  

, איז געווען א פארפליכטונג פאר עטליכע יאר צו באנייען די ּפארק אויף א פארנעם וואס 2011געווארן אין 
אין   איז נאענטער צו וואס דער מערקווירדיגער ּפארק דעזיינער פרעדעריק לָאו ָאלמסטעד האט געהאט 

זיהן פאר די שטחים. די פלאן האט רענאווירט די ּפארק'ס הויפט אויסבליק פלעצער, אריינרעכענענדיג  
לּונע איילענד, ּפראסּפעקט ּפוינט, לָאווער גרָאוו, טרי סיסטערס איילענדס, די צפון ברעג טרעיל, לּונע  

ראז, נייע בענק, ליכט שטאנגען און  בריק און טעראּפין ּפוינט מיט נייע פיסגייער וועגן, פארשענערטע ג
) געבוי, וועלכע ווייזט די נאטורליכע און  Cave of the Windsדי ווירטואלע הייל פון די ווינטן ( צוימען.

   .2017קולטורישע היסטאריע פון די ניאגארא וואסערפאלן, האט זיך געעפנט אום 
  

די עלטסטע סטעיט ּפארק אין די לאנד,   , איז1885די ניאגארא פָאלס סטעיט ּפארק, געבויט אום 
 מיליאן באזיכער יערליך.   9צוציהענדיג איבער 
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