
 
 גאווערנער קעטי האקול   10/18/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

מיליאן דאלער אין סטעיט פָאנדינג פאר עירפארטס לענגאויס   20.7גאווערנער האקול אנאנסירט 
    ניו יארק סטעיט

    
     געלטער צו שטיצן מאדערניזאציע, אפעראציאנעל פארבעסערונגען, און זיכערהייט פארשטערקערן

    
שּפָארעדיגע -נייע ענערגיע פון  ארויסשטעלן דאס  הייבט ראיאנישע ביזנעס אנטוויקלונג און 

    טעכנאלאגיעס
    
    

  פאר  דאלער  מיליאן 20.7  פון אויסטיילן  דאס געמאלדן היינט האט האקול קעטי גאווערנער 
  יארק. ניו לענגאויס עירפארטס באניץ-פובליק 24 בי  פארבעסערונגען אינפראסטרוקטור סטראטעגישע

  עעקזיסטירנד אויסניצן  אינאוואציע, פארגרינגערן זיכערהייט,  פארבעסערן וועט פינאנצירונג  סטעיט די
 ביי באפעסטיגונג און אויסהאלטבארקייט אונטערהייבן און  אנטוויקלונג, ביזנעס  ציען-פאראויס רעסָארסן, 

    איינריכטונגען. די
  
ארטיגע און ראיאנישע עירפארטס זענען דער אריינגאנגס טויער צו קאמיוניטיס לענגאויס ניו יארק  "

האט גאווערנער האקול  "ער גארער וועלט,סטעיט, צוציענדיג טוריסטן און ביזנעס פון איבער ד
די אינוועסטירונגען וועלן ווייטער טראנספארמירן ניו יארק׳ס עירפארטס אויף ערשטראנקיגע  "  געזאגט.

   ".איינריכטונגען וועלכע וועלן ווייטער אונטערהייבן עקאנאמישע אנטוויקלונג און וואוקס
  

טמענט אוו טראנספארטעישען וועלן פראיעקטן אדמיניסטרירט דורך דער ניו יארק סטעיט דעפאר
פינאנצירט דורך דער עיוויעישען קאפיטאל אינוועסטירונג פראגראם ארייננעמען די קאנסטרוקציע פון 

נייע סעקיוריטי און צוטריט קאנטראל פארבעסערונגען, ארויסשטעלן נייע אויטאמאטישע וועטער  
עהאביליטירונג פון נייע און עקזיסטירנדע הענגארס און  אויפזיכט סיסטעמס, און די קאנסטרוקציע און ר

פליגער ריפיּולינג איינריכטונגען. די דאזיגע אינוועסטירונגען וועלן סערווירן צו מאכן די ארומיגע  
    קאמיוניטיס מער עקאנאמיש פארמעסטעריש מיט דערנעבנדע סטעיטס.

  
ניו יארק זעצט פאר ווייטער צו מאכן געצילטע אינוועסטירונגען אין אלע טראנספארטאציע  "

אינפראסטרוקטור וואס וועט פארבעסערן זיכערהייט, פארשטערקערן קאמיוניטיס, און שאפן און 
האט געזאגט טראנספארטאציע   "באצאלטע דזשאבס,- אויסהאלטן נייע און עקזיסטירנדע, גוט

די אוויאציע גרענטס שטיצן ספעציפישע פראיעקטס וואס  "  טערעסע דאמינגעז. קאמישענער מארי
ראיאניש און  —וועלן סערווירן צו מאכן אונזער ארטיגע קאמיוניטיס מער עקאנאמיש פארמעסטעריש 

     "גלאבאל.
  
ע  מיט די פינאנצירונג נעמט ניו יארק ווייטערדיגע טריט צו פארבעסערן אונזערע עירפארטס, וועלכ"

נויטיג אויף ווייטער צוצוציען ביזנעסער, טוריסטן, און נייע איינוואוינער, ביישטייערנדיג צו  -זענען העכסט
האט געזאגט סענאטאר טים קענעדי,   "דער אלגעמיינער עקאנאמישער סוקסעס פון די סטעיט,



איך דאנק גאווערנער האקול פאר  "  פארזיצער פון דער סענאט טראנספארטאציע קאמיטע.
   "פריאריטיזירן די אינוועסטירונגען, און איך קוק ארויס צו זעהן די נייטיגע פראיעקטן זיך ציען פאראויס.

  
רענאווירן ארטיגע עירפארטס ערמעגליכט פאר אונזערע שטעט ווייטער צו זיין טרייבער פון -איבער"

שטאטישע ביזנעסער און פארגרינגערן רייזע -ריסטן, אויסער׳ןעקאנאמישע אנטוויקלונג דורך צוציען טו
האט געזאגט אסעמבלימאן וויליאם מאגנארעלי, פארזיצער פון דער אסעמבלי   "פלענער,

- די געלטער וועלן אונטערהייבן די עירפארטס צו טרעפן צו די שטענדיג"  טראנספארטאציע קאמיטע.
   "סעקיוריטי, און זיכערהייט סטאנדארטן.פארבעסערנדע אינפראסטרוקטור, טעכנאלאגיע,  

  
  צו געווארן אויסגעטיילט איז   פראגראם אינוועסטירונגען קאפיטאל אוויאציע 2021 דער פון פינאנצירונג 

     פראיעקטן: פאלגענדע  די
    

    מיליאן דאלער 1.6 - קאפיטאל דיסטריקט 
    

  סיסטעם; שאפונג -עלעקטריציטעט סָאלַאר א פון קאנסטרוקציע צו דאלער  מיליאן 1.0 •
  איינריכטונג נייע  א פון קאנסטרוקציע און  סיסטעם; סעפטיק אפגרעיד׳עטע אן פון קאנסטרוקציע

 פאסירונגען וועטער שווערע דורכאויס אפעראציעס אויסצוהאלטן נויטיג אויסריכטונגען שטיצן צו
    קאונטי.  אלבאני  אין עירפארט באניאל  סאוט ביי

  אפעראציעס אויסצוהאלטן אויסריכטונגען סערוויס פון איינקויף  די צו דאלער  מיליאן 0.6 •
    עירפארט.  קאונטי  סאראטאגע דער ביי פאסירונגען  וועטער שווערע דורכאויס

 
    

  מיליאן דאלער  2.4 - צענטראל ניו יארק 
    

  פיּועלינג פארעלטערטע  עקזיסטירנדע די פון אוועקפירן זיכערע די צו דאלער  מיליאן 1.3 •
- ענווייראנמענטאל  פארגעשריטענע טעכנאלאגיש נייע א פון קאנסטרוקציע און איינריכטונגען

  מעדיסאן  אין עירפארט מוניציפאלע  העמילטאן דער ביי איינריכטונג ריפיּולינג פריינטליכע
     קאונטי.

  אונטערערדישע עקזיסטירנדע  די אריבערציען און  ערזעצן דאס  פאר דאלער  מיליאן 1.1 •
-איבער מיט אקוויפייער, מקור -איינציג אן  איבער פלאצירט טאנקן,   סטארעדזש  ברענשטאף

  קארטלענד אין  עירפארט פיעלד טשעיס דער ביי טאנקן  אפהאלט אויסגיס  ברענשטאף ערדישע
     קאונטי.

 
 

   מיליאן דאלער 2.9 - פינגער לעיקס 
    

  און סיסטעם  דזשענערעישען עלעקטרישע סָאלַאר א פון קאנסטראקשען פאר דאלער  מיליאן 0.6 •
  וועין אין עירפארט סָאדוס- וויליאמסאן דער ביי פארבעסערונגען אויסהאלטבארקייט  אנדערע
     קאונטי.

  אפעראציעס אויסצוהאלטן אויסריכטונגען סערוויס פון איינקויף  די צו דאלער  מיליאן 0.4 •
    עירפארט.  קאונטי סאראטאגע  דער ביי פארקומענישן  וועטער שווערע כאויסדור

 יעיטס אין  עירפארט יַאן ּפען דער ביי  טראקס ריפיּולינג איינצוקויפן אויף דאלער  מיליאן 0.4 •
     קאונטי.



  לינדערונג-אויסגיס ערדישע-איבער׳ן נייע א פון  קאנסטרוקציע  פאר דאלער  מיליאן 0.6 •
     קאונטי. ווייאמינג אין  עירפארט  ווארסא פערי דער ביי םפַאר  ברענשטאף

 דער  אויסשטעלן איבער דאס און צוטריטליכקייט עירפארט פארבעסערן צו דאלער  מיליאן 0.9 •
    קאונטי. אנטעריאו  אין עירפארט קאנאנדייגווא דער ביי טויערן און פלויטן סעקיוריטי פערימעטער

 
  

   דאלערמיליאן  0.3 -לאנג איילענד 
    

  שטיצן צו דזשענערעיטער  ָאּפ -ּבעק א  אינסטאלירן און איינקויפן  פאר׳ן דאלער  מיליאן 0.3 •
 ביי סיסטעם  אויסלעש  פייער 1 העינגאר  דער צו פארבעסערונגען  און  אפעראציעס עירפארט

    קאונטי. סופאלק  אין עירפארט מעקארטור

 
    

   מיליאן דאלער  2.9 - הודסאן -מיטל
    

  ראמפע, שמעלצונג -אייז  עירפארט צענטראלע נייע א פון  קאנסטרוקציע  פאר דאלער  מיליאן 1.5 •
  דער ביי פאסיליטי, פראטעקשען בארדער און  קאסטומס עס -יו נייער דער פון טייל א

     עירפארט.  קאונטי וועסטשעסטער
ראציעס ביי  מיליאן דאלער צו בויען אפעראציאנעלע שטיצע געביידעס אויסצוהאלטן אפע  1.4 •

     דער הודסאן וואלי ראיאנישע עירפארט אין דוטשעס קאונטי.

 
 

   מיליאן דאלער 0.9 -מאוהאק וואלי 
    

 אויפזיכט וועטער אויטאמאטישן דעם מאדערניזירן און איבערציען דאס  פאר דאלער  מיליאן 0.9 •
  עס. אלבערט  דער  ביי אפעראציעס עירפארט אויסצוהאלטן אויף זיך נויטיגט וועלכס סיסטעם,

     קאונטי. אטסעגא אין עירפארט ראיאנישע  נעידער

 
    

   מיליאן דאלער  5.2 - נארט קאנטרי 
  

  יארק ניו פאר איינריכטונג  עירפארט  עקזיסטירנדע אן רעהאביליטירן פאר דאלער  מיליאן 0.9 •
  מאסענא   דער ביי אפעראציעס אויטאריטעט פאווער סטעיט יארק  ניו און פאליציי סטעיט

     קאונטי. לאורענס סט.  אין עירפארט  אינטערנעשענעל 
 עירפארט מעמאריעל בענעט- פלאויד דער  ביי העינגאר  נייע א בויען צו אויף דאלער  מיליאן 1.4 •

    קאונטי. ווארען אין
  צוטריט טויערן, נייע אריינגערעכנט טעכנאלאגיעס,  נייע ארויסצושטעלן דאלער  מיליאן 0.5 •

  דער ביי פארבעסערונגען ארט פארקינג און סיסטעמס, קאמערע סעקיוריטי און  קאנטראל
     קאונטי. לאורענס  סט. אין עירפארט מוניציפאלע פאטסדעם 

  פיּועלינג פארעלטערטע  עקזיסטירנדע די פון אוועקפירן זיכערע די צו דאלער  מיליאן 1.5 •
  ערדישע-איבער׳ן פארגעשריטענע טעכנאלאגיש נייע א פון קאנסטרוקציע און איינריכטונגען,

    נטי. קאו דזשעפערסאן  אין עירפארט אינטערנעשענעל  וואטערטאון דער ביי איינריכטונג ריפיּולינג



  פארבעסערונגען דזשענערעיטערס; ָאּפ-ּבעק  עמערדזשענסי איינקויפן  פאר׳ן דאלער  מיליאן 0.9 •
 אויסריכטונגען  פארבינדענע -זיכערהייט און סיסטעמס;  קאמוניקאציע און צוטריט סעקיוריטי, צו

    קאונטי.  לאורענס סט.  אין  עירפארט אינטערנעשענעל  אגדענסבורג דעם ביי

 
    

    מיליאן דאלער 3.1 -רן טיער׳ ׳סאוטע
  

  די ערזעצן און באלייכטונגען שּפָארעדיגע-ענערגיע אינסטאלירן  פאר דאלער  מיליאן 1.5 •
    קאונטי.  ברום אין עירפארט בינגהעמטאן גרעיטער  דעם ביי סיסטעם קאנטראל איינקונפט

  ען,פארבעסערונג  העינגאר  דזשעט שפארעדיגע-ענערגיע פאר דאלער  מיליאן 0.2 •
  העינגאר גענעראל און באלייכטונג LED און הייצונג עפעקטיווע-הויך אריינגערעכנט

    קאונטי.  טשענאנגא אין עירפארט איטאן  אי.  ליוטענאנט  דער ביי אקטיוויטעטן רעהאביליטירונג
 דורכאויס אפעראציעס אויסצוהאלטן אויסריכטונגען סערוויס איינקויפן  פאר׳ן דאלער  מיליאן 0.1 •

    קאונטי. סטובען  אין עירפארט פאסט  פעינטעד-קארנינג   דער ביי פארקומענישן וועטער שווערע
  ענד  קָאסטומס עס -יו א אויף געביידע עקזיסטירנדע אן איבערבויען  פאר דאלער  מיליאן 1.3 •

 ביי פלייטס פאסאזשיר אינטערנאציאנאלע האלטן צו אויף איינריכטונג ּפרָאטעקשען רדערּבאָ 
    קאונטי.  טשעמונג אין עירפארט ראיאנישע  קארנינג עלמיירע דער

 
  

    מיליאן דאלער  1.5 -מערב ניו יארק 
    

 ויסריכטונגעןא פארבינדענע-עירפארט אנדערע און סערוויס איינקויפן  פאר׳ן דאלער  מיליאן 0.2 •
     קאונטי. אלעגאני אין עירפארט  מוניציפאלע וועלסוויל דער ביי

  צו דזשענערעיטערס ָאּפ-ּבעק עמערדזשענסי  אינסטאלירן און איינקויפן  פאר׳ן דאלער  מיליאן 1.3 •
    קאונטי.  ערי  אין עירפארט  אינטערנעשענעל  ניאגארא   דער ביי אפעראציעס עירפארט שטיצן

 
ז צוגעטיילט געווארן צו פראיעקטן דורך א פארמעסטערישע אויסזוך פראצעס און  פינאנצירונג אי

אפגעשאצט באזירט אויף אוועקגעשטעלטע קריטעריע אריינגערעכנט עקאנאמישע בענעפיט, 
אפעראציאנעלע עפעקטיווקייט, זיכערהייט פארבעסערונגען, און די פאטענציעל פאר צוציען נייע אדער  

פארבינדענע אקטיוויטעטן. די אויסוועהל קריטעריע האבן אויך  -ישפארברייטערטע עראנאט
גינציג און ביישטייערט צו גרינהויז גאז ארויסלאז -פריאריטיזירט פראיעקטן וואס זענען געווען קאסט

דער ניו יארק סטעיט דעפארטמענט אוו טראנספארטעישען איז פארשפראכן צו ארבעטן  רעדוקציעס. 
     אנסירער צו פארשנעלערן דאס ליפערן די פארבעסערונגען.מיט ארטיגע פראיעקט ספ 
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