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גאווערנער קעטי האקול

גאווערנער האקול אנאנסירט אדמיניסטראציע נאמינאציעס
קעווין לאו וועט נאמינירט ווערן אלס דירעקטאר פון דער ׳אורּבען דעוועלאפמענט קארפארעישען׳
און וועט ווערן דעזיגנירט אלס פארזיצער פון דער UDC
האוּפ נייט וועט נאמינירט ווערן אלס קאמישענער פונ׳ם דעפארטמענט פון עקאנאמישע אנטוויקלונג
און פרעזידענט און  CEOפון עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט
גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן נאמינאציעס פאר ראלעס ביי דער ׳אורּבען דעוועלאפמענט
קארפארעישען׳ ,׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ ,און דער דעפארטמענט פון עקאנאמישע אנטוויקלונג.
קעווין לאו וועט נאמינירט ווערן אלס דירעקטאר פון דער ׳אורּבען דעוועלאפמענט קארפארעישען׳ און וועט
דעזיגנירט ווערן פארזיצער פון דער  UDCאון האוּפ נייט וועט נאמינירט ווערן אלס קאמישענער פונ׳ם
דעפארטמענט פון עקאנאמישע אנטוויקלונג און פרעזידענט און  CEOפון ׳עמפייער סטעיט
דעוועלאפמענט׳.
"נאך די איבערקערנדע ווירקונג וואס דער פאנדעמיע האט געהאט אויף ניו יארק׳ס עקאנאמיע ,דארפן
מיר האבן די בעסטע פון די בעסטע ביים שפיץ צו פירן אונזער ערהוילונג ",האט גאווערנער האקול
געזאגט" .מיט זייער ברייטע ערפארונג און פארשידנמיניגע הינטערגרונדן זענען האוּפ נייט און קעווין לאו
גרייט צו פירן ניו יארק׳ס עקאנאמישע אנטוויקלונג אין קאמיוניטיס און שטעט לענגאויס דעם סטעיט און
צוריקברענגען אונזער עקאנאמיע שטערקער ווי סיי ווען אין דער פארגאנגענהייט".
קעווין לאו וועט נאמינירט געווארן אלס דירעקטאר פון דער ׳אורּבען דעוועלאפמענט קארפארעישען׳ און
וועט ווערן דעזיגנירט אלס פארזיצער פון דער  .UDCער איז א שותף און עקזעקיוטיוו וויצע פרעזידענט
ביי ׳טרייטעק ריעל עסטעיט דעוועלאפמענט קאמפאני׳ ,וואו ער איז א טייל פון דער פירערשאפט טיעם
און איז פארזיצערפון די פירמעס ׳עפארדעּבל האוזינג טיעם׳ .מר .לאו איז געווען דער מיט-פארזיצער
פונ׳ם לאנג איילענד ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסיל פאר די פארלאפענע צען יאר .זיינע
באמיאונגען זענען פאקוסירט אויף ווידער-אויפלעבן לאנג איילענד דאונטאון געגנטער און העכערן די
סומע פון ארבעטסקראפט האוזינג אינ׳ם ראיאן .פריער איז לאו געווען פרעזידענט און  CEOפון דער
לאנג איילענד אסאסיעשען ( )LIAוואו ער איז געווען הויפט סטרעגיסט און אדוואקאט אויף אלע ענינים
וואס באטרעפן לאנג איילענד און איר ביזנעס קאמיוניטי .ער האט געהאלפן פארשאפן איבער  5ביליאן
דאלער אין אינפראסטרוקטור אינוועסטירונגען פאר די לאנג איילענד ראיאן .בעפאר זיין טעניור ביי דער
 LIAאיז לאו געווען פרעזידענט און  CEOפון דער לאנג איילענד ּפאַ ווער אויטאָ ריטעט ( ,)LIPAדי צווייט-
גרעסטע פובליק יוטיליטי אינ׳ם לאנד .לאו האט אנגעהויבן די גרעסטע ענערגיע-שפארעדיגקייט
פראגראם פאר סיי וועלכע פובליק יוטיליטי אינ׳ם לאנד ,איינגעשאפן די גרעסטע סאָ לאַ ר ענערגיע
פראיעקט אין ניו יארק סטעיט ,געשאפן אן אָ ף-שאָ ר ווינט צוזאמענארבעט מיט קאן עדיסאן און די ניו
יארק ּפאַ ווער אויטאָ ריטעט און אריינגעברענגט ׳סמארט מיטערס׳ צו דער ראיאן .לאו האט פריער
סערווירט אלס טשיעף דעפיוטי קאונטי עקזעקיוטיוו פאר סופאלק קאונטי און איז געווען דער פארוואלטונג

שותף פון דער לאנג איילענד אפיס פאר ניקסאָ ן ּפיּבאָ די על-עלּ-פי ,אן אינטערנאציאנאלע געזעץ פירמע.
לאו סערווירט אלס פארזיצער פון דער סטאני ברוק אוניווערסיטעט קאונסיל און סערווירט אויף דער
ּבאָ ורד פון דער מעטראפאליטען טראנספארטאציע אויטאריטעט ( .)MTAער איז אויך פארזיצער פון דער
׳לאנג איילענד האוזינג פארטנערשיפ׳ און פארזיצער פון ׳עקסעלערעיט לאנג איילענד׳ .לאו האלט אן עי-
עי דעגרי פון סופאלק קאונטי קאמיוניטי קאלעדזש ,א בי-עי דעגרי פון  SUNYסטאני ברוק
אוניווערסיטעט ,אן עם-עס דעגרי פון דער גראדואירער סקול פון אינער-שטאטישע אנגעלעגנהייטן און
פלאנירונג ביי  CUNYהאָ נטער קאלעדזש און א דזשעי-די דעגרי פון סט .דזשאן׳ס אוניווערסיטעט סקול
אוו לאו .מר .לאו וועט פארנעמען דעם פאסטן פון פארזיצער נאכ׳ן באשטעטיגט ווערן דורך דער סענאט.
האוּפ נייט וועט נאמינירט ווערן אלס קאמישענער פונ׳ם דעפארטמענט פון עקאנאמישע אנטוויקלונג און
פרעזידענט און  CEOפון עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט ( .)ESDמס .נייט האט סערווירט אלס
פרעזידענט און  CEOפון ׳גרעיטער דזשעמעיקע דעוועלאפמענט קארפארעישען׳ ( )GJDCזינט .2015
אין יענעם פאסטן האט זי פאראויס-געפירט די עקאנאמישע וואוקס ,קאמיוניטי געבוי ,און אויסהאלטבארע
ריעל עסטעיט דעוועלאפמענט וואס האט אומשאצבאר ווידער-אויפגעלעבט און פארשטערקערט די סאוט-
איסט קווינס ראיאן .מס נייט האט אויך סערווירט אויף ניו יארק סיטי פלאנירונג קאמיסיע ,אלס א
קאמישענער .בעפאר אנפירן  GJDCאיז זי געווען טשיעף אפערעיטינג אפיסער פון דעם ׳אָ ּפער
מאַ נהעטען עמּפאָ ווערמענט זאָ ון׳ אויפזעענדיג איבער  150מיליאן דאלער אין אינוועסטירונגען,
אויסניצנדיג איבער  1ביליאן דאלער אין פריוואטע קאפיטאל און ארבעטנדיג אויף פראיעקטן ווי צ.ב.ש .די
איסט ריווער פלאזא ,פאטעמקין איסט הארלעם און דער וויקטאריע טעאטער און האטעל .זי האט אויך
סערווירט אלס וויצע פרעזידענט ביי מארגען סטענלי אין די ׳אינסטיטוציאנעלע עקוויטיס דיוויזשען ,יו-עס,
און אלס וויצע פרעזידענט פון סטראטעגישע פלאנירונג און אי-קאמערס ,מארגען סטענלי ,יאפאן .פריער
אין איר קאריערע האט מס .נייט געארבעט ביי ׳עקסענטשור׳ און אין ניו יארק סיטי רעגירונג .מס .נייט
סערווירט אויף א צאל ּבאָ ורדס פון ארגאניזאציעס ,אריינגערעכנט :ראיאנישע פלאן אסאסיעשען (וויצע
פארזיצערין) ,׳טרו-פאנד פיינענשעל׳ (וויצע פארזיצערין) ,׳גראמין אמעריקע׳ ,מארגען סטענלי קאמיוניטי
אנטוויקלונג עדווייזאָ רי ּבאָ ורד ,׳איסט הארלעם טוטאריעל פראגראם׳ ,און ׳דזשעק ענד דזשיל אוו
אמעריקע פאנדעישען (טרעזשורער) .זי איז די באלד-לעצטיגע פארזיצערין פון דער ּבאָ ורד אָ וו טראָ סטיס
פון ׳מערימאונט מאנהעטען קאלעדזש׳ און איז געווען א מיטגליד פון ABNY׳ס  2020צענזוס
ארגאניזירונג און אקציע קאמיטע .מס .נייט האלט א בי-עי דעגרי פון מערימאונט מאנהעטען קאלעדזש
און אן עם-בי-עי פון די גרעדזשועיט סקול אוו ביזנעס פון דער אוניווערסיטעט פון שיקאגא .מס .נייט וועט
דינען אלס עקטינג קאמישענער פרעזידענט און  CEOביז׳ן באשטעטיגונג דורכ׳ן סענאט.
###
נאך נייעס קען מען באקומען ביי www.governor.ny.gov
ניו יארק סטעיט | עקזעקיוטיוו טשעימבער | 518.474.8418 | press.office@exec.ny.gov
זיך ארויסשרייבן

