אויף תיכף ארויסצוגעבן11/3/2021 :

גאווערנער קעטי האקול

גאווערנער האקול אנאנסירט גרונטשטיין לייגן פאר פאזע צוויי פון טעכנאלאגיש פארגעשריטענע
נייע ראנקאנקאמא האָ ּב
 55מיליאן דאלערדיגע סטעיט אינוועסטירונג שטיצט דאס שאפן נייע ּפאַ רקינג איינריכטונגען,
נויטיגע סּוער אפגרעידס ,און געמישטע-באניץ ערטער
פאזע צוויי צו שאפן  388רעזידענשעל וואוינונגען 88,500 ,סקווער פיס פון קאמערציעל און אפיס
פלאץ ,און איבער ּ 1,200פאַ רקינג ערטער
פראיעקט אויסשטעל בילדער קען מען געפונען דא
גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן דאס גרונטשטיין לייגן פאר פאזע צוויי פון די  700מיליאן
דאלערדיגע טעכנאלאגיש פארגעשריטענע ראנאקאנקאמא האָ ּב ,א הויפט געמישטע-באניץ
דעוועלאפמענט אין דעם טאָ ון אָ וו ברוקהעיווען ,אין סופאלק קאונטי .די  256מיליאן דאלערדיגע צווייטע
פאזע וועט שאפן  388האָ וזינג יוניטס 73,000 ,סקווער פיס פון קאמערציעלע פלאץ 15,500 ,סקווער
פיס פון אפיס פלאץ ,און איבער  1,200פארקינג ערטער .׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ שטיצט דעם
פראיעקט מיט א  50מיליאן דאלערדיגע קאפיטאל גרענט אלס טייל פון דער טראנספארמירנדע
אינוועסטירונג פראגראם געלטער אלאקירט צו לאנג איילענד אין  2017ניו יארק סטעיט בודזשעט.
 ESDהאט פריער צוגעשטעלט  5מיליאן דאלער ,רעקאמענדירט דורך די לאנג איילענד ראיאנישע
עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסיל ,צו שטיצן א נייע סּוער באהאנדלונג פאבריק און סּוער
אינפראסטרוקטור פארבעסערונגען.
"די ראנאקאנקאמא האָ ּב וועט זיין א גרויסע שפרינג פאראויס אין בויען ניו יארק׳ס עקאנאמיע און ווידער-
אויפלעבן די צוקונפט פון לאנג איילענד ",האט גאווערנער האקול געזאגט" .די נעקסטע פאזע פון די
ראנאקאנקאמא האָ ּב ציעט ווייטער אונזער פארשפרעכונג צו אינוועסטירן אין טראנספארמירנדע
אנטוויקלונגען צו ברענגען רעזידענשעל און קאמערציעלע פלעצער צו לאנג איילענד .ניו יארק וועט
ווייטער מאכן דרייסטע ,סטראטעגישע אינוועסטירונגען צו שטיצן ווידער-אנטוויקלונג און ווידער-
אויפלעבונג באמיאונגען לענגאויס דעם סטעיט".
די ראנאקאנקאמא האָ ּב פראיעקט ,אנטוויקלט דורך ׳טרייטעק ריעל עסטעיט׳ ,טראנספארמירט אן
געוועזענע נאכגעלאזטע געגנט אויף א נייע לעבן-ארבעטן-שפילן דעסטינאציע פלאצירט טריט פון די
לאנג איילענד רעיל-ראוד סטאנציע ,און בלויז מינוטן פון די מעקארטור עירפארט ,לאנג איילענד׳ס
איינציגסטע הויפט קאמערציעלע עירפארט .פאזע איינס פון דער פראיעקט האט געשאפן עלסטאן
סקווער ,א באלד -500אפארטמענט קאמיוניטי וועלכס איז פארענדיגט געווארן אין מערץ  .2020פאזע
צוויי איז ערווארטעט צו ווערן געענדיגט אין ענדע .2024

׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ טשיעף אפערעיטינג אפיסער און עקזעקיוטיוו דעפיוטי
קאמישענער קעווין יוניס האט געזאגט" ,דער ראנאקאנקאמא האָ ּב בויעט אויף ESD׳ס פארשפרעכונג
צו טראנספארמירנדע עקאנאמישע געלעגנהייטן דורך ווידער-אויפלעבן א נאכגעלאזטע ארט צו שאפן א
לעבהאפטע און אקטיווע קאמיוניטי .דער פראיעקט וועט שאפן נייע רעזידענשעל און קאמערציעלע
פלעצער ,שטיצנדיג טויזנטע קאנסטרוקציע און פערמאנענטע דזשאָ ּבס אינערהאלב די קאמיוניטי ,און אין
דער זעלבער צייט העלפן אונטערצינדן ראיאנישע עקאנאמישע וואוקס".
די ראנאקאנקאמא האָ ּב וועט איבערשפאנען אומגעפער -53עיקער ,אנבאטנדיג  1,450רעזידענשעל
מולטי-פאמיליע וואוינונגען 360,000 ,סקווער פיס פון אפיס פלאץ 195,000 ,סקווער פיס פון ריטעיל
פלאץ 60,000 ,סקווער פיס פון האָ סּפיטעליטי פלאץ ,און דריי נייע ּפאַ רקינג איינריכטונגען .די
כללות׳דיגע פראיעקט וועט שטיצן  10,000קאנסטרוקציע דזשאָ ּבס און  2,500פערמאנענטע דזשאָ ּבס.
דער פראיעקט דערגאנצעט די  2018מאדערניזירונג פון די ראנאקאנקאמא  LIRRסטאנציע ,וועלכס
האט באקומען  5.9מיליאנען אין אפגרעידס צו שטיצן פארער עקספיריענס אריינגערעכנט
אינטעראקטיווע דיגיטאלע שילדן און  LEDשילדן ,בענק מיט טשאַ רדזש ּפאָ רטס ,און אומזיסטע
קאסטומער וויי-פיי.
׳טרייטעק׳ הויפט שותף דזשים קאָ ֿפלין האט געזאגט" ,סטעישען סקווער ביי די ראנאקאנקאמא האָ ּב
איז געווען א קאמיוניטי-געטריבענע באמיאונג און וואלט נישט מעגליך געווען אן די קאאפעראציע פון
אלע שטאפלען פון די רעגירונג .ניו יארק סטעיט׳ס אינוועסטירונג אין אינפראסטרוקטור און ּפאַ רקינג
האט ערלויבט פאר ׳טרייטעק׳ צו אינוועסטירן איבער  425מיליאן דאלער אין ראנאקאנקאמא אין די
ערשטע צוויי קאנסטרוקציע פאזעס .מיר קוקן ארויס צו בויען סטעישען סקווער און טראנספארמירן
ראנאקאנקאמא אויף א ריכטיגע טראנזיט-אריענטירטע געמישטע-באניץ דעסטינאציע מיט וואס לאנג
איילענד קען זיך שטאלצירן".
סענאטאר אלעקסיס וועיק האט געזאגט" ,איך קוק ארויס צו פאזע צוויי אזוי ווי עס וועט ברענגען
ביזנעס און האָ וזינג צו ראנאקאנקאמא .איר נאענטקייט צו די באן סטאנציע וועט האפנטליך דערמוטיגן
ביזנעס וואוקס פאר אונזער טאון".
אסעמבלי מיטגליד דאג סמיט האט געזאגט" ,נאך מער ווי א צענדליג יאר קאמיוניטי זיצונגען ,בין איך
דערמוטיגט צו זעהן ווי דער הערליכער מאדערנער אנטוויקלונג האט ערזעצט א פארלאזטע געגנט אין
הארץ פון מיין דיסטריקט ,ארומנעמענדיג לאנג איילענד׳ס פארנומענסטע טראנזיט צענטער .אזוי ווי מיר
גייען אריין אין דער צווייטער פאזע ,האט דער פראיעקט שוין געשאפן און געהעכערט פראפערטי ווערדן
אין אונזער קאמיוניטי און וועט ווייטער זעהן הונדערטער מיליאנען דאלארען אין פריוואטע אינוועסטירונג
אין ראנאקאנקאמא .איך וועל פארזעצן ווייטער צו ארבעטן מיט מיינע מיטארבעטער אין סטעיט און
ארטיגע רעגירונג צו מאכן לאנג איילענד א מער צוגענגליכע און בעסערע פלאץ צו וואוינען ,ארבעטן ,און
האדעווען א פאמיליע ,אנהויבן א ביזנעס ,און רעטייער׳ען".
סופאלק קאונטי עקזעקיוטיוו סטיוו בעלאון האט געזאגט" ,טראנזיט-אריענטירטע אנטוויקלונגען ,ווי
די ראנאקאנקאמא האָ ּב ,זענען גענוי וואס מיר דארפן האבן דא אין סופאלק קאונטי צו העלפן צוציען
יונגע מענטשן און בלייבן ווייטער פארמעסטעריש אלס א ראיאן .דער פראיעקט זעצט פאר ווייטער זיך צו
ציען ווייטער פאראויס מיט אלע קרעפטן ,צו טראנספארמירן א פארלאזטע ארט אויף א לעבהאפטע,
פוסגייער-גינציגע האָ ּב וועלכס וועט דינען אלס א 21׳סטע יארהונדערט מוסטער פאר די סארט
עקאנאמישע אנטוויקלונג פראיעקטן וואס מיר דארפן האבן אויף פארצוזעצן ווייטער צו וואקס אונזער
עקאנאמיע אויף אן אויסהאלטבארער אופן".

ברוקהעיווען סופערווייזער עד ראמעין האט געזאגט" ,ברוקהעיווען טאון האט געארבעט מיט די הויפט
דעוועלאפער פון די ראנאקאנקאמא האָ ּב דאס צו מאכן א טראנספארמירנדע פראיעקט דורך איר
נאענטקייט צו די לאנג איילענד רעילראָ וד ראנאקאנקאמא באן סטאנציע ,מעקארטור עירפארט ,און די
לאנג איילענד עקסּפרעסוועי .עס איז דער אידעאלער פלאץ פאר מענטשן צו וואוינען ,איבערהויפט אויב
זיי קאָ מיּוט׳ען צו ארבעט דורך די רעילראוד .עס סערווירט אויך אלס א גוטע ביישפיל פון ווידער-
אויפלעבונג פאר אנדערע קאמיוניטיס נאכצופאלגן .איינמאל עס וועט פארענדיגט ווערן וועט עס גאר
שטארק פארבעסערן די לעבנס-קוואליטעט פון מענטשן וואס וואוינען און ארבעטן אין און ארום די געגנט
און שאפן באדייטנדע עקאנאמישע וואוקס פאר דער ראיאן".
אייסליפ סופערווייזער ענדזשי קארפענטער האט געזאגט" ,פאזע צוויי פון די ראנאקאנקאמא האָ ּב
איז נאך א טריט פאראויס אין די טראנספארמאציע פון דער אונטערבאניצטער געגנט אויף א
לעבהאפטע ,פוסגייער-גינציגע און ענווייראנמענטאל אויסגעהאלטענער דעסטינאציע צו וואוינען,
ארבעטן ,און גיין איינקויפן".
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