אויף תיכף ארויסצוגעבן11/8/2021 :

גאווערנער קעטי האקול

גאווערנאר האקול אנאנסירט גרויסע  450מיליאן דאלארדיגע "ברענג צוריק טוריזם ,ברענג צוריק
דזשאבס" ברייטע ערהוילונג פלאן
אנאנסירונג קומט אינעם טאג פון די צוריק עפענונג פון איעטערנאציאנאלע גרעניצן
 100מיליאן דאלאר אין איינמאליגע באצאלונגען צו שטיצן די שווערסטע באטראפענע טוריזם
ארבייטער
 100מיליאן דאלאר אין גרענטס צו ערמוטיגן טוריזם ארבעטסגעבער צו אויפנעמען
איינגעשטעלטע
 25מיליאן דאלאר צו צוציהען פארזאמלונג צענטער און האטעל געשעענישן; נאך  25מיליאן דאלאר
פאר מארקעטינג קאמפיין אינעם לאנד און איבער די וועלט
פארפליכטונג צו שטופן פאר געזעץ צו פארברייטערן סוקסעספולע קליינע ביזנעסער ערהוילונג
פראגראם פאר ביזנעסער געעפנט קורצליך בעפאר אדער דורכאויס די פאנדעמיע מיט א 200
מיליאן דאלארדיגע הילף פראגראם
גאווערנאר קעטי האקול האט היינט – אינעם טאג ווען די אינטערנאציאנאלע גרעניצן עפענען זיך צוריק
אויף – אנאנסירט א ברייט פארצווייגטע  450מיליאן דאלארדיגע "ברענג צוריק טוריזם ,ברענג צוריק
דזשאבס" ( )Bring Back Tourism, Bring Back Jobsערהוילונג פלאן מיט א רייע פראגראמען צו
שטיצן ניו יארק סטעיט'ס שווער-באטראפענע טוריזם אינדוסטריע ארבייטער ,צוריק צו אויפלעבן די
סטעיט'ס טוריזם אינדוסטריע און צו שטיצן ביזנעסער וועלכע האבן זיך געעפנט קורצליך בעפאר די
פאנדעמיע האט זיך אנגעהויבן אדער דורכאויס די פאנדעמיע.
גאווערנאר האקול האט געמאכט דעם אנאנסירונג ביי די ( Museum of Natural Historyמוזעאום פון
נאטורליכע היסטאריע) ,באגלייט דורך פארטרעטער פון ( I LOVE NYאיך האב ליב ניו יארק)NY ,
( Foreverניו יארק – שטענדיג) ,טוריזם און ביזנעס גרופעס ,און אזוי אויך לעיבאר גרופעס וועלכע
פארטרעטן ארבייטער אין די טורזים אינדוסטריע .די רייע פראגראמען זענען פלאנירט מיט א פילפאכיגע
צוגאנג צו צוריק אויפלעבן די אינדוסטריע דורך הילף פאר ארבייטער ,אינוועסטירונגען אין קליינע
ביזנעסער און מארקעטינג פאר קליענטן פון ארום דאס לאנד און ארום די וועלט.
"אונזער טורים אינדוסטריע דינט אלץ א ביישפיל פון די וועזן פון ניו יארק וואס זונדערט איר אפ פון די
אנדערע סטעיטס .ניו יארק קען נישט צוריק ארויסקומען פון די פאנדעמיע נאר אויב אונזער טוריזם
אינדוסטריע און אירע ארבייטער קומען צוריק" ,האט גאווערנער האקול געזאגט" .אונזער לאנד'ס-
ערשטע  450מיליאן דאלארדיגע ערהוילונג פלאן טוט נישט נאר העלפן טוריזם אינדוסטריע ארבייטער
זיך צוריק צו שטעלן אויף די פיס ,נאר עס וועט אויך העלפן קליינע ביזנעסער און פארוויילונג ערטער

צוריק צו עפענען זייערע טויערן .אונזער מעסעדזש פאר די וועלט איז קלאר :ניו יארק קומט צוריק ,און
מיר נעמען אייך אויף מיט ברייטע ארעמעס".
די עקאנאמישע קאנסעקווענצן פון קאוויד 19-אויף ניו יארק סטעיט'ס טוריזם עקאנאמיע זענען געווען
גאר שווער; אין  2019האט די אינדוסטריע אונטערגעהאלטן איינס פון יעדע  10דזשאבס ,און עס האט
אויפגעטריבן מער פון  100ביליאן דאלאר פאר די עקאנאמיע .לעצטע יאר זענען אינטערנאציאנאלע
באזוכן געווען  86%ווייניגער פון אין  ,2019און באזוכן דורך מענטשן פון אנדערע סטעיטס איז געפאלן
מיט  ,37%ברענגענדיג א פארלוסט פון נאענט צו  55%אין דירעקטע געשעפטן און א כמעט 50%
פארלוסט אין עקאנאמישע אויסווירקונגען.
אין אנטווארט ,האט גאווערנער האקול היינט אנאנסירט א ברייטע סטראטעגיע צו שטיצן ארבעטסלאזע
ארבייטער און ביזנעסער וועלכע מוטשענען זיך אין די קריטיש וויכטיגע טוריזם און גאסטגעבער
אינדוסטריע ,וועלכע איז געווען ניו יארק'ס דריט-גרעסטע אינדוסטריע בעפאר די פאנדעמיע; צו באלוינען
די וועלכע נעמען צוריק אויף די קריטישע ארבייטער; און צו אויפטרייבן א פארמערטע פארלאנג פאר די
סטעיט'ס טוריזם און גאסטגעבער אינדוסטריע'ס אטראקציעס.
 100מיליאן דאלארדיגע טוריזם ארבייטער ערהוילונג קאסע
די ערשטע טייל פון די פלאן שטיצט ניו יארקער פון די מערסט-באטראפענע טוריזם און גאסטגעבער
אינדוסטריע וועלכע האבן באקומען פארלענגערטע פעדעראלע ארבעטסלאזיגקייט (אָ נעמּפלאָ ימענט)
אינשורענס די לעצטע וואך בעפאר די בענעפיטן האבן זיך געענדיגט ,און זיי זעהען דערווייל נאכנישט
אינגאנצן צוריק זייערע געווענטליכע פארדינסטן .די ניו יארק סטעיט לעיבאר דעּפארטמענט
( )Department of Laborוועט אויסטיילן איינמאליגע באצאלונגען פון  $2,750פאר אזויפיל ווי 36,000
קוואליפיצירטע ארבייטער אין די טוריזם אינדוסטריע .די לעיבאר דעּפארטמענט וועט זיך פארבינדן מיט
ניו יארקער וועלכע זענען בארעכטיגט דערפאר דירעקט דורך טעקסט אדער אימעיל.
פאראייניגטע שטאטן סעקרעטערי אָ וו לעיבאר מאַ רטי וואַ לש האט געזאגט" ,אונטער גאווערנער
האקול'ס פירערשאפט ,איז ניו יארק א מוסטער פארן ברענגען גאר-נויטיגע ערהוילונג געלטער ארויס פון
די טירן פון די רעגירונג און אריין אין די הענט פון ארבעטנדע אמעריקאנער .ניו יארק'ס ווייט קוקנדע
צוגאנג וועט ברענגען גוט-באצאלנדע ,מיטל-קלאס דזשאבס ,און עס וועט צוריק ברענגען אן אינדוסטריע
וועלכע איז קריטיש צו קענען צוריק עפענען אונזער עקאנאמיע".
 100מיליאן דאלארדיגע טוריזם צוריק-צום-ארבעט גרענט פראגראם
די צווייטע טייל פון די פלאן איז אויסגעשטעלט צו ערמוטיגן טוריזם ביזנעסער – וועלכע זענען
אריבערגעגאנגען דזשאב און פארדינסטן פארלוסטן – צוריק צו אויפנעמען ארבייטער ,בשעת'ן צושטעלן
פינאנציעלע הילף .קוואליפיצירנדע טוריזם ביזנעסער וועלן זיין בארעכטיגט פאר גרענטס ביז אזויפיל ווי
 $5,000פאר יעדע נייע פול-טיים ארבעטער ,אדער  $2,500פאר יעדע נייע ּפארט-טיים ארבעטער וואס
ווערט אויפגענומען ,כדי זיי צו פארגוטיגן פאר די קאסטן פון אויפנעמען די ארבייטער .צו באקומען די
פולע בענעפיט ,וועלן ארבעטסגעבער דארפן אויפהאלטן די נייע ארבייטער פאר מער פון זעקס חודשים.
די פארמערונג אין ארבייטער וועט אויסגערעכנט ווערן לויט די סך הכל שעה'ן און נישט פאר יעדע
ארבייטער באזונדער ,און ביזנעסער וועלכע קענען אויפווייזן אז זיי האבן געהאט די שווערסטע ארבעט'ס
קראפט פארלוסטן צוליב קאוויד 19-וועלן באקומען דין קדימה .פאר מער אינפארמאציע און זיך
איינצושרייבן צו באקומען אימעיל מעלדונגען איבער דעם פראגראם ,באזוכט דא.
 25מיליאן דאלארדיגע 'באגעגנט זיך אין ניו יארק' פראגראם
די פראגראם קא נצעטרירט זיך אויף פארוויילונג ערטער און אויף געשעענישן צו אויפטרייבן און שטיצן
נייע ביזנעס -קאנצעטרירטע רייזע .די ברייטע צוגאנג צו באזוכונגען קוקט אויף די שפענדונג געוואוינהייטן

פון מענטשן וועלכע רייזן פאר ביזנעס אדער צוזאמקומען וועלכע שטייען איין אין די סטעיט איבערנאכט,
קויפן עסן און טוהן אקטיוויטעטן .די "באגעגנט זיך אין ניו יארק" ( )Meet in New Yorkפראגראם וועט
צושטעלן גרענטס צו העלפן פארזאמלונג צענטערן און קאנפערענץ זאלן צו ברענגען מער געשעענישן,
רייזנדע שפענדונג און דזשאבס צוריק צו ניו יארק סטעיט .קוואליפיצירנדע ערטער און די האטעלן וועלכע
ארבעטן צוזאמען מיט זיי קענען פארשלאגן דיסקאונטס אויף די קאסטן פון בּוקן צימערן אדער פארן
ארויסנעמען מערערע צימערן כדי צו אנרייצן ביזנעסער צו קומען צו זיי ,מיט גרענט זיי צו פארגוטיגן פאר
א טייל פון די דיסקאונטס .מער אינפארמאציע איבער קוואליפיצירנדע ביזנעסער און צוזאמקומען קען
געפונען ווערן דא.
 25מיליאן דאלארדיגע  I LOVE NYגלאבאלע מארקעטינג קאמפיין
די גלאבאלע טוריזם אדווערטייזמענט קאמפיין שיקט ארויס א נייע איינלאדענונג צו באזוכער אינעם
לאנד און ארום די וועלט ,ערלויבנדיג  I LOVE NYצו פארברייטערן אירע יעצטיגע מארקעטינג
אונטערנעמונגען צו נאך מארקעטס אינעם לאנד און איבער די וועלט .די קאמפיין וועט אריינרעכענען
רעקארדירטע און דיגיטאלע אדווערטייזמענטס וועלכע וועלן פראקלאמירן ניו יארק סטעיט אלץ א
וועלט'ס הויפט רייזע דעסטינאציע וואו באזיכער ווערן ערמוטיגט צו קומען און זיין טייל דערפון און
געפונען דאס וואס זיי האבן ליב.
 200מיליאן דאלארדיגע פראגראם פאר ביזנעסער געעפנט קורצליך בעפאר אדער דורכאויס די
פאנדעמיע
צו ווייטער רוקן ניו יארק סטעיט'ס איבערגעגעבנקייט פאר קליינע ביזנעסער ,האט גאווערנער האקול
אנאנסירט פלענער צו אריינגעבן א געזעץ אין יאנואר  2022ביים אנהויב פון ניו יארק סטעיט'ס
לעגיסלאטיווע סעסיע צו שאפן א  200מיליאן דאלארדיגע פראגראם צו שטיצן ביזנעסער וועלכע האבן
זיך געעפנט קורצליך בעפאר אדער דורכאויס די פאנדעמיע .די ווייט-קוקנדע אונטערנעמונג וועט
אויסנוצן עקזיסטירנדע געלטער אין די סטעיט'ס  800מיליאן דאלארדיגע קאוויד 19-פאנדעמיע קליינע
ביזנעס ערהוילונג גרענט פראגראם ( COVID-19 Pandemic Small Business Recovery Grant
 )Programכדי צו שטיצן יונגערע ביזנעסער וועלכע וואלטן אנדערש געווען אומבארעכטיגט צו באקומען
הילף דורך די יעצטיגע סטעיט און פעדעראלע פראגראמען ,זיכער מאכנדיג אז מער קליינע ביזנעסער
ווערן אריינגערעכנט.
די פאנדעמיע קליינע ביזנעס ערהוילונג גרענט פראגראם האט געהאט גרויסע הצלחה ביז היינט,
האבנדיג שוין אויסגעטיילט איבער  325מיליאן דאלאר צו שטיצן כמעט  20,000קליינע ביזנעסער ארום
ניו יארק סטעיט .מער פון  19,000פון די ביזנעסער וועלכע האבן באקומען געלטער זענען געווען
ביזנעסער מיט  10אדער ווייניגער ארביייטער 83% ,פון די וועלכע האבן באקומען געלטער זענען געווען
ביזנעסער אין די אייגנטום פון מינאריטעטן און פרויען ,און די דורכשניטליכע סומע וועלכע איז געשאנקען
געווארן איז געווען נאענט צו  .$17,000די געזעץ וועט ברענגען א פארברייטערונג פון די פראגראם צו
אריינרעכענען אויך קליינע ביזנעסער וועלכע זענען בעפאר דעם נישט געווען בארעכטיגט פאר
פאנדעמיע ערהוילונג הילף פון די סטעיט און פעדעראלע פראגראמען.
ניו יארק סטעיט לעיבאר דעּפארטמענט קאמישאנער ראבערטאָ ו ריערדאן האט געזאגט" ,די טוריזם
אינדוסטריע איז נישט נאר א קריטישע עקאנאמישע טרייב קראפט אין ניו יארק סטעיט ,נאר עס איז
איינס פון די זאכן וואס מאכט ניו יארק אזא גוטע פלאץ צו באזוכן .איך טוה אפלאדירן גאווערנער האקול
פארן אנערקענען די שוועריגקייטן וואס די פאנדעמיע האט געברענגט אויף אונזער טוריזם אינדוסטריע.
די ברייטע אונטערנעמונג איז קריטיש צו קענען צוריק אויפלעבן אונזער טוריזם אינדוסטריע און העלפן
ארבייטער וועלכע זענען דירעקט באטראפן געווארן דורך די פובליק געזונטהייט קריזיס".

עמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט ( )Empire State Developmentטשיעף אפערעיטינג אפיסער
און עקזעקיוטיוו דעּפיוטי קאמישאנער ,קעווין יּוניס ,האט געזאגט" ,טוריזם איז א וויכטיגע טייל פון ניו
יארק סטעיט'ס פארשידנארטיגע עקאנאמיע .עס שטיצט דזשאבס און ביזנעסער אין א רייע
אינדוסטריעס דורכן אונז ערלויבן צו מיטטיילן אלע פון די געוואלדיגע אטראקציעס ,געשעענישן און
ערפארונגען וואס מיר האבן צו אפפערן מיט באזיכער פון ארום די וועלט .זיך צוריקקערן צו טוריזם איז
גאר וויכטיג פאר די וואוקס און שטאנדהאפטיגקייט פון אנזער עקאנאמישע צוקונפט ,און די נייע
אונטערנעמונגען וועלן אונז העלפן צוריק אויפלעבן די אינדוסטריע וואס מוטשעט זיך".
עמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט וויצע פרעזידענט און עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון טוריזם ,ראס ד.
לעווי ,האט געזאגט" ,ווען ניו יארק סטעיט מאכט א שותפות מיט די טוריזם אינדוסטריע איז דאס אן
אומאפשטעלבארע צוזאמשטעל .די ברייטע אונטערנעמונג אנאנסירט היינט דורך גאווערנער האקול
וועט העלפן פארמערן באזוכן פון אלע סארטן ,אנגעהויבן פון אינטערנאציאנאלע רייזנדע וועלכע זוכן אן
אומפארגעסליכע וואקאציע ביז ביזנעסלייט וועלכע באטייליגן זיך אין וויכטיגע אינדוסטריע
פארזאמלונגען .די פראגראמען וועלן העלפן שטיצן די סטעיט'ס אויסערגעווענטליכע טוריזם אינדוסטריע
כדי עס זאל קענען צושטעלן סערוויסעס פאר קליענטן פון א הויכע קוואליטעט און אן אומפארגלייכבארע
גאסט ערפארונג".
ניו יארק סטעיט קאַ ונסיל פון קונסטווערק ()New York State Council on the Arts, NYSCA
עקזעקיוטיוו דירעקטארין ,מערע מאנוס ,האט געזאגט NYSCA" ,טוט אפלאדירן גאווערנער האקול'ס
איבערגעגעבנקייט צוריק צו אויפלעבן אינטערנאציאנאלע טוריזם אין ניו יארק – אונזערע
אויסערגעווענטליכע קונסטווערק און קולטור ארגאניזאציעס ,אינסטיטוציעס און ערטער פון אלע סארטן
זענען אפן און גרייט צו ווידער אמאל אויפנעמען די וועלט מיט ברייטע ארעמעס .דאס צוריקקומען פון
קולטורישע טוריזם וועט פארשטערקערן ניו יארק'ס אויסערגעווענטליכע קונסטווערק און קולטורישע
אינדוסטריע אין די צייט וואס עס בויט צוריק אויף אירע מעגליכקייטן ,הויבט א פיליאריגע זיכערע
ערהוילונג פראצעדור ,און פארשטערקערט אונזער עקאנאמיע .ווען די קונסטווערק בליהען ,טוט ניו יארק
פליהען!"
ניו יארק סטעיט קאונסיל פון קונסטווערק טשעיר ,קעטערין ניקאלס ,האט געזאגט" ,מיר פייערן די
היינטיגע לאנג-ערווארטעטע עררייכונג אזוי ווי אונזער סטעיט'ס גרעניצן עפענען זיך צוריק נאך 20
חודשים פון זיין פארשפארט כדי צו אפשטעלן די פארשפרייטונג פון קאוויד .19-די ווערטער 'ניו יארק'
דערמאנען די קונסטווערק וואס מיר האבן ,און דאס אז ניו יארק נעמט ווידער אויף טוריסטן צו אירע
אייקאנישע אטראקציעס ,קולטורישע הויכפונקטן און הויפט געסער ביזנעסער איז א רעזולטאט פון די
סטעיט'ס דורכגעטראכטע געזונטהייט און זיכערהייט פראטאקאלן .די צייט צו באזיכן ניו יארק איז יעצט,
און מיר זענען דאנקבאר פאר אונזער סטעיט'ס קימערנדע פירערשאפט צו שטיצן און פארשנעלערן
אונזער עקאנאמישע ערהוילונג אין הארמאניע מיט די באגייסטערנדע און קאלירפולע קונסטווערק וואס
מיר האבן צו ווייזן".
ניו יארק סטעיט טוריזם אדווייזאָ רי קאונסיל ( )Tourism Advisory Councilטשעיר ,קריסטין
ניקאלאס ,האט געזאגט" ,אזוי ווי ניו יארק'ס גרעניצן עפענען זיך ווידער פאר אינטערנאציאנאלע
באזיכער ,וועט די שטיצע פראגראמען וואס די גאווערנאר האט היינט אנאנסירט העלפן די טוריזם
אינדוסטריע צו פארזעצן איר ראלע אלץ א הויפט טרייבער פון די סטעיט'ס עקאנאמיע .מיר זענען
מזל'דיג אז גאווערנער האקול פארשטייט די טוריזם אינדוסטריע און אז זי איז געווען מיט אונז ווען צייטן
זענען געווען גו ט און אז זי איז יעצט מיט אונז דורכאויס די שווערע צייטן ווען מיר שטרעבן צוריקצובויען
מיט באנייטע באגייסטערונג".

סענטאר האָ וזעי מ .סעראַ נאָ ו האט געזאגט" ,באדייטנדע אינוועסטירונג אין ניו יארק'ס טוריזם
אינדוסטריע וועט צושטעלן א לעבנסוויכטיגע מיטל פאר א צאל אנדערע אינדוסטריעס ,אריינרעכענענדיג
רעסטוראנטן ,האטעלן ,אונטערהאלטונג און קולטורישע אינסטיטוציעס .אזוי ווי מיר נעמען צוריק אויף
אינטערנאציאנאלע רייזער אריין אין אונזער סטעיט ,וועלן די באזיכער שפילן א וויכטיגע ראלע אין אונזער
עקאנאמישע ערהוילונג פון קאוויד ,19-און מיר מוזן טוהן אלעס וואס מיר קענען צו שטיצן ארבייטער און
ביזנעסער דורכאויס די קריטישע צייט .פילן דאנק פאר גאווערנער האקול פארן אנערקענען די
וויכטיגקייט פון א בליהענדע טוריזם אינדוסטריע".
סענאטארשע ענע מ .קאפלאן האט געזאגט" ,בעפאר די פאנדעמיע איז ניו יארק'ס טוריזם
אינדוסטריע געווען אן עקאנאמישע טרייב קראפט וואס איז געווען פאראנטווארטליך פאר איבער
 800,000דזשאבס איבער די סטעיט און צענדליגע ביליאנען דאלארן אין עקאנאמישע אקטיוויטעט יעדע
יאר ,אבער די פרעצעדענטלאזע אפשפארונג פון אינטערנאציאנאלע גרעניצן און די כמעט אפהאלט פון
רייזע האט דערלאנגט א פאטש פאר די גאנצע אינדוסטריע און איר ארבעט'ס קראפט .אזוי ווי די
גרעניצן עפענען זיך צוריק און מענטשן הויבן אן צו פילן זיכער צו פארן נאכאמאל ,דארף די טוריזם
אינדוסטריע דרינגנדע הילף פאר קליינע ביזנעסער וועלכע מוטשענען זיך און פאר זייערע ארבייטער זיך
צוריק צו שטעלן אויף די פיס און נאכאמאל עפענען זייערע טויערן פאר באזיכער .איך טוה אפלאדירן
גאווערנאר קעטי האקול פאר איר פירערשאפט צו זיכער מאכן אז די וויכטיגע אינדוסטריע האט די
מיטלען וואס זי דארף האבן נאכאמאל צו ווערן א טרייב מיטל פאר וואוקס און נייע דזשאבס אין די
סטעיט ,און איך טוה איר אפלאדירן פאר איר פירערשאפט מיטן זיכער מאכן אז קליינע ביזנעסער אין
אלע אינדוסטריעס האבן צוטריט צו גאר-נויטיגע פאנדעמיע ערהוילונג גרענטס .די סטעיט'ס  800מיליאן
דאלארדיגע פאנדעמיע קליינע ביזנעסער ערהוילונג גרענט פראגראם איז געווען א לעבנ'ס ראטעווענדע
שטריק פאר טויזנטע ביזנעסער איבער די סטעיט ,אבער ביז יעצט זענען געווען באגרעניצונגען וועלכע
הא בן צוריקגעהאלטן טייל נייערע קליינע ביזנעסער אין אונזער קאמיוניטי פון צוקומען צו די הילף וואס
זיי דארפן און וואס עס קומט זיך זיי .איך קוק ארויס צו ארבעטן מיט גאווערנער האקול צו זיכער מאכן אז
די שכל'דיגע מאסנאמען ווערן דרינגענד דורכגעפירט אין די סטעיט לעגיסלאטור כדי מער קליינע
ביזנעסער אין אונזער סטעיט זאלן קענען באקומען הילף פון די וויכטיגע גרענט פראגראם".
אסעמבלי מיטגליד דעניעל אָ ודאַ נעל האט געזאגט" ,א בליהענדע טוריזם אינדוסטריע איז
לעבנסוויכטיג פאר ניו יארק'ס פאנדעמיע ערהוילונג .אלץ טשעיר פון די אסעמבלי קאמיטע פון טוריזם,
ּפארקס ,קונסטווערק און ספארטס אנטוויקלונג ( Assembly Committee on Tourism, Parks, Arts,
 )and Sports Developmentהאט איך צוגעזעהן וויאזוי טוריזם רירט אן יעדן אספעקט פון די לאקאלע
עקאנאמיע ,אנגעהויבן פון מוזעאומס און טעאטערס ביז האטעלן ,רעסטוראנטן און טראנספארטאציע
סיסטעמען .די "ברענג צוריק טוריזם" ( )Bring Back Tourismערהוילונג פראגראם איז א רעוואלוציע.
עס וועט געבן די גאר נויטיגע פינאנציעלע שטיצע פאר ארבייטער און ביזנעסער בשעת'ן אהערשטעלן א
מאפע צו פארשנעלערן א זיכערע צוריקקער פאר די גאנצע אינדוסטריע .איך באדאנק גאווערנער האקול
פאר איר פירערשאפט מיטן צוריקבויען און ווידער אויפלעבן אונזער טוריט אינדוסטריע פאר פילע
צוקונפטיגע טעג און יארן".
אסעמבלי מיטגליד טשאַ רלס ד .פאָ ל האט געזאגט" ,אזוי ווי מיר זעצן פאר זיך צו ערהוילן פון די
פאנדעמיע ,דארפן מיר זיכער מאכן אז מיר לאזן נישט איבער קיין איין אינדוסטריע פון הונטן .א דאנק
אייך ,גאווערנער האקול ,פארן שטיצן סטעטן איילענד און אונזער טוריזם אינדוסטריע אין זייער
ערהוילונג דורכן נוצן שעפערישע און שכל'דיגע לייזונגען".
מאנהעטען באָ ראָ ו פרעזידענט געיל א .ברּוער האט געזאגט" ,די געלעגנהייט צו באקומען די
ערפארונג פון טייל פון די וועלט'ס בעסטע קונסטווערק און קולטור איז דאס וואס ציהט טוריסטן צו ניו
יארק ,און איך בין דאנקבאר פאר גאווערנער האקול פאר איר פירערשאפט ,שותפות און אינוועסטירונג

אין איינס פון אונזער סיטי'ס וויכטיגסטע אינדוסטריעס .די סטעיט'ס אינוועסטירונג וועט גיבן א שטופ
פאר די ארבעט'ס קראפט דורכן גיבן גרענטס פאר קליינע ביזנעסער און פאר ארגאניזאציעס וועלכע
נעמען אויף נייע ארבייטער ,פינאנצירן דיסקאַ ונטס פאר פארזאמלונג און קאנפערענץ זאלן ,און דורך א
גלאבאלע קאמפיין צו ברענגען ניו יארק'ס נאמען צו די פארנט און צענטער ווען עס קומט צו די בעסטע
וואקאציע דעסטינאציעס .עס קומט אין א קריטישע צייט אין ניו יארק'ס עקאנאמישע ערהוילונג אזוי ווי
אונזער האלידעי סעזאן איז אונטערוועגנס".
פרעזידענט פון די ריטעיל ,האָ ולסעיל און דעּפארטמענסט סטאר יּוניאן ( Retail, Wholesale and
 ,)Department Store Union, RWDSUסטּוארט אּפעלבוים ,האט געזאגט" ,צופיל RWDSU
מיטגלידער האבן געהאט ווייניגער ארבעט'ס שעה'ן אדער בכלל נישט קיין ארבעט צוליב די סטעיט'ס
לאנגע פארלוסט פון טוריסטן דורכאויס די קאוויד 19-פאנדעמיע .אונזערע מיטגלידער אין די לופטליניע
אינדוסטריע זענען באזונדערס שווער באטראפן געווארן .שטיצן ארבייטער וועלכע זענען באטראפן
געווארן דורך די רעדוקציע אין טוריזם איז א וויכטיגע טייל פון אונזער סטעיט'ס עפענונג פונדאסניי".
פרעזידענט פון  ,BJ SEIU32קייל ברעג ,האט געזאגט" ,טוריזם איז א וויכטיגע עקאנאמישע טרייב
מיטל פאר ניו יארק ,און עס ווערט געטריבן דורך אט די ארבייטער וועלכע זענען שווער באטראפן
געווארן דורכאויס די פאנדעמיע .מיר זענען גאר פריייליך מיט די גאווערנאר'ס איבערגעגעבנקייט צו די
קריטישע אינדוסטריע און צו אן ערהוילונג וואס איז צענטרירט ארום די ארבייטער וועלכע זענען די
רוקנביין פון די אינדוסטריע .די היינטיגע אנאנסירונג צייכנט אפ א באדייטנדע עררייכונג אין אונזער
עקאנאמישע צוריקקער און עס וועט ברענגען מיינונגספולע הילף פאר שווער-ארבעטנדע ניו יארקער".
פרעזידענט פון די  NYהאטעל האנדל קאונסיל ( ,)NY Hotel Trades Councilריטש מעראָ קאָ ו,
האט געזאגט" ,ווען  NYהאט זיך פארשפארט אום מערץ  2020צוליב קאוויד ,האט קיינער זיך נישט
געקענט פארשטעלן אז כמעט צוויי יאר שפעטער וועלן מיר נאכאלץ האבן טויזנטע טוריזם אינדוסטריע
ארבייטער וועלכע מוטשענען זיך מיט ארבעטסלאזיגקייט און יעצט אויך מיט די פארלוסט פון פעדעראלע
בענעפיטן .א דאנק גאווערנער האקול און די הונדערטע מיליאנען דאלארן וואס די סטעיט וועט צושטעלן
צו אויפנעמען ארבייטער און צוריק עפענען די טוריזם אינדוסטריע ,וועלן די ארבייטער סוף כל סוף האבן
א סיבה פארוואס צו האבן האפענונג דעם האלידעי סעזאן .די פלאן וועט פארגרינגערן די פינאנציעלע
לייד פון צענדליגע טויזנטע ארבעטסלאזע ניו יארקער בשעת'ן אויספלאסטערן א וועג צוריק צו אקטיווע
באשעפטיגונג און וואוקס פאר די טוריזם אינדוסטריע".
פרעזידענט און  CEOפון ( Brooklyn Botanic Gardenברּוקלין באָ טעניק גארטן) ,עידריען
בענעּפעי ,האט געזאגט" ,די קולטורישע אינסטיטוציעס פון  NYCזענען פון לאנג געווען טייל פון די
שעפערישע צוציהונג קראפט וועלכע האט צוגעצויגן טוריסטן פון ארום די וועלט ,לאנד און ראיאן צו
 .NYCדי באזיכער טוהען שאפן הונדערטע טויזנטע גוט-באצאלנדע דזשאבס ,אריינרעכענענדיג אין די
זעלבע אינסטיטוציעס ,און זיי זענען קריטיש פאר די שטייער איינקונפט .כאטש וואס מיר האבן געזעהן א
היבש שטארקע צוריקקער פון לאקאלע באזיכער און מיטגלידערשאפט זינט דאס צוריק עפענונג און די
צוביסליכע פארגרינגערונג פון די פאנדעמיע ,דאך האבן מיר זיך באמת געבענקט צו האבן באזיכער פון
אינדרויסן פון  NYCדי פארגאנגענע זומער .מיר זענען דאנקבאר פאר גאווערנער האקול פאר איר
גרויסע ,דינאמישע און שכל'דיגע פלאן צו העלפן די טוריזם אינדוסטריע זיך צוריק צו קערן ,און צו
ברענגען באזיכער צוריק צו  NYCאון באקומען די ערפארונג פון די קולטור (און היסטארישע שיינקייט!)
פון פלעצער ווי  ,Brooklyn Botanic Gardenהעלפנדיג צו היטן און פארברייטערן גוטע דזשאבס אין
ברוקלין".
פרעזידענט און  CEOפון די סטעטן איילענד טשעימבער אָ וו קאַ מערס ( The Staten Island
 ,)Chamber of Commerceלינדע בראַ ון ,האט געזאגט" ,די פאנדעמיע האט איבערגעדרייט ניו

יארק סיטי'ס עקאנאמיע מיט די פיס ארויף ,און אין באזונדער אונזערע טוריזם און גאסטגעבער
אינדוסטריעס .די סטעטן איילענד טשעימבער אָ וו קאמערס באדאנקט גאווערנער האקול פאר איר
איבערגעגעבנקייט צו נייע טוריזם פינאנצירונג .פארמערטע טוריזם שפענדונג און די דזשאבס געשאפן
דורך די אינדוסטריע וועלן זיין א גרויסע טייל פון די סיטי'ס ערהוילונג".
 NYC & Companyפרעזידענט און  ,CEOפרעד דיקסאן ,האט געזאגט" ,מיר אפלאדירן גאווערנער
האקול פאר איר קאנצעטראציע אויף די טוריזם און פארזאמלונגען אינדוסטריע דורכן גיבן נייע מיטלען
און שטיצע פאר די פארשנעלערטע ערהוילונג .אזוי ווי מיר ארבעטן צו ברענגען באזיכער און
פארזאמלונגען צוריק צו אונזער סטעיט און סיטי ,וועלן דזשאבס ,שפענדונג ,שטייער איינקונפט און
עקאנאמישע אויפטרייבונג נאכפאלגן .אין די נאמען פון ניו יארק סיטי'ס טוריזם און גאסטגעבער
קאמיוניטי :מיר קוקן ארויס צו ארבעטן אפילו מער מיט די סטטעיט צו פארזיכערן די פולע צוריקקער פון
די באזיכער עקאנאמיע פאר די בענעפיט פון אלע ניו יארקער".
ניו יארק סטעיט גאסטגעבער און טוריזם פארבאנד ( New York State Hospitality & Tourism
 )Associationפרעזידענט ,מאַ רק דאָ ר ,האט געזאגט" ,אזוי ווי די טוריזם אינדוסטריע הויבט צוריק
אן אויפנעמען אינטערנאציאנאלע רייזער היינט ,די ערשטע מאל אין מער פון  20חודשים ,איז די
אינדוסטריע איבערגענומען דורך גאווערנער האקול'ס אנאנסירונג איבער די סטעיט'ס פינאנציעלע
שטיצע פאר איר דריט-גרעסטע אינדוסטריע — טוריזם"" .אנגעהויבן פון ספעציעלע געלטער צו
באלוינען האטעלן וועלכע ברענגען צוריק ארבייטער ,ביז גרענטס וועלכע ערלויבן פארזאמלונג פלאנירער
צו אפפערן פארזאמלונג ביזנעס דיסקאונטס — זענען די אלע פראגראמען גאר נויטיגע שטיצע פאר אן
אינדוסטריע וואס איז חרוב געווארן דורך די פאנדעמיע .מיר אפלאדירן גאווערנער האקול פאר איר
ווייטע בליק אזוי ווי מיר זעצן פאר צוריק אויפצובויען די וועלט'ס בעסטע טוריזם דעסטינאציעס".
פרעזידענט און  CEOפון קווינס טשעימבער אָ וו קאמערס (,)Queens Chamber of Commerce
טאמעס דזש .גרעק ,האט געזאגט" ,נאך די שוועריגקייטן פון די פארגאנגענע  20חודשים ,איז די
פראגראם וואס ווערט אנאנסירט דורך גאווערנער האקול גענוי די איינשפריץ אין די ארעם וואס אונזערע
קליינע ביזנעסער דארפן .מיר טוהען אפלאדירן אירע באמיאונגען צו אדורכפירן די פראגראמען".
טיימס סקוועיר פארבאנד ( )Times Square Allianceפרעזידענט ,טאַ ם העריס ,האט געזאגט,
"היינט זענען מיר פרייליך צו אויפנעמען די וועלט מיט אפענע ארעמעס צוריק צו טיימס סקוועיר און צו ניו
יארק סיטי כדי זייי זאלן זיך קענען אנשליסן מיט די  1.6מיליאן מענטשן וועלכע האבן באזוכט טיימס
סקוועיר יעדע וואך .לויט ציפערן פון  ,Visaהאבן אינטערנאציאנאלע רייזער געשפענדעט  631מיליאן
דאלאר אין טיימס סקוועיר אין  ,2019און אונזערע ביזנעסער ווארטן מיט אנגסט אויף די צוריקקער ,און
בשעת זיי ווארטן ,זענען מיר באגייסטערט צו געוואויר ווערן איבער די שטיצע פון אלבאני צו העלפן
פארמאכן די לאך פאר טוריזם-פארבינדענע ביזנעסער פון וועלכע עס זענען דא אזוי פיל דא ,אין טיימס
סקוועיר ,צוזאמען מיט אונזערע קליינע און ביזנעס-רייזע-פארבינדענע אינדוסטריעס וועלכע זענען
אזויפיל אריבערגעגאנגען דורכאויס די פארגאנגענע יאר און א האלב".
פרעזידענט און  CEOפון גרעיטער ניו יארק טשעימבער אָ וו קאמערס ( Greater New York
 ,)Chamber of Commerceמאַ רק דזשעפי ,האט געזאגט" ,די גאווערנאר'ס טוריזם און
עקאנאמישע ערהוילונג פראגראמען זענען ריכטיג געציהלט .כדי ניו יארק זאל זיך קענען פולשטענדיג
ערהוילן פון די קאוויד פאנדעמיע ,דארפן מיר העלפן די אינדוסטריעס און קליינע ביזנעסער וועלכע זענען
באפוילן געווארן זיך צו פארשפארן פאר די געזונט אין זיכערהייט פון אונזער פובליק .עס איז נישט מער
פון שכל'דיג צו גיבן באלוינונגען צו אנרייצן טוריזם-באזירטע ביזנעסער (ווי רעסטוראנטן ,ריטעיל
האטעלן ,אונטערהאלטונג ,קולטורישע אינסטיטוציעס און פארזאמלונג צענטערן) כדי זיי זאלן קענען
אויפנעמען די נייע ארבייטער וואס זיי דארפן אזוי שטארק .דורכן באצאלן באלוינונגען פאר די וועלכע

זענען וויליג צוריקצוגיין צום ארבעט אזוי ווי מיר קומען ארויס פון שלאף קענען מיר נאר פארשטערקערן
די ארבעט'ס קראפט אין די טוריזם אינדוסטריע .עס איז נישט קיין ספק אז די פראגראמען וועלן אונז
העלפן זיך ערהוילן .מיר קוקן ארויס צו ארבעטן מיט גאווערנער האקול צו העלפן מארקעטן ניו יארק
א יבער די וועלט אלץ "אפן פאר ביזנעס מיט ריינע און זיכערע גאסן" .די פראגראמען וועלכע זענען היינט
אנאנסירט געווארן וועלן אן קיין ספק העלפן צוריקברענגען די בילד וואס מיר האבן ארום די וועלט און
וועלן פארבעסערן די פרנסה פאר אזויפיל ביזנעסער און שטאטישע פירער וועם מיר פארטרעטן".
פרעזידענט פון די ( Alliance for Downtown New Yorkפארבאנד פאר די שטאט-צענטער פון
ניו יארק) ,דזשעסיקע לעּפין ,האט געזאגט" ,טוריסטן שטרוימען צו ניו יארק פאר אונזערע מוזעאומס,
בראָ דוועי פארשטעלונגען ,און צו עסן און אייינקויפן אין אונזערע ארטיגע רעסטוראנטן און געשעפטן.
דאס איז די סיבה פארוואס אינוועסטירן אין די אייגנארטיגע ביזנעסער און קולטורישע אוצרות און
צוריקברענגען טוריזם איז קריטיש פאר אונזער ערהוילונג".
פרעזידענט און  CEOפון די ניו יארק סטעיט טוריזם אינדוסטריע פארבאנד ( New York State
 ,)Tourism Industry Associationראַ בארט ּפראָ וואָ סט ,האט געזאגט" ,גאווערנער האקול
אדרעסירט די באדערפענישן אין דעם מאמענט בשעת'ן ברענגען צוקונפטיגע הצלחה .די פראגראמען
וועלן ברענגען דאס צוריקקער פון גרופע און אינטערנאציאנאלע רייזע בשעת'ן אונטערהאלטן קליינע
ביזנעסער זיי צו העלפן איבערלעבן און שטיצן די וועלכע מוטשענען זיך נאך אלץ מיט
ארבעטסלאזיגקייט .עס איז שווער זיך פארצושטעלן א ברייטערע אדער בעסערע סטראטגישע פלאן פון
שטיצע ,און מיר זענען שולדיג א דאנק פאר גאווערנער האקול פאר איר ווייטע בליק".
עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון די  NYCגאסטגעבער אינדוסטריע פארבאנד ( NYC Hospitality
 ,)Allianceענדרּו ריגי ,האט געזאגט" ,ניו יארק'ס רעסטוראנטן און נאכט-לעבן אינדוסטריע שטעלן צו
עסן און סצענעס וועלכע פארטרעטן די לאקאלע טעמים און קולטורן פון ארום די וועלט .ליידער האבן
אזויפיל פון די קליינע ביזנעסער וועלכע פארלאזן זיך הויפזעכליך אויף טוריסטן געליטן גאר אסאך
דורכאויס די פאנדעמיע ,און דאס איז פארוואס איך לויב אויס גאווערנער האקול פאר איר אינוועסטירונג
אין – און שטיצע פאר – די עקאנאמישע ערהוילונג פון טוריזם .עס וועט זיין א שטופ פאר אונזער עסן,
טרונקן ,טאנצן ,קולטורישע פלעצער און דזשאבס".
טראנספארט ארבייטער יוניאן לאקאל )Transport Workers Union Local 100( 100
פרעזידענט ,טאָ וני יּוטאַ נאָ ו ,האט געזאגט" ,דאס איז גוטע נייעס פאר ארבייטער .נישט קיין חילוק
אויב עס איז א סאָ בוועי אדער א באס רייזע צום טעאטער ,א טור אויף א דאָ בל-באס ארום טיימס
סקוועיר אדער רייטן אויף א פערד און וואגן ארום סענטראל ּפארק — זענען מיר גרייט נאכאמאל צו ווייזן
אונזער הערליכע שטאט פאר באזיכער .מיר טוהען נישט נאר רוקן ניו יארק ,מיר רוקן די גאנצע וועלט
וועט זי קומט קיין ניו יארק".
פרעזידענט און  CEOפון די מאנהעטן טשעימבער אָ וו קאמערס ( Manhattan Chamber of
 ,)Commerceדזשעסיקע וואָ לקער ,האט געזאגט" ,די נייע אונטערנעמונגען קומען אין א קריטישע
ווענדפונקט אין אונזער ערהוילונג .מיר מוזן צוריק געוואונען אונזער פאזיציע אלץ די הויפט טוריסט
דעסטינאציע אין די וועלט כדי צו שטיצן קליינע ביזנעסער און דזשאַ ב וואוקס פאר אלע ניו יארקער .א
דאנק פאר גאווערנער האקול פארן אויסלייגן א דורכגעטראכטע מאפע וויאזוי צו דערגרייכן גענוי דאס".
פרעזידענט און  CEOפון די ( Partnership for New York Cityשותפות פאר ניו יארק סיטי),
קעטרין וויילד ,האט געזאגט" ,גאווערנער האקול לייגט אלץ פריאריטעט – און מיט רעכט –
ווייטערדיגע אינוועסטירונגען אין קולטורישע אינסטיטוציעס און אזוי אויך די ריטעיל ,עסן סערוויסעס,
גאסטגעבער און אונטערהאלטונג אינדוסטריעס וועלכע האבן געהאט די גרעסטע פארלוסטן אלץ

רעזולטאט פון דאס אפשטעלונג פון טוריזם דורכאויס די פאנדעמיע .די אינדוסטריעס באשטייען  9%פון
די סיטי'ס עקאנאמיע ,אבער  20%פון די דזשאבס אין די סיטי".
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