אויף תיכף ארויסצוגעבן11/9/2021:

גאווערנער קעטי האקול

גאווערנאר האקול אנאנסירט פארענדיגונג פון טראנספארמאטיווע שטאט-צענטער אויפלעבונג
פראיעקט אין קלעיטאן ווילעדזש ,דזשעפערסאן קאונטי
 9.3מיליאן דאלארדיגע אינוועסטירונג האט פארגרינגערט דאס פארן און פארמערט
שטאנדהאפטיגקייט לענגאויס רּוט  L970אין ווילעדזש נעבן פאנאראמישע טייך
פארבעסערונגען פארשטערקערן טאַ וזענט איילענדס ראיאן'ס סטאטוס אלץ הוויפט טוריזם
דעסטינאציע
בילדער קען מען זעהן דא
גאווערנאר קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז ארבעט איז פארענדיגט געווארן אויף א
טראנספארמאטיווע 9.3 ,מיליאן דאלארדיגע פראיעקט וועלכע האט איבערגעמאכט און מאדערניזירט די
הויפט שטראז – סטעיט רּוט  – L970דורך די פאנאראמישע קלעיטאן ווילעדזש אין דזשעפערסאן
קאונטי ,פארמערנדיג די זיכערהייט און פארגרינגערנדיג רייזע פאר איינוואוינער און באזיכער צוגלייך .די
פראיעקט האט פארמערט די שטאנדהאפטיגקייט קעגן שווערע וועטערס און עס האט געשאפן א מער
פיסגייער-פריינטליכע און מער צוציהענדע שטאט-צענטער היסטארישע דיסטריקט וועלכע וועט פאראויס
שטופן די וואוקס פון טוריזם ביי די פאפולערע דעסטינאציע אין די הארץ פון די טאַ וזענט איילענדס
(טויזנט אינזלען) ראיאן .פלאצירט לענגאויס די סעינט לאורענס טייך ,איז קלעיטאן א קלאסישע ביישפיל
פון א טייך שטעטל ,און עס איז די היים פאר מערערע געשעפטן ,רעסטוראנטן און קונסטווערק
גאלעריעס .עס געפונען זיך אויך דארט אן אפערא זאל און דריי מוזעאומס ,אריינרעכענענדיג די
בארימטע אנטיק שיף מוזעאום ( .)Antique Boat Museum
"אזוי ווי אונזערע ראיאנישע עקאנאמיעס זעצן פאר זיך צו ערהוילן פון די פאנדעמיע ,איז עס גאר וויכטיג
אז מיר זאלן האבן א טראנספארטאציע נעטווארק וואס שטיצט וואוקס און מאכט עס גרינגער פאר
מענטשן און פראדוקטן צו אנקומען וואו זיי דארפן גיין" ,האט גאווערנער האקול געזאגט".די
פארבעסערונגען אין די הערליכע קלעיטאן ווילעדזש וועלן העלפן איינוואוינער און באזיכער צוגלייך צו
באקומען די ערפארונג פון אלעס וואס די ארט האט צו פארשלאגן ,און עס וועלן זיכער מאכן אז די
טאַ וזענט איילענדס ראיאן טוט ווייטער בליהען אלץ א הויפט טוריזם דעסטינאציע".
סטעיט רּוט  L970איז א וויכטיגע וועג וואס שניידט דורך קלעיטאן'ס שטאט-צענטער היסטארישע
דיסטריקט און עס רעכנט אריין דזשעימס סטריט ,ריווערסייד דרייוו און וועב סטריט .ארבעטנדיג
צוזאמען מיט לאקאלע קאמיוניטי פירער האט די סטעיט טראנספארטאציע דעּפארטמענט
( )Department of Transportation, DOTאיבערגעמאכט די רּוט פון וואו דזשעימס סטריט קומט זיך
צוזאם מיט מערי סטריט ביז ריווערסייד דרייוו און דאן ביז וועב סטריט וואו עס קומט זיך צוזאם מיט
האָ גאָ נין סטריט ,אויספלאסטערנדיג א נייע פעך אויבערפלאך און נייע טראטוארן מיט פארשמעלערונגען
ווי פיסגייער גייען אריבער די גאס צו פארגרינגערן די באוועגונג מיט אלע מיטלען פון פארן .נייע גאסן

איינריכטונגען ,אריינרעכענענדיג בענק ,באצירטע באלייכטונג ,ציגלנע אויספלאסטערונג שטיינער און
דעקארירנדע פלאנצונגען ,זענען צוגעלייגט געווארן אין די פראיעקט געגנט צו פארמערן די היסטארישע
דיסטריקט'ס שיינקייט .פארקירונג אויף די גאס איז אויך פארבעסערט געווארן לענגאויס דזשעימס
סטריט.
א וויכטיגע טייל פון דעם פראיעקט איז אז עס האט אריינגערעכנט דאס אריבערפירן יּוטיליטיס פון
העכער די ערד צו אונטער די ערד אין די גאנצע היסטארישע דיסטריקט ,וואס וועט רעדוצירן אפטקייט
פון עלעקטריציטעט בלעקאוטס דורכאויס שווערע וועטערס .וואסער און אפלויף ליניעס זענען אויך
פארבעסערט געווארן .עמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט (  )Empire State Developmentהאט
געשטיצט דעם טייל פונעם פראיעקט מיט אן  1מיליאן דאלארדיגע קאפיטאל גרענט ,געשאנקען
דורכאויס די פיפטע רונדע פון די גאווערנאר'ס ראיאנישע עקאנאמישע עקאנאמישע אנטוויקלונג
קאונסעל ( )Governor's Regional Economic Development Councilאונטערנעמונג.
דער פראיעקט – וועלכע איז געשאפן געווארן אין הערבסט פון  – 2019איז פלאנירט געווארן אויף א
וועג צו האבן די ווייניגסטע השפעה אויף טראפיק און אויף די ארטיגע קאמיוניטי ווי מעגליך .קיין שום
גרויסע ארבעט איז נישט געטוהן געווארן אין די שטאט-צענטער געגנט דורכאויס די פארנומענע זומער
טוריסט סעזאן.
סטעיט טראנספארטאציע דעּפארטמענט קאמישאנער מערי טעריזע דאמינגעז האט געזאגט" ,די
קלעיטאן ווילעדזש איז איינס פון די הויפט דעסטינאציעס אין גאנץ ניו יארק סטעיט ,און דער פראיעקט
וועט עס העלפן האלטן דעם וועג פאר פילע צוקונפטיגע יארן .אונטער גאווערנער האקול'ס פירערשאפט,
טוט ניו יארק סטעיט פארזעצן צו מאכן קריטיש-וויכטיגע אינוועסטירונגען אין אינפראסטראקטור וועלכע
פארבעסערט די קוואליטעט פון לעבן ,בויט אונזערע עקאנאמיעס און פארשטערקערט די קשרים וואס
פארבינדן אונזערע קאמיוניטיס צוזאמען".
דער פראיעקט טוט אויך ערגענצן אן אנדערן פראיעקט וואס איז יעצט אונטערוועגנס אלץ טייל פון די
באפעסטיגונג און עקאנאמישע אנטוויקלונג אונטערנעמונג ( Resiliency and Economic
 )Development Initiative, REDIצו העלפן צוריקבויען אויף א שטאנדהאפטיגע אופן און פארבעסערן
עקאנאמישע אנטוויקלונג אין קאמיוניטיס לעגנאויס לעיק אָ נטאַ ריאו און די סעינט לאורענס ריווער
ברעגעס .א  2.4מיליאן דאלארדיגע באפעסטיגונג פראיעקט ביי די קלעיטאן ווילעדזש אפלויף וואסער
פארזאמלונג און רייניגונג פלאן ( Village of Clayton Wastewater Collection and Treatment
 )Plantגייט יעצט אן ,און דאס וועט אדרעסירן שאדנס וועלכע ווערן אנגעברענגט דורכאויס צייטן ווען די
וואסער שטאפלען הייבן זיך און עס עלימינירט איבערפליסן אריין אין די סעינט לאורענס ריווער,
העלפנדיג פארמיידן פאטענציאלע געזונטהייט סכנות .די פארפלייצונג פון די סעינט לאורענס ריווער אין
 2019האט נעגאטיוו באטראפן די קלעיטאן ווילעדזש אפלויף וואסער זאמלונג סיסטעם און רייניגונג
איינריכטונג (  )Village of Clayton Wastewater Collection System and Treatment Plantאון
אזוי אויך די ריווערסייד דרייוו און איסט יּוניאן סטריט ּפאמּפ סטאנציעס ,לאזנדיג טיילן פון די
אינפראסטראקטור אונטער די וואסער ,באגרעניצנדיג די ּפאמּפען מעגליכקייטן און שטערנדיג די וואסער
רייניגונג פראצעדור.
מאסנאמען וועלכע זענען אונטערגענומען געווארן צו פארמינערן די סכנות דורך דעם פראיעקט רעכענען
אריין טוישן די יעצטיגע קלאָ רין טאנק וואו די וואסער ווערט אויסגערייניגט צו אן אזויגערופענע
אינטערמידיעיט עפלּוענט ליפט סטאנציע און פארברייטערן די פילטערינג/רייניגונג געביידע מיט
גרעסערע פילטערס און  UVאויסרייניגונג ססיסטעממען צו רייניגט די גאנצע פלוס פון וואסער דורך די
איינריכטונג .דער ריווערסייד דרייוו פאמפ סטאנציע ׳וועט-וועל׳ וועט פארברייטערט ווערן און דרייּ-פיט
סאבמערסיבל פאמפס וועלן אינסטאלירט ווערן ,מיט געהעכערטע קאפאציטעט אין דער ׳דריי-וועל׳ .דער

פראיעקט איז ערווארטעט צו פארענדיגט ווערן אין  .2022צוליב די נאענטקיייט פון די סטעיט רּוט L970
פראיעקט צו די ווילעדזש'ס אפלויף וואסער זאמלונג סיסטעם און רייניגונג איינריכטונג פראיעקט ,זענען
געווען אנגייענדע צוזאמענארבעט צווישן די פארשידענע שטאפלען פון רעגירונג דורכאויס די צייט פון די
 DOTפראיעקט ,סיי אויף זיך צו רעכענען מיט די  REDIאויסגעצאלטע פראיעקט און אזוי אויך צו
אדרעסירן פארלאנגען און זארגן פון די ווילעדזש.
עמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט ( )Empire State Developmentטשיעף אּפערעיטינג אפיסער
און עקזעקיוטיוו דעּפיוטי קאמישאנער ,קעווין יּוניס ,האט געזאגט" ,אזעלכע פראיעקטן העלפן שאפן
קאמיוניטיס וועלכע ציהען צו באזיכער און נייע איינוואוינער און ערוטיגן נייע אינוועסטירונגען צו
אויפטרייבן שטאנדהאפטיגע עקאנאמישע וואוקס .אונזער פינאנצירונג ,געשאנקקען דורך די ראיאנישע
קאונסיל אונטערנעמונג ,האט געשטיצט נייע אונטערערדישע יּוטיליטי אינפראסטראקטור וואס
פארמערט זיכערהייט און בענעפיטירט ביזנעסער אין די שטאט-צענטער היסטארישע דיסטריקט".
 DECקאמישאנער בעזיל סעגאָ ס האט געזאגט" ,דורך ניו יארק'ס באפעסטיגונג און עקאנאמישע
אנטוויקלונג אונטערנעמונג מאכט די סטעיט באדייטנדע און סטראטעגישע אינוועסטירונגען צו
פארשטערקערן אינפראסטראקטור און באשיצן קאמיוניטי סטרוקטורן וועלכע זענען אויסגעשטעלט צו
פארפלייצונגען און הויכע וואסער שטאפלען .די היינטיגע אנאנסירונג אין קלעיטאן ווילעדזש
פארשטערקערט די ראיאנישע באמיאונגען און עס שטיצט די ארבעט וואס איז אונטערוועגנס צו היטן
אויף אונזערע קאמיוניטיס און ענווייראמענט ,פארזיכערנדיג אז די טאַ וזענד איילענדס ראיאן טוט
פארזעצן צו דינען אלץ א דעסטינאציע פאר באזיכער ,העלפנדיג אויסהאלטן די לאקאלע עקאנאמיע פאר
פילע צוקונפטיגע דורות".
סטעיט סענאטאר ּפעטי ריטשי האט געזאגט" ,קלעיטאן איז אן אוצר פון די טאַ וזענד איילענדס ראיאן
וואס האט אין די פארגאנגענע פאר יאר געוואקסן גאר אסאך ,גיבנדיג פאר מענטשן פון נאענט און ווייט
נייע סיבות צו באזוכן .איך בין גאר פרייליך צו זעהן די פארענדיגונג פון די לאנג-ערווארטעטע פראיעקט
וועלכע האט טראנספארמירט קלעיטאן'ס היסטארישע דיסטריקט און וועט העלפן שמירן די רעדער פאר
די ספעציעלע קאמיוניטי".
אסעמבלי מיטגליד מארק וואלטשיק האט געזאגט" ,די קלעיטאן ווילעדזש איז אן אוצר פאר די גאנצע
פאדערשטע הויף פון אמעריקע .אלץ די הויפט פלאץ פאר טוריזם לענגאויס די סעינט לאורענס טייך איז
עס אן עקאנאמישע טרייב מיטל פאר די ברייטערערע דזשעפערסאן קאונטי קאמיוניטי ,א קוואל פון
דזשאבס און א קוואל פון שטאלץ פאר אונז אלע .איך בין גאר באגייסטערט אז די אויפלעבונג פראיעקט
איז פארענדיגט געווארן אין צייט פאר די האלידעי סעזזאן ,און איך לאדן יעדן איין אראפצוקומען צו
קלעיטאן פאר זייער האלידעי איינקויפן ,צו געניסן פון אירע רעסטוראנטן און ארייננעמען אירע
פאנאראמישע ווינטער אויסבליק".
קלעיטאן ווילעדזש מעיאר נארמע זימער האט געזאגט" ,די קלעיטאן ווילעדזש איז גאר דאנקבאר
פאר ניו יארק סטעיט ,פאר מערערע פינאנצירנדע אגענטורן און פאר דעם קאנטראקטאר פארן מאכן
דעם פראיעקט פאר א רעאליטעט.צוזאמענארבעט ,קאמיוניקאציע און פשרות האבן זיך ארויסגעוויזן
ביים ענדע צו ארבעטן מיט דעם פראיעקט אין די הארץ פון די היסטארישע דיסטריקט ,און עס וועט
האבן לאנג-טערמיניגע בענעפיטן פאר אונזער קאמיוניטי און די  1000איילענדס ראיאן".
דזשעפערסאן קאונטי לעגיסלאטיווער טשעירמאן ,סקאַ ט גרעי ,האט געזאגט" ,טוריזם איז א
וויכטיגע טייל פון דזשעפערסאן קאונטי'ס עקאנאמיע ,און די אינוועסטירונג אין קלעיטאן דורך ניו יארק
סטעיט אנערקענט די באדייטנדע ראלע וואס טוריזם שפילט אין די וואוילזיין פון די גאנצע געגנט .מיר

זענען אלע שותפים מאינעם מאכן אונזער ראיאן און די קאמיוניטיס אויף די ברעגעס מער צוציהענד און
אזוי וועלן מיר אלע בליהען".
דזשעפערסאן קאונטי לעגיסלאטאר באַ בי קענטוועל האט געזאגט" ,איך וואלט נישט געקענט זיין
מער דאנקבאר פאר גאווערנער האקול און פאר די גאנצע ניו יארק סטעיט  DOTמאנשאפט וועלכע
האבן פארענדיגט אזא פראכטפולע פראיעקט אין די קלעיטאן ווילעדזש .א גרויסן דאנק פאר אלע
באמיאונגען מיט וואס די סטעיט האט זיך פארפליכטעט צו אונזער קאמיוניטי אין די הערליכע אפסטעיט
ניו יארק".
דרייווערס ווערן ערמוטיגט צו פארן שטייטער און צו דרייווען פאראנטווארטליכערהייט אין ארבעט'ס
זאנעס .די קנסות פארן שנעלער ווי ערלויבט זענען טאפלט אין אן ארבעט'ס זאנע.געפונען ווערן שולדיג
פאר צוויי אדער מער פארלעצונגען פון פארן שנעלער ווי ערלויבט אין אן ארבעט'ס זאנע קען ברענגען אז
דעם מענטשן'ס דרייווער'ס לייסענס זאל ווערן סאָ סּפענדעד.
פאר די לעצטע אינפארמאציע איבער די געסער ,רופט  ,511באזוכט  www.511NY.orgאדער
דאַ ונלאָ ודט די אומזיסטע  NY511טעלעפאן עּפ.
פאַ לאָ וט ניו יארק סטעיט  DOTאויף טוויטער @NYSDOT :און .@NYSDOTWatertownגעפונט
אונז אויף פעיסבוק ביי .Facebook.com/NYSDOT
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