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מיליאן דאלער מאדערניזירונג פון טעקאניק אינדרויסנדיגע   6.2גאווערנער האקול אנאנסירט 
 עדיוקעשען צענטער ביי פאהנעסטאק סטעיט פארק אין הודסאן וואלי  

  
׳ער איינריכטונג גייט דורך אפגרעידס צוצושטעלן ענווייראנמענטאלע בילדונג פאר סקול,  1970

   יוגנט, און סקָאוטינג גרופעס
  

   דא בילדער צו באקומען 
  

עפענונג פון א מאדערניזירטע טעקאניק  -ינט געמאלדן דער ווידערגאווערנער קעטי האקול האט הי
מיליאן   6.2יעריגע, -אינדרויסנדיגע בילדונג צענטער ביי פאהנעסטאק סטעיט פארק, נאך א צוויי

דאלערדיגע רענאוואציע פראיעקט. דער צענטער, וואס געפונט זיך אין קָאלד סּפרינג, ּפוטנעם קאונטי,  
סעזאנען דארפישע קעּבינס. די קעּבינס גיבן איבערנאכטיגע  -לענד לָאדזש און אלעבאשטייט פון דעם היי

יעריגע פראגראמען פאר סקולס,  -פארבינדענע גאנץ-קווארטיר פאר אנטיילנעמער אין נאטור 
קאלעדזשעס, יוגנט גרופעס, און סקָאּוטינג ארגאניזאציעס. א נייע בילדונג פאוויליאן איז אויך צוגעלייגט  

 רן צו דער איינריכטונג.  געווא
  
מיליאן דאלערדיגע מאדערניזירונג פון פאהנעסטאק סטעיט פארק׳ס בילדונג צענטער וועט   6.2דער "

ערלויבן פאר סטודענטן און באזוכער צוגלייך צו געניסן, און זיך לערנען איבער אונזער ענוויירָאנמענט  
צט פערטיג, וועט  מיט דער פראיעקט יע" האט גאווערנער האקול געזאגט. "דורך א גענצליך נייע לענס, 

דער פארשטערקערטע איינריכטונג נישט נאר גיבן א פארבעסערטע ערפארונג פאר ּפארק באזוכער, 
נאר עס וועט אויך זיין א הויפט אייגנשאפט פאר דעם קומענדע דור אזוי ווי זיי לערנען זיך וויאזוי צו 

   "צאות פון קלימאט ענדערונג.קאנסערווירן אונזער טייערע נאטורליכע אוצרות און באקעמפען די תו
  

׳ער, האבן זיך גענויטיגט אין אן  1970די פאפולערע איינריכטונגען, ארגינעל געבויט געווארן אין די מיטל 
אפדעיט. דער צענטער וועט אויפנעמען פובליק און פריוואטע סקולס, קאלעדזשעס, און אוניווערסיטעטן,  

מזרח. עטליכע  -יזנעסער וואס געפונען זיך לענגאויס די צפוןציווילע ארגאניזאציעס, אגענטורן און ב
- ביישפילן פון פראגראמען רעכענען אריין ענווייראנמענטאלע בילדונג, קאנסערוועישען קעמפס, א טיעם
בויען שטריק קורס, סקָאּוטינג ּבעדזש פראגראמען, פאמיליע נאטור פארקומענישן, מעיּפעל צוקערונג.  

זנעס זיצונגען. צענטער שטאב באזוכן אויך סקולס און גיבן קלאס לעקציעס אויף  פיעלד טריפס און בי
 ענווייראנמענטאלע טעמעס.  

  
וויי וואּורקס׳, מיט סטעיט -פָאנדינג פאר די רענאוואציע פראיעקט איז געשטיצט געווארן דורך ׳ען

צו שטיצן קאנסטרוקציע פון  קאונסיל פון פארקס פארזיצערין לוסי ראקעפעלער וואלעצקי ביישטייערנדיג
 די נייע אינדרויסנדיגע אויסשול פאוויליאן.  
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 2019( האט זיך פארמאכט אין דעם זומער פון TOECדער טעקאניק אינדרויסנדיגע בילדונג צענטער )
מענטשן   167,000האבן איבער  2010ביז  2000בעפאר דער רענאוואציע האט זיך אנגעהויבן. פון 

 טער.  באזוכט דעם צענ
  

דער רענאווירטער צענטער איז איצט  "סטעיט פארקס קאמישענער עריק קולעסייד האט געזאגט, 
אויסגעשטעלט פארצוזעצן איר מיסיע פון בילדונג אריין אין דעם צוקונפט, מיט גרופע איינריכטונגען וועלן  

או פילע קינדער ווערן מאכן דאס איינשטיין סיי באלערנד און סיי א פארגעניגן. דאס איז א פלאץ וו
אויסגעשטעלט צו דער נאטור און דער ענוויירָאנמענט וואס וועט זיי ארויספירן אויף א לעבנסלאנגע רייזע 
פון הנאה האבן פון דעם ענוויירָאנמענט. דאס ָאּפגרעיד׳ען פון דעם פלאץ פון טיעם בויען און אנטדעקונג  

אכטע קעּבינס פאר איבערנאכטיגע איינשטיין מיינט אז אויף אן אויסהאלטבארע געביידע מיט איבערגעמ
  " דער צענטער וועט ווייטער דינען דעם פובליק פאר פילע יארן אין דער צוקונפט.

  
איך שטאלציר מיך צו האבן " סטעיט קאונסיל פון פארקס לוסי ראקעפעלער וואלעצקי האט געזאגט, 

סשולן די באזוכער איבער דעם ענוויירָאנמענט פון די געהאלפן שאפן דעם נייעם פאוויליאן צו העלפן אוי
אויפגעלעבטע בילדונג צענטער וועלכע האט אונז געהאלפן -הודסאן וואלי צו פארשטערקערן א ווידער

   "באאיינפלוסן אזוי פיל מענטשן במשך די יארן.
    

ט ראלע אין  ענווייראנמענטאלע בילדונג שפילט א הויפ"סטעיט סענאטאר סערינא האט געזאגט, 
פארכאפנדע  -פארזיכערן די אפהיט פון די נאטורליכע אוצרות וועלכע מאכן דער הודסאן וואלי אזא אויג

פלאץ צו וואוינען און באזוכן. די אפגרעידס וועלן העכערן צוטריט צו וויכטיגע ענווייראנמענטאלע בילדונג  
טן פאר פילע יארן אין דער צוקונפט, און  פראגראמען און דון וועלכע וועלן בענעפיטן אומצאליגע סטודענ

   "איך דאנק סטעיט פארקס פאר׳ן מאכן די רענאוואציע א ווירקליכקייט.
  

TOEC  ,אין צוגאב צו שטיצן די אויפגאבע סטעיטמענט  "פארוואלטער דזשאן סטאוועל האט געזאגט
יצער גרופעס מיט  שטאב מיטגלידער אנטשלאסן צוצושטעלן אונזערע באנ  TOECפון פארקס, זענען 

יעריגע פאזיטיווע אינדרויסנדיגע דורכלעבענישן וועלכע וועלן אונטערשטיצן צוקונפטיגע באזוכן און  -גאנץ
  " אוואנטורעס.

  
דער טעקאניק אינדרויסנדיגע בילדונג צענטער איז אפן א גאנץ יאר. פאר אינפארמאציע אויף 

 .  דארעזערוואציעס, באזוכט 
  

קאנסטרוקציע פארוואלטער פאר דעם פראיעקט איז געווען ׳דע לירא גרופ׳ און די גענעראלע 
קאנטראקטאר איז געווען מעיער קאנטראקטינג קארפ פון פלעזענט וואלי. דער עלעקטרישע  

הודסאן און די מעכאנישע און  -אן -בורשעטא קאמפאני פון קראטאן FAקאנטראקטאר איז געווען  
או קאנסטרוקציע סערוויסעס פון פלעזענט וואלי. דער  - ענד-קטאר איז געווען עספלאמבינג קאנטרא

סטודיאוס פון ארגייל און דער דעזיין קאנסולטאנט איז געווען  ADKעקזיּביט קאנטראקטאר איז געווען 
ארכיטעקטור און   AJAסטאנטעק קאנסולטינג פון אלבאני. עקזיּביט אויסלייג קאנסולטאנט איז געווען  

 נירונג, פון גלענס פָאלס.  פלא
  

 250ניו יארק סטעיט אפיס פון פארקס, פארוויילונג, און היסטארישע אפהיטונג האט אויפזיכט איבער 
פארקס, היסטארישע ערטער, פארוויילונגס וועגלעך, און שיף ארויספאר פונקטן, וועלכע זענען באזוכט 

. א לעצטנסדיגע אוניווערסיטעט שטודיע האט  2020מיליאן מענטשן אין  78געווארן דורך א רעקארד 
ביליאן דאלער אין פראדוקציע און   5געפונען אז דאס שפענדן ביי סטעיט פארקס דורך באזוכער שטיצט 

ביליאן דאלער אין צוגעגעבענע סטעיט    2.8פריוואטע סעקטאר דזשאבס, און מער ווי  54,000פארקויף, 
GDP וועלכע פון די פארוויילונגס ערטער, באזוכט . פאר מער אינפארמאציע איבער סיי

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2Fdocuments%2Fenvironment%2Fnature-centers%2FTaconicOutdoorEducationCenterTOECBrochure.pdf&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0ee5d73b29114b503c3708d9a3b10b1a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637720803803966069%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=7z3VZXM3ig7IL0%2B5uEZigmW6WjTdJQ2Aq6pG31nFtLg%3D&reserved=0


www/parks.ny.gov דאונלאד׳ט דעם אומזיסטער ,erNY State Parks Explor   מאביל עפ אדער
 . אויך, פארבינדט אייך מיט אונז אויף פעיסבוק, אינסטעגרעם און טוויטער.  518.474.0456רופט 
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