אויף תיכף ארויסצוגעבן11/10/2021 :

גאווערנער קעטי האקול

גאווערנער האקול אנאנסירט טשיינעטאון אלס  20מיליאן דאלערדיגע ניו יארק סיטי ראיאנישע
געווינער פון פינפטע רונדע דאונטאון ווידער-אויפלעבונג איניציאטיוו
סטעיט וועט ארבעטן מיט איינוואוינער ,קאמיוניטי פירער און פובליק באאמטע אויף ווידער-
אויפלעבן טשיינעטאון
דאונטאון ווידער-אויפלעבונג אינוועסטירונגען זענען א קריטיש וויכטיגע טייל פון דעם סטעיט׳ס
אויספירליכע סטראטעגיע צו ווידער-אויפלעבן קאמיוניטיס און וואקסן דער עקאנאמיע
גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן אז טשיינעטאון וועט באקומען  20מיליאן דאלער אין
פאנדינג אלס דער ניו יארק סיטי ראיאנישע געווינער פון דער פינפטע רונדע פון דער דאונטאון ווידער-
אויפלעבונג איניציאטיוו ( .)DRIאלס טייל פון  DRIרונדע  ,5ווערן יעדע פון דער סטעיט׳ס  10ראיאנישע
עקאנאמישע אנטוויקלונג ראיאנען אויסגעטיילט  20מיליאן דאלער ,מיט א סך הכל פון  200מיליאן
דאלער אין סטעיט פארשפראכענע געלטער ,פאר פאנדינג און אינוועסטירונגען צו העלפן קאמיוניטיס
אונטערהייבן זייערע נאך-קאוויד 19-עקאנאמיעס דורך טראנספארמירן דאונטאונס אויף לעבהאפטע
געגנטער.
"טשיינעטאון סערווירט אלס א שיינטורעם פון קולטורעלע אוצרות און פארשידנמיניגקייט ,נישט נאר
פאר ניו יארקער ,נאר אויך פאר די גאנצע וועלט ",האט גאווערנער האקול געזאגט" .מיט דער
אויסטיילונג וועט טשיינעטאון שיינען נאך ליכטיגער און דערגרייכן איר פולסטע פאטענציעל אלס א
לעבהאפטע קאמיוניטי און אן אינטערנאציאנאלע קונסט און קולטור דעסטינאציע .סטראטעגישע פובליק
אינוועסטירונגען ווי אזעלכע צינדן אונטער אן אויפגייענדע רעדל פון ווידער-אויפלעבונג וואס באקומט איר
אייגענע חיות דורך פארבעסערן קאמיוניטי שטאלץ ,שאפנדיג א פאזיטיווע שם און צוציענדיג פריוואטע
סעקטאר אינוועסטירונגען".
ליוטענאנט גאווערנער ברייען בענדזשאמין האט געזאגט" ,טשיינעטאון באטייליגט זיך איצט אין א
וואקסנדע ליסטע פון מאטיווירטע קאמיוניטיס לענגאויס דעם סטעיט וועלכע האבן טראנספארמירט
זייערע דאונטאונס דורך דעם אינאווירנדן און לאנד-וועגווייזיגן פראגראם .די אויסטיילונג וועט העלפן
פארזיכערן א גלייכבארעכטיגטע ערהוילונג פאר דער העכסט-נויטיגער קאמיוניטי ,און וועט ווייטער
אונטערהייבן דער רענעסאנס אין דאונטאון ווידער-אנטוויקלונג וואס פארשפרייט זיך און בליעט איבער׳ן
גאנצן ניו יארק סטעיט".
די  DRIסערווירט אלס א גרונטשטיין פון די סטעיט׳ס עקאנאמישע אנטוויקלונג ּפאליסי דורך
טראנספארמירן דאונטאון געגנטער אויף לעבהאפטע צענטערס פון אקטיוויטעט וועלכע באטן אן א
הויכע לעבנס-קוואליטעט און ציען צו זיך ווידער-אנטוויקלונג ,ביזנעסער ,דזשאבס ,און עקאנאמישע און
האוזינג פארשידנמיניגקייט .אין דער רונדע האט גאווערנער האקול געדאפלט פאנדינג פון  100מיליאן
דאלער אויף  200מיליאן דאלער און ערלויבט פאר יעדע ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסיל

אפצומאכן צי זיי וועלן נאמינירן צוויי  10מיליאן דאלערדיגע געווינער אדער איין  20מיליאן דאלערדיגע
געווינער פאר טראנספארמירנדע און אונטערצינדנדע דאונטאון ווידער-אנטוויקלונג פראיעקטן .אזוי ווי
פריערדיגע  DRIרונדעס ,וועט יעדע אויסגעוועהלטע קאמיוניטי אנטוויקלען א סטראטעגישע פלאן דורך
א פון-אונטן-ארויף׳דיגע קאמיוניטי-באזירטע פלאנירונג פראצעס וועלכע דרוקט אויס א בליק פאר דער
ווידער-אויפלעבונג פון איר דאונטאון און אידענטיפיצירט א ליסטע פון הויפט פראיעקטן וועלכע האבן די
פאטענציעל צו טראנספארמירן די דאונטאון געגנט און אויסניצן ווייטערדיגע פריוואטע און פובליק
אינוועסטירונגען DRI .געלטער וועלן דערנאך ווערן אויסגעטיילט פאר אויסגעקליבענע פראיעקטן וועלכע
האבן די גרעסטע פאטענציעל אויף אונטערצוהייבן ווידער-אויפלעבונג און פארווירקליכן דער קאמיוניטי׳ס
בליק פאר׳ן דאונטאון געגנט.
טשיינעטאון
טשיינעטאון וועט ניצן דער  20מיליאן דאלערדיגע  DRIגעווינס צו בויען אויף איר היסטאריע אלס א
קולטורעלע דעסטינאציע אויף כדי צו פרעזערווירן און אומקערן די געגנט צו א לעבהאפטע דאונטאון
געגנט .טשיינעטאון האט שוין אנגעהויבן עטליכע אנגייענדע און פלאנירטע פראיעקטן וועלכע האבן
געשאפן באגייסטערונג און מאמענטום פאר ווייטערדיגע ווידער-אויפלעבונג ,אריינגערעכנט דאס
אויפריכטן פון דער ׳קימלאו׳ דענקמאל מאנומענט ,מערערע צוגענגליכע און סיניאר האוזינג פראיעקטן
און מערערע באפעסטיגונג פראיעקטן ביי  NYCHAפראפערטיס .טשיינעטאון׳ס  DRIוועט בויען אויף די
פארשריט דורך שאפן נייע קונסט און קולטור ערטער ,פארבעסערן באהאפטנקייט ,פארמערן האוזינג
און פארברייטערן גרינע ערטער צו דערגרייכן אירע צילן פון בויען א קונסט און קולטור עקאנאמישע
מאטאר ,צוציענדיג טוריסטן און ראיאנישע באזוכער ,פארשטערקערן די געגנט אלס א קולטורעלע היים
פאר די  1.2מיליאן אזיאנע-אמעריקאנע און פאציפישע אינזלען-אפשטאמיגע וועלכע וואוינען אין דעם ניו
יארק מעטרא געגנט ,אן פארבעסערן דעם לעבנס-קוואליטעט אין דעם געגנט.
דער ניו יארק סיטי ראיאן עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסיל האט דורכגעפירט א גרונטליכע און
פארמעסטערישע איבערזיכט פראצעס פון פארשלאגן אריינגעגעבן פון קאמיוניטיס לענגאויס דעם ראיאן
און גערעכנט אלע זיבן באדינגונגען אויסגערעכנט אונטן בעפאר רעקאמענדירן טשיינעטאון אלס איר
נאמינירטע קאנדידאט פאר געווינער:
•
•
•

•

•

•

דער דאונטאון דארף זיין קאמפאקט ,מיט קלארע און דייטליכע גרעניצן;
דער דאונטאון דארף קענען אויסניצן פריערדיגע אדער צוקונפטיגע פריוואטע און פובליק
אינוועסטירונגען אין דעם געגנט און איר אומגעגנט;
עס זאל האבן לעצטנסדיגע אדער פאראויסגעזעהנע דזשאּב וואוקס אינערהאלב ,אדער
נאענט דערנעבן ,די דאונטאון געגנט וועלכע עס קען צוציען ארבעטער צו דעם דאונטאון
געגנט ,שטיצן ווידער-אנטוויקלונג און מאכן וואוקס אויסהאלטבאר;
דער דאונטאון געגנט מוז זיין א צוציענדער און וואוינבארער קאמיוניטי פאר
פארשידנמיניגע באפעלקערונג פון יעדן עלטער ,איינקונפט שטאפל ,דזשענדער,
אידענטיטעט ,פעאיגקייט ,באוועגיגקייט און קולטורעלע הינטערגרונד;
די מוניציפאליטעט זאל שוין האבן פארשפראכן אדער האבן די פעאיגקייט צו שאפן און
איינפירן ּפאליסיס וואס העכערן וואוינבארקייט און לעבנס-קוואליטעט ,אריינגערעכנט
דאס באניץ פון ארטיגע ערד טיילן ,מאדערנע זאונינג קאודס און ּפאַ רקינג סטאנדארטן,
גאנצע גאס פלענער ,ענערגיע-שּפארעדיגע פראיעקטן ,גרינע דזשאבס און טראנזיט-
אריענטירטע אנטוויקלונג;
די מוניציפאליטעט זאל האבן אויסגעפירט אן אפענע און שטארקע קאמיוניטי אריינציע
פראצעס צו רעזולטירן אין א בליק פאר דאונטאון ווידער-אויפלעבונג און א פרעלימינארע

•
•

ליסטע פון פראיעקטן און איניציאטיוון וואס קענען ווערן אריינגערעכנט אין א DRI
סטראטעגישע אינוועסטירונג פלאן;
די מוניציפאליטעט האט די ארטיגע קאפאציטעט צו פארוואלטן דעם  DRIפראצעס; און
די מוניציפאליטעט האט אידענטיפיצירט טראנספארמירנדע פראיעקטן וואס וועלן זיין
גרייט אין דער קורץ-טערמיניגע איינפירונג מיט איין איינשפריץ פון  DRIגעלטער.

טשיינעטאון׳ס פינפטע רונדע  DRIגעווינס בארעכטיגט פאר דער שטאט צו באקומען  20מיליאן דאלער
אין סטעיט פאנדינג און אינוועסטירונגען צו ווידער-אויפלעבן אירע דאונטאון געגנטער און שאפן נייע
געלעגנהייטן פאר לאנג-טערמיניגע וואוקס .טשיינעטאון וועט איצט ווערן צוגעלייגט צו די ליסטע פון ניו
יארק סיטי ראיאן׳ס געווינער אין די ערשטע פיר רונדעס ,וועלכע זענען דזשעמעיקע ,די בראנקס,
דאונטאון ברוקלין און סטעטען איילענד.
׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ טשיעף אפערעיטינג אפיסער און עקזעקיוטיוו דעפיוטי
קאמישענער קעווין יוניס האט געזאגט" ,געצילטע אינוועסטירונגען געאייגנט אויף צו ווידער-
באקרעפטיגן און טראנספארמירן דאונטאון געגנטער זענען קריטיש וויכטיג פאר די סטעיט׳ס
עקאנאמישע אנטוויקלונג סטראטעגיע .דער  20מיליאן דאלערדיגע דאונטאון ווידער-אויפלעבונג
איניציאטיוו אויסטיילונג וועט אונטערצינדן ווידער-אנטוויקלונג פראיעקטן אין טשיינעטאון וואס וועט
דערמוטיגן ביזנעס וואוקס ,אונטערהייבן טוריזם ,שאפן דזשאבס ,און פארשטערקערן די געגנט׳ס
עקאנאמישע פעסטקייט".
סעקרעטערי אוו סטעיט ראזעננע ראסאדא האט געזאגט" ,טשיינעטאון איז א קולטורעלע
דעסטינאציע פאר פילע באזוכער פון איבער דער גארער וועלט .מיט דער מערקווירדיגער אינוועסטירונג
דורך דעם דאונטאון ווידער-אויפלעבונג איניציאטיוו ,וועט טשיינעטאון בויען אויף איר שוין פון פריער-
דינאמישע קונסט און קולטור אנבאטונגען ,שאפן נייע האוזינג געלעגנהייטן און העלפן שאפן א
שטערקערע קאמיוניטי געפיל פאר די אלע וועלכע רופן אן טשיינעטאון זייער היים".
ניו יארק סטעיט האומס ענד קאמיוניטי ריניועל קאמישענער רוט-ענע וויסנאוסקאס האט געזאגט,
"טשיינעטאון האט אזוי שטארק און מיט אזויפיל ערפאלג געקעמפט אויף אנצוהאלטן איר אייגנארטיגע
אידענטיטעט ,און דער  20מיליאן דאלערדיגע אינוועסטירונג וועט מאכן דער איקאנישער און
לעבהאפטער געגנט נאך מער קולטורעל עררייכערט און עקאנאמיש פארשטערקערט .דאס איז א
גרויסע טאג פאר טשיינעטאון און די מענטשן וועלכע האלטן עס טייער און מאכן דארט זייער לעבן —
אלס א געגנט און אלס א וואוינארט ,און אלס אן אויטענטישע און לעבהאפטע קאמיוניטי .אזוי ווי מיר
הויבן אן אונזער ערהוילונג פון דעם קאוויד פאנדעמיק ,האט גאווערנער האקול׳ס פירערשאפט גענומען
דעם ראיאנישן עקאנאמישן אנטוויקלונג קאונסיל צו איר נעקסטער גראד דורך דאפלען איר פאנדינג און
פארזיכערן אז עס האט א באלדיגע און טראנספארמירנדע ווירקונג אויף געגנטער לענגאויס דעם
סטעיט".
קאנגרעסמאן נידיע וועלאזקוועז האט געזאגט" ,איך שטאלצירן זיך צו פארטרעטן א גרויס טייל פון
מאנהעטען׳ס לאווער איסט סייד און טשיינעטאון אין קאנגרעס ,און איך ווייס אז די פאנדינג פון די סטעיט
וועט גיין גאר ווייט צו פארזיכערן אז טשיינעטאון בלייבט דער לעבהאפטער ,קולטורעלער קאמיוניטי
וועלכע איז אזוי ברייט באקאנט איבער דער גארער וועלט .פון אונטערהייבן גרין-סּפעיס ,צו האוזינג,
טראנספארטאציע ,און אנדערע הויפט קאמיוניטי פראיעקטן וועט דער אויסטיילונג העלפן ווידער-
אויפלעבן טשיינעטאון פאר ארטיגע איינוואוינער און באזוכער צוגלייך".

סענאטאר ברייען קאוואנאה האט געזאגט" ,עס איז מן הסתם נישט דא קיין שום קאמיוניטי וואס האט
געזעהן א גרעסערע ווירקונג אויף קלענערע ביזנעסער אין לויף פון די פארלאפענע צוויי ווי טשיינעטאון,
וואו דער פאנדעמיק האט אלץ פארוויסטעוועט ,און געצווינגען פילע געשעפטן און רעסטוראנטן זיך צו
פארשליסן .די דאונטאון ווידער-אויפלעבונג איניציאטיוו פאנדס וועלן אונטערהייבן דער קאמיוניטי׳ס
באמיאונגען איבערצובויען און זיך צוריק ערהוילן .עס איז מיר געווען א פרייד זיך אנצושליסן מיט בארא
פרעזידענט געיל ברוער און אונזערע קאלעגעס אין דאס שטיצן די אפליקאציע פאר די געלטער ,און איך
דאנק גאווערנער קעטי האקול פאר איר אנגייענדע אנטשלאסנקייט צו פארזיכערן אז ניו יארקער
באקומען די פארלייכטערונג אין וואס זיי נויטיגן זיך און וואס קומט זיי".
אסעמבלי-מיטגליד יּוה-ליין ניאּו האט געזאגט" ,די טשיינעטאון קאמיוניטי האט פון לאנג אן געליטן
אומפראפארציאנעל פון א היסטארישע חסרון אין סטעיט פאנדינג און די חורבנות פאראורזאכט דורך
דעם פאנדעמיק .דער  20מיליאן דאלערדיגע אינוועסטירונג וועט איינשפריצן א ריזיגע מאס חיות אין
אונזער קאמיוניטי׳ס בליק פאר עקאנאמישע ווידער-אויפלעבונג .טשיינעטאון איז א הויפט טייל פון ווער
מיר זענען אלס ניו יארקער ,און איך בין באגייסטערט צו זעהן אז אונזער קאמיוניטי ווערט געגעבן די
רעספעקט און אנערקענונג וואס עס ווערט צו אפט אפגעזאגט .איך דאנק גאווערנער האקול ,די
אויסערגעווענליכע קאמיוניטי ארגאניזאציעס וועלכע האבן גע׳שתדל׳ט פאר די פאנדינג ,און מיינע
ערוויילטע קאלעגעס וועלכע האבן געקעמפט מיט מיר אינאיינעם ,וועלכע האבן ערמעגליכט דעם
מאמענט".
ניו יארק סיטי ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסיל מיט-פארזיצער ווינסטאן פישער,
ּפארטנער ביי פישער בראָ דערס ,און פעליקס וו .מאטאס ראדריגעז CUNY ,קאנצעלאר ,האבן
געזאגט" ,דער  NYCREDCשטאלצירט זיך צו שטיצן די ווידער-געבוירן פון טשיינעטאון פאר
איינוואוינער און באזוכער צוגלייך דורך דער פינפטע רונדע פון דעם דאונטאון ווידער-אויפלעבונג
איניציאטיוו .די פאנדינג וועט דערמוטיגן פראיעקטן וועלכע טרייבן עקאנאמישע וואוקס און אונטערהייבן
די עקזיסטירנדע ,לעבהאפטע דאונטאון וואו מענטשן קענען וואוינען ,ארבעטן און שפילן".
מאנהעטען בארא פרעזידענט געיל עי .ברוער האט געזאגט" ,אדאנק גאווערנער האקול ,וועט
טשיינעטאון ,די ערשטע און שטערקסטע באטראפענע עקאנאמיש ,סיי בעפאר און סיי אין משך פון דעם
פאנדעמיק ,פירן אונזער שטאט׳ס עקאנאמישע ערהוילונג אדאנק א  20מיליאן דאלערדיגע גרענט אויף
וואס איך האב געארבעט און אריינגעגעבן .טשיינעטאון איז א קולטורעלע און היסטארישע אנקער וועלכע
איז וויכטיג צום יעצט און צום צוקונפט פון די כינעזיש-אמעריקאנע און אזיאנע-אמעריקאנע קאמיוניטי
נישט נאר אין ניו יארק נאר אין דעם גאנצן צפון-מזרח ראיאן .ווען איר רעדט פון טשיינעטאון ,גייט דער
געדאנק צו די אין ניו יארק סיטי .מיין אנטשלאסנקייט צו די עקאנאמישע ערהוילונג פון דער בארא און
דער שטאט איז אומוואקלדיג ,צי עס זאל זיין אּפטאון צי דאונטאון .איך בין דאנקבאר צו גאווערנער
האקול פאר׳ן שטיין היינט מיט טשיינעטאון און דער  AAPIקאמיוניטי ,און פאר אירע באמיאונגען צו
ווידער-אויפלעבן דער קולטורעלע און עקאנאמישע בריליאנט שטיין".
קאונסיל מיטגליד מארגארעט טשין האט געזאגט" ,מיר האבן ,אין נאענטע צוזאמענארבעט מיט
מאנהעטען בארא פרעזידענט געיל ברוער׳ס אפיס און דער קאאליציע צו ווידער-אויפלעבן טשיינעטאון,
אריינגעגעבן אן אויספירליכע און וויזיאנערישע פארשלאג וואס וועט ברענגען פילע העכסט-נויטיגע
אינוועסטירונגען צו טשיינעטאון .איינע פון דריי אנקער פראיעקטן ,פארבעסערן קימלאו סקווער ,איז
איבערהויפט נאענט צו מיין הארץ .אין יוני איז דער ׳קימלאו׳ קריגס דענקמאל געווארן NYC׳ס ערשטע
לענדמארק פארבינדן מיט כינעזישע-אמעריקאנע היסטאריע .טשיינעטאון און די כינעזיש-אמעריקאנע
קאמיוניטי זענען גאר שטארק באטראפן געווארן דורך קאוויד און דורך שטיינדע אנטי-אזיאנע געפילן.
דער  20מיליאן דאלערדיגע אינוועסטירונג ,ערמעגליכט אונטער די פירערשאפט פון גאווערנער האקול,
פארטרעט א נייע קאפיטל פאר טשיינעטאון — די דריי אנקער פראיעקטן פארעהרן אונזער היסטאריע

און אין דער זעלבער צייט בויען אונזער צוקונפט ,צינדן אונטער דעם עקאנאמישן מאטאר און ברענגען
אינוועסטירונגען אין קונסט פראגראמען פאר איינוואוינער ,און פארבעסערט לעבנס-קוואליטעט דורך זיך
ווידער-פארשטעלן אפענע-לופט ערטער און פיסגייער זיכערהייט".
פרעזידענט פון דער ּבאָ ורד ׳טינק!טשיינעטאון׳ איימי טשין האט געזאגט" ,טשיינעטאון איז א
קולטורעלע און עקאנאמישע אוצן פאר  AAPIקאמיוניטיס און מיר דארפן טוהן אלץ וואס מיר קענען אויף
צו העלפן טשיינעטאון זיך אומקערן פון דעם פאנדעמיק שטארקער ווי אלעמאל .אדאנק אייך גאווערנער
האקול פאר דער ריזיגער אינוועסטירונג אין טשיינעטאון׳ס ווידער-אויפלעבונג און פאר אייער
פירערשאפט אין שטיצן אונזער קאמיוניטי .איך קוק ארויס אויף צו ארבעטן מיט דעם גאווערנער און
ארטיגע פירער צו ברענגען טשיינעטאון צו א נייער הייעך אלס אן אלוועלטליכער דעסטינאציע.
טשיינעטאון איז א בריליאנט שטיין אין ניו יארק סטעיט און עס וועט דא פארבלייבן!"
פרעזידענט פון די כינעזיש-אמעריקאנע פלאנירונג קאונסיל וועין האו האט געזאגט" ,דאס אז
רעגירונגס פירער און קאמיוניטי ארגאניזאציעס קומען זיך צוזאם אונטערצוהייבן דעם  AAPIקאמיוניטי
מיט דער ווידער-אויפלעבונג איז אן אויסערגעווענליכע טריט צוריקצודרייען יארן פון אומרעכט .מיר לויבן
גאווערנער האקול פאר די היינטיגע מעלדונג און מיר קוקן ארויס צו אלעס וואס דאס וועט ברענגען פאר
טשיינעטאון".
עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון דער אזיאנער אמעריקאנער פעדערעישען דזשאו-ען יּו האט געזאגט,
"אזיאנע-אמעריקאנע ניו יארקער קומט זיך פאר זיי זיך צו שפירן זיכער און געשטיצט דורך די מענטשן
ערוויילט זיי צו פארטרעטן .מיט דער היינטיגער אנאנסמענט נעמט גאווערנער האקול שריטן צו ברענגען
די זיכערהייט און שטיצע צו דער טשיינעטאון קאמיוניטי .דער ווידער-אויפלעבונג וועט גיין א ווייטער וועג
צו ווייזן פאר באזוכער די שיינקייט פון טשיינעטאון און עס ערמעגליכן צו בליען".
פרעזידענט פון  CCBAדזשאָ סטין יּו האט געזאגט" ,אויף צו לאנג זענען טשיינעטאון און איר ווירקונג
אויף דער ניו יארקער עקאנאמיע פארזעהן געווארן .א דאנק אייך ,גאווערנער האקול ,פאר׳ן ענדליך
זיכער מאכן אז דער קולטורעלער צענטער באקומט די אויפמערקזאמקייט און שטיצע וואס עס קומט זיך
פון אונזער רעגירונג .מיר קוקן ארויס צו אלץ וואס עס וועט ברענגען צו אונזער קאמיוניטי".
עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון דער  AAFEטאמאס יּו האט געזאגט" ,איך אפלאדיר גאווערנער האקול
פאר׳ן אנערקענען די ווייטאגן וואס דער טשיינעטאון קאמיוניטי האט מיטגעמאכט דורכאויס דעם
פאנדעמיק ,און פאר׳ן אנערקענען איר גרויסע פאטענציעל צוריק צו ברענגען די אויסגעצייכנטע
קולטורעלע דורכלעבעניש אויף וואס עס איז באקאנט איבער דער וועלט .מיט די קריטיש-וויכטיגע
פאנדינג האבן דא ביזנעסער און פאמיליעס אן אייגנארטיגער שאנס זיך נאכאמאל צו דערהייבן".
טשיינעטאון וועט איצט אנהויבן דעם פראצעס פון אנטוויקלען א סטראטעגישע אינוועסטירונג פלאן אויף
ווידער-אויפצולעבן איר דאונטאון מיט  400,000דאלער אין פלאנירונג געלטער פון די  20מיליאן דאלער
 DRIגרענט .אן ארטיגע פלאנירונגס קאמיטע ,וואס באשטייט פון מוניציפאלע פארטרעטער ,קאמיוניטי
פירער ,און אנדערע פאראינטערעסירטע פארטייען וועלן פירן דער באמיאונג ,געשטיצט דורך א
מאנשאפט פון פריוואטע סעקטאר מומחים און סטעיט פלאנירער .א סטראטעגישע אינוועסטירונג פלאן
פאר טשיינעטאון וועט אונטערזוכן ארטיגע אייגנשאפטן און געלעגנהייטן און אידענטיפיצירן עקאנאמישע
אנטוויקלונג ,טראנספארטאציע ,האוזינג און קאמיוניטי פראיעקטן וועלכע זענען אין איינקלאנג מיט דער
קאמיוניטי׳ס בליק פאר דאונטאון ווידער-אויפלעבונג און זענען גרייט אויף איינצופירן .דער דאונטאון
טשיינעטאון סטראטעגישע אינוועסטירונג פלאן וועט פירן די אינוועסטירונג פון  DRIגרענט געלטער אין
ווידער-אויפלעבונג פראיעקטן וועלכע וועלן פאראויס-פירן די קאמיוניטי׳ס בליק פאר איר דאונטאון געגנט

און קענען אויסניצן און פארברייטערן אויף דער סטעיט׳ס  20מיליאן דאלערדיגע אינוועסטירונג .פלענער
פאר דער DRI׳ס פינפטע רונדע וועלן זיין פערטיג אין .2022
איבער דעם דאונטאון ווידער-אויפלעבונגס איניציאטיוו
דער דאונטאון ווידער-אויפלעבונג איניציאטיוו איז איינגעפירט געווארן אין  2016צו פארשנעלערן און
פארברייטערן די ווידער-אויפלעבונג פון דאונטאונס און געגנטער אין אלע צען ראיאנען פון דעם סטעיט
צו סערווירן אלס צענטערס פון אקטיוויטעט און אלס אן אונטערצינד-כוח אויף אינוועסטירונג .דער
איניציאטיוו פארטרעט א פרעצעדענטלאזע און המצאה׳דיגע פלאן-צו-טון סטראטעגיע וועלכע באהעפט
סטראטעגישע פלאנירונג מיט באלדיגע אויספירונג.
אין די ערשטע פיר יאר פון דעם פראגראם האט דער סטעיט פארשפראכן  400מיליאן דאלער צו
אינוועסטירן אין דאונטאונס וועלכע זענען גרייט פאר ווידער-אויפלעבונג און האבן די פאטענציעל צו ווערן
מאגנעטן פאר ווידער-אנטוויקלונג ,ביזנעס ,דזשאב שאפונג ,און גרעסערע עקאנאמישע און האוזינג
דיווערסיטעט און געלעגנהייט .די פינפטע רונדע פון דער  DRIוועט האבן נאך א  200מיליאן דאלערדיגע
פארשפרעכונג .אנטיילנעמענדע קאמיוניטיס ווערן נאמינירט דורך די סטעיט׳ס  10ראיאנישע
עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסילס באזירט אויף די דאונטאון׳ס פאטענציעל פאר טראנספארמאציע.
יעדע קאמיוניטי ווערט באשאנקען לכל הפחות  10מיליאן דאלער צו אנטוויקלען א דאונטאון
סטראטעגישע אינוועסטירונג פלאן און איינפירן הויפט אונטערצינד פראיעקטן וועלכע פירן אויף פאראויס
די קאמיוניטי׳ס בליק פאר ווידער-אויפלעבונג און ניצן אויס נאך פריוואטע און פובליק אינוועסטירונגען.
דאונטאון ווידער-אנטוויקלונג שפילט א קריטיש-וויכטיגע ראלע אין דעם סטעיט׳ס לאנד-וועגווייזיגע
באמיאונגען צוריקצודרייען קלימאט ענדערונג און אונטערהייבן קלימאט יוסטיץ דורך שאפן קאמיוניטיס
געאייגנט פאר פוסגייער ,ביציקל פארער ,און צוטריטליך צו טראנזיט ,וועלכע רעדוצירן אויטא באניץ און
גרינהויז גאז ארויסלאז .דער  DRIשטיצט אויך דעם סטעיט׳ס געזונטהייט איבער אלץ ּפאליסיס /
עלטער-פריינטליכע  NYאיניציאטיוו דורך שאפן מער געלעגנהייטן פאר אינדרויסנדיגע פארוויילונג און
עקסערסייז; אנבאטנדיג זיכער און צוגענגליכע פובליק ערטער פאר סאציעלע אינטעראקציע ,וועלכע
פארבעסערט גייסטישע געזונט און פארברייטערט צוגענגליכקייט צו פרישע ,ערנערנדע עסן,
איבערהויפט אין אונטערסערווירטע קאמיוניטיס.
דער איניציאטיוו ווערט אנגעפירט דורך ניו יארק סעקרעטערי אוו סטעיט ראזעננע ראסאדא .קאמיוניטיס
באקומען שטיצע פון פריוואטע סעקטאר מומחים און א מאנשאפט פון סטעיט אגענטור שטאב אנגעפירט
דורך דעם דעפארטמענט אוו סטעיט אין נאנט צוזאמענארבעט מיט עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט און
דער סטעיט האומס ענד קאמיוניטי ריניועל.
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