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GUBERNATOR KATHY HOCHUL

GUBERNATOR HOCHUL ZAPOWIADA PODŚWIETLENIE
CHARAKTERYSTYCZNYCH OBIEKTÓW W STANIE NOWY JORK Z OKAZJI DNIA
WETERANÓW
12 charakterystycznych obiektów zostanie podświetlonych na zielono w celu
uczczenia żołnierzy pełniących służbę w różnych okresach historii
Stworzenie pierwszego punktu informacyjnego dla weteranów w Centrum
Obsługi Gości odwiedzających Capital Region
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś, że w dniu dzisiejszym, 11 listopada 2021 roku,
charakterystyczne obiekty w stanie Nowy Jork zostaną podświetlone na zielono, aby
uczcić Dzień Weteranów.
„Dzień Weteranów to czas na okazanie naszego uznania dla odwagi osób, które
służyły w obronie naszej demokracji i wolności”, powiedziała Gubernator Hochul.
„Będziemy nadal przewodzić nowym inicjatywom, takim jak ukończenie pierwszego
punktu informacyjnego dla weteranów (Veterans Welcome Center Kiosk) w regionie
Capital Region, aby upewnić się, że weterani i ich rodziny mają wsparcie i zasoby,
których potrzebują. Dzisiejsza inicjatywa podświetlenia obiektów reprezentuje nasze
niezachwiane wsparcie dla weteranów pochodzących ze stanu Nowy Jork i pokazuje
im, że każdego dnia będziemy stać po ich stronie i po stronie ich rodzin”.
Charakterystyczne obiekty, które mają zostać podświetlone dla uczczenia Dnia
Weteranów, to m.in.:
• One World Trade Center
• Most im. Gubernatora Mario M. Cuomo
• Most Kościuszki
• Budynek SUNY im. H. Carla McCalla
• Budynek Edukacji Stanowej
• Budynek Urzędu Stanu im. Alfreda E. Smitha

• Tereny Targów Stanowych – Brama Główna i Centrum Expo
• Most „Franklina D. Roosevelta” na środkowym odcinku rzeki Hudson
• Grand Central Terminal – wiadukt przy placu Pershinga
• Międzynarodowy Port Lotniczy Albany
• Kompleks skoczni olimpijskich w Lake Placid
• MTA LIRR – East End Gateway na Penn Station
Podświetlenie jest elementem akcji „zielone światło” (Operation Green Light) – nowej
inicjatywy stanowej realizowanej we współpracy ze Stowarzyszeniem Hrabstw Stanu
Nowy Jork (NYS Association of Counties), Stowarzyszeniem Oficerów Weteranów z
Hrabstw w Stanie Nowy Jork (NYS County Veteran Service Officers' Association) oraz
Stowarzyszeniem Przewodniczących Rad Hrabst Stanu Nowy Jork (NYS County
Executives' Association). Kampania ta, polegająca na podświetleniu w zielonym
kolorze, ma być widocznym wyrazem poparcia dla wszystkich żołnierzy – niezależnie
od okresu, którym pełnili służbę wojskową. Zielone światło będzie pełniło rolę latarni
symbolizującej nieustające zaangażowanie administracji stanu Nowy Jork na rzecz
osób pełniących służbę wojskową.
Prezes Stowarzyszenia Oficerów Weteranów z Hrabstw w Stanie Nowy Jork,
Jason Skinner, (weteran wojny w Iraku) powiedział: „Jestem dumny z mojej
społeczności i tych, którzy zapalili światło w hrabstwach Tioga, Elmira, Syracuse,
Monroe County, a teraz również podświetlili charakterystyczne obiekty w całym stanie.
Martha Sauerbrey, Stephen Acquario Esq i Marcus Molinario, są naprawdę
wspaniałym przykładem sprawowania urzędu i rzecznictwa w najlepszym wydaniu. Ta
wspaniała inicjatywa lokalna ma teraz poparcie władz naszego stanu. Łączy nas
wspólny cel, jakim jest uhonorowanie osób pełniących służbę wojskową. Czuję się
wyróżniony, mając wsparcie wielu osób, a teraz jeszcze dodatkowych popleczników.
Dziękuję pani Gubernator Hochul. Z niecierpliwością czekam na podjęcie wspólnych
wysiłków, aby lepiej działać na rzecz naszych weteranów”.
Prezes Stowarzyszenia Hrabstw Stanu Nowy Jork, Stephen J. Acquario,
powiedział: „Wyrażamy uznanie dla Gubernator Hochul za dołączenie się do hrabstw
w całym stanie, aby podkreślić znaczenie służby i poświęcenia naszych weteranów,
oraz za jej zaangażowanie w zapewnienie weteranom świadczeń i wsparcia, na które
zasłużyli. Akcja „zielone światło” daje osobom prywatnym, firmom i decydentom
możliwość dotarcia do weteranów i przekazania im, że jesteśmy z nimi i że doceniamy
wszystko, co zrobili dla ochrony naszego kraju i naszego stylu życia. Z okazji Dnia
Weteranów i nie tylko, zachęcamy wszystkich do przyłączenia się do nas w inicjatywie
zapalania zielonego światła nadziei i wsparcia dla mężczyzn i kobiet, którzy
zaryzykowali wszystko dla sprawy wolności”.

Marcus J. Molinaro, Prezes Stowarzyszenia Przewodniczących Rad Hrabst Stanu
Nowy Jork, powiedział: „Nigdy nie będziemy w stanie w pełni odwdzięczyć się tym
amerykańskim bohaterom za ich służbę i poświęcenie – ale możemy postarać się
zrobić dla nich coś dobrego. Razem możemy zapalić światło nadziei i uznania dla tych,
którzy pracowali w służbie na rzecz wdzięcznego narodu – jednocześnie podkreślając
usługi i zasoby, jakie hrabstwa w całym stanie Nowy Jork zapewniają naszym
weteranom. Dziękujemy Gubernator Hochul za przyłączenie się do hrabstw w stanie
Nowy Jork w akcji podświetlenia budynków i obiektów na zielono, dzięki czemu stan
Nowy Jork staje się symbolem przypominającym nam o naszym obowiązku
zapewnienia jak najlepszej pomocy naszym weteranom, słuchania ich, uczenia się od
nich i okazywania im wdzięczności”.
Gubernator Hochul ogłosiła również stworzenie pierwszego w stanie punktu
informacyjnego dla weteranów (Veterans Welcome Center Kiosk) w Centrum Obsługi
Gości odwiedzających Capital Region w New Baltimore. Nowy punkt informacyjny
będzie zapewniał specjalistyczne informacje, udzielał pomocy oraz służył jako „jedno
okienko”, w którym weterani będą mogli dowiedzieć się o programach i usługach, do
których mogą być uprawnieni. Nowo stworzony punkt informacyjny podniesie poziom
znajomości lokalnych, stanowych i federalnych ofert dla weteranów i ich rodzin.
Zastępca dyrektora wykonawczego Wydziału Usług dla Weteranów, Joel Evans,
powiedział: „Doceniam wkład Gubernator Hochul w utworzenie pierwszego w historii
punktu informacyjnego dla weteranów w stanie Nowy Jork. Platforma ta daje szansę
na przekazanie weteranom dostępnych informacji na temat świadczeń, na które
zasłużyli, służąc naszemu państwu i narodowi. Wydział Usług dla Weteranów (Division
of Veterans' Services, DVS) i jego agencje partnerskie z niecierpliwością czekają na
możliwość wykorzystania tego punktu informacyjnego do nawiązania kontaktu i
pomocy większej liczbie rodzin weteranów zamieszkujących stan Nowy Jork”.
Dla weteranów, członków sił zbrojnych i ich rodzin jest obecnie dostępnych co najmniej
60 unikalnych świadczeń stanowych. Obejmują one świadczenia edukacyjne,
priorytetowy dostęp do pomocy w znalezieniu pracy, dostęp do odszkodowań z tytułu
niepełnosprawności związanej z wykonywaną służbą wojskową i wiele innych. Punkt
informacyjny pozwala w efektywny i zrozumiały sposób dowiedzieć się więcej o tych
programach, jednocześnie zapewniając agencjom stanowym możliwość monitorowania
aktywności weteranów aby mieć pewność, że otrzymują oni wszystkie świadczenia, na
które zapracowali dzięki swojej służbie wojskowej.
W stanie Nowy Jork mieszka ponad 714 000 weteranów i ich rodzin, z czego około
64 000 mieszka w hrabstwach Albany, Columbia, Greene, Saratoga, Schenectady,
Rensselaer, Warren i Washington. Z usług Centrum Obsługi Gości odwiedzających
Capital Region korzysta blisko 500 000 osób rocznie. Jest to bezpieczne, łatwo
dostępne miejsce dla podróżnych, które stanowi idealną lokalizację dla pierwszego
punktu informacyjnego dla weteranów w stanie Nowy Jork.

W ramach tej inicjatywy Departament Pracy (Department of Labour, DOL) zaprosi
weteranów do udziału w wirtualnym centrum kariery. Kiedy obsługa stacjonarna
została zamknięta w 2020 r., DOL natychmiast zaczął oferować szeroki zakres usług
wirtualnego centrum kariery. Dziś klienci mogą zostać zaproszeni do Wirtualnego
Centrum Kariery (Virtual Career Center), w którym wykorzystano zaawansowaną
technologię, wspartą sztuczną inteligencją, aby dostarczyć oferty zatrudnienia
odpowiadające umiejętnościom i doświadczeniu osoby poszukującej pracy.
Komisarz Departamentu Pracy Stanu Nowy Jork, Roberta Reardon, powiedziała:
„Jesteśmy dozgonnie wdzięczni naszym weteranom za ich służbę naszemu narodowi
w potrzebie. Departament Pracy Stanu Nowy Jork zapewnia wszystkim bezrobotnym
mieszkańcom stanu Nowy Jork, w tym weteranom, usługi i wsparcie, aby mogli
realizować swoje cele zawodowe. Ten cyfrowy punkt informacyjny jest częścią
ciągłego zaangażowania administracji stanu Nowy Jork w zapewnienie naszym
bohaterom dostępu do wszystkich dostępnych dla nich zasobów”.
Aby uzyskać więcej informacji na temat świadczeń dla weteranów, prosimy o
umówienie się na spotkanie z doradcą ds. świadczeń dla weteranów z Wydziału Usług
dla Weteranów Stanu Nowy Jork pod numerem telefonu 888-838-7697 lub na ich
stronie internetowej.
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