
 
 גאווערנער קעטי האקול   11/11/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

וועטעראן׳ס  "לענדמארקס אנצוצייכענען  NYSגאווערנער האקול אנאנסירט דאס אויפלייכטן פון  
   "דעי
    

לענדמארקס וועלן אויפגעלאכטן ווערן אין גרין אין אנערקענונג פון אלע תקופות פון   12
 מיליטערישע דינסט  

    
ערשטע וועטעראנען קיאסק אינסטאלירט ביי דעם קאפיטאל ראיאן אויפנאמע צענטער מיטצוטיילן  

 אינפארמאציע מאטעריאלן פאר וועטעראנען  
    

גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן אז ניו יארק סטעיט לענדמארקס וועלן אויפגעלאכטן ווערן 
 .  "וועטעראן׳ס דעי"צייכענען , אנצו2021, 11אין גרין, היינט ,נאוועמבער 

    
׳וועטעראן׳ס דעי׳ איז א צייט צו ווייזער אונזער דאנקבארקייט פאר די העלדישע אינדיווידועלן וועלכע  "

האט גאווערנער האקול   "האבן סערווירט צו באשיצן אונזער דעמאקראטיע און אונזערע פרייהייטן,
ויף נייע איניציאטיוון, ווי דער פארענדיגונג פון דער  מיר וועלן פארזעצן ווייטער צו פירן א" געזאגט.

ערשטער וועטעראנען אויפנאמע צענטער קיאסק אין דעם קאפיטאל ראיאן, זיכער צו מאכן אז 
מיטלען וואס זיי דארפן האבן. די היינטיגע  -וועטעראנען און זייערע פאמיליעס האבן די שטיצע און הילפס

ר אומוואקלדיגע שטיצע צו ניו יארק׳ס וועטעראנען, זיי צו ווייזן אז מיר אויפלייכטונג סימבאליזירט אונזע
   " שטייען ווייטער אינאיינעם מיט זיי און זייערע פאמיליעס יעדן איינציגן טאג.

    
 די לענדמארקס צו ווערן אויפגעלאכטן אין אנערקענונג פון ׳וועטעראן׳ס דעי׳ רעכענען אריין:  

    
 רלד טרעיד צענטער  ווָאן וואו           •
    
 גאווערנער מעריאו מ. קאומאו ברידזש            •
    
 קאסציאושקא ברידזש            •
    
 געביידע  SUNYדער העיטש. קארל מעקאל            •
    
 סטעיט עדיוקעשען געביידע            •
    
 אלפרעד ע. סמיט סטעיט אפיס געביידע             •
    
 הויפט אריינגאנג טויער און עקספא צענטער   - סטעיט פעירגראונדס            •
    
 הודסאן ברידזש -דער ׳פראנקלין די. רוזוועלט׳ מיטל           •



    
 פערשינג סקווער וויאדוקט   -גרענד צענטראל טערמינאל            •
    
 אלבאני אינטערנאציאנאל עירפארט געיטוועי            •
    
 דער לעיק פלעסיד ָאלימפיק דזשָאמּפינג קָאמפלעקס             •
    
•           MTA LIRR -  איסט ענד געיטוועי ביי פען סטעישען 
    

טע איניציאטיוו בריי-דער לענדמארק אויפלייכטונג איז א טייל פון ׳אפעראציע גרין לייט׳, א נייע סטעיט
קאונטי וועטעראן סערוויס  NYSאסאסיעשען פון קאונטיס, דער  NYSאין צוזאמענארבעט מיט די 

קאונטי עקזעקיוטיווס אסאסיעשען. דער קאמפיין צילט אויף צו זיין   NYSאפיצירן אסאסיעשען און דער 
ן דעם פארם פון א גרינע  אן אנזעענדע סימבאל פון שטיצע פאר אלע תקופות פון מיליטערישע דינסט אי

באלייכטונג. די גרינע לעמפלעך וועלן סערווירן אלס שיינטורעמער פון אנערקענונג צו ווייזן ניו יארק׳ס  
 אייביגע פארפליכטונג צו די וועלכע האבן געדינט.  

    
NYS   קאונטי וועטעראנען סערוויס אפיציר אסאסיעשען פרעזידענט דזשעיסאן סקינער )איראק

איך שטאלציר מיך מיט מיין קאמיוניטי און די וועלכע האבן געפירט די  " קריג וועטעראן( האט געזאגט,
איצט  באלייכטונג איבער׳ן גאנצן סטעיט פון טיאגע קאונטי, עלמיירע, סירעקיוס, מאנראו קאונטי, און 

סטעיט לענדמארקס איבעראל. מארטא סאווערברעי, סטיווען אקוואריא עסק., און מארקוס מאלינארא,  
זענען ריכטיג געווען שיינענדע ביישפילן פון רעגירונג און אדוואקאטיר ארבעט ווי עס קען זיין אמבעסטן.  

מיר אלע טיילן זיך מיט מיט׳ן דער ריזיגער לאקאלע איניציאטיוו האט איצט די שטיצע פון אונזער סטעיט. 
ציל צו פארעהרן די וועלכע האבן געדינט. איך בין געבענטשט צו האבן די שטיצע פון אזוי פיל און איצט  

קען איך ציילן נאך איינס. א דאנק אייך גאווערנער האקול. איך קוק ארויס אויסצוהאלטן  
   " ועטעראנען אינאיינעם.צוזאמענארבעטנדע באמיאונגען צו בעסער סערווירן אונזערע ו

    
NYS   ,אסאסיעשען פון קאונטיס עקזעקיוטיוו דירעקטאר סטיווען דזשעי. אקוואריא האט געזאגט

מיר קאמענדירן גאווערנער האקול פאר׳ן זיך אנשליסן מיט קאונטיס איבער׳ן סטעיט צו שיינען א ליכט  "
ן פאר זייער אנטשלאסנקייט צו פארזיכערן אויף דער דינסט און מסירות נפש פון אונזערע וועטעראנען או

אז וועטעראנען באקומען די בענעפיטן און שטיצע וואס זיי האבן פאר זיך פארדינט. ׳אפעראציע גרין  
לייט׳ גיבט יחידים, ביזנעסער און רעגירונג פירער א וועג אויסצושטרעקן א האנט און לאזן וויסן פאר  

י אז מיר שטייען מיט זיי אינאיינעם און אז מיר זענען דאנקבאר  מיטגלידער פון דער וועטעראן קאמיוניט 
פאר אלץ וואס זיי האבן געטוהן צו באשיצן אונזער לאנד און אונזער לעבנסשטייגער. פאר דעם  

׳וועטעראן׳ס דעי׳ און ווייטער, דערמוטיגן מיר יעדן איינעם זיך אנצושליסן מיט אונז אין ווייזן א גרינע  
נג און שטיצע פאר די מענער און פרויען וועלכע האבן אלעס ריזיקירט פאר׳ן צוועק פון ליכט פון האפענו

  "פרייהייט.
  

מיר קענען  "קאונטי עקזעקיוטיווס אסאסיעשען,  NYSמארקוס מאלינארא, פרעזידענט פון דעם 
  — קיינמאל נישט אינגאנצן צוריקצאלן פאר די אמעריקאנע העלדן פאר זייער דינסט און מסירות נפש 

אבער מיר קענען טוהן בעסערס פאר זייערטוועגן. אינאיינעם טוהען מיר שיינען א ליכט פון האפענונג און  
אין דער זעלבער צייט און  —דאנקבארקייט פאר די וועלכע האבן סערווירט א דאנקבארע פאלק 

מיטלען וועלכע קאונטיס איבער גאנץ ניו יארק שטעלן צו פאר  -ארויסהייבן די סערוויסעס און הילפס
אונזערע וועטעראנען. מיר דאנקען גאווערנער האקול פאר׳ן זיך אנשליסן מיט ניו יארק׳ס קאונטיס,  

רק א פאראייניגטע שיינטורעם אונז צו  אויפלייכטן געביידעס און סטרוקטורן אין גרין, מאכנדיג ניו יא
דערמאנען אונזער פליכט אמבעסטן צו סערווירן אונזערע וועטעראנען, זיי אויסהערן, זיך לערנען פון זיי  

   "און זיי באדאנקען.



  
גאווערנער האקול האט אויך געמאלדן דאס אינסטאלירן פון די סטעיט׳ס ערשטע וועטעראנען אויפנאמע  

י דעם קאפיטאל ראיאן אויפנאמע צענטער אין ניו באלטימאר. דער נייער קיאסק וועט  צענטער קיאסק בי
גיבן ספעציעליזירטע אינפארמאציע און הילף און וועט סערווירן אלס א טויער פאר וועטעראנען זיך צו 

- ניילערנען איבער די פראגראמען און סערוויסעס אויף וועלכע זיי קענען מעגליך זיין בארעכטיגט. דער 
געבויטער קיאסק וועט פארבעסערן באוואוסטזיניגקייט איבער לאקאלע, סטעיט און פעדעראלע  

 סערוויסעס פאר וועטעראנען און זייערע פאמיליעס.  
    

DVS  ,איך אפלאדיר גאווערנער  " עקזעקיוטיוו דעפיוטי דירעקטאר דזשאעל עווענס האט געזאגט
טער וועטעראנען אינפארמאציע קיאסק אין ניו יארק  האקול׳ס פירערשאפט אין שאפן דער סאמע ערש

סטעיט. די פלאטפארמע גיבט א וויכטיגע געלעגנהייט צו פרעזענטירן פאר וועטעראנען צוגענגליכע  
 DVSאינפארמאציע איבער די בענעפיטן וואס זיי האבן פארדינט אין דינסט צו אונזער סטעיט און לאנד. 

און אירע מיטארבעטער אגענטורן קוקן ארויס צו ניצן דעם קיאסק אויף זיך שטיין אין פארבינדונג און 
   "ארויסהעלפן פיל מער ניו יארקער וועטעראנען פאמיליעס.

    
אייגנארטיגע סטעיט בענעפיטן זענען איצט צו באקומען פאר וועטעראנען, מיליטערישע   60לכל הפחות  

ן זייערע פאמיליעס. די בענעפיטן רעכענען אריין בילדונג, פריאריטיזירטע צוטריט  דינסט מיטגלידער או
פארבינדענע דיסאּביליטי פארגיטיגונג, און נאך. דער קיאסק  -צו דזשָאּב הילף, צוטריט צו דינסט

אפפערט א גלאטיגן אופן וואס איז גרינג צו פארשטיין צו געוואויער ווערן מער אינפארמאציע איבער די  
פראגראמען און ערמעגליכט פאר סטעיט אגענטורן צו שטיין ווייטער אין פארבינדונג מיט וועטעראנען און  
 פארזיכערן אז זיי באקומען אלע בענעפיטן וואס זיי האבן זיך פארדינט דורך זייערע מיליטערישע דינסט.  

    
זייער היים, מיט אומגעפער   וועטעראנען און זייערע פאמיליעס רופן ניו יארק סטעיט 714,000איבער 

אין אלבאני, קאלומביע, גרין, סאראטאגע, סקענעקטעדי, רענעסעלער, ווארען, און וואשינגטאן   64,000
באזוכער יערליך און איז   500,000קאונטיס. דער קאפיטאל ראיאן אויפנאמע צענטער באקומט קרוב צו 

רער צו האבן אן אידעאלן ארט פאר דעם סאמע  א זיכערע און גרינג צוגענגליכע לאקאציע פאר רייזע פא
 ערשטן וועטעראן׳ס קיאסק אין ניו יארק סטעיט.  

    
( איינלאדענען  DOLאין צוזאמענארבעט מיט דעם איניציאטיוו וועט דער לעיבאר דעפארטמענט )

זענען   פערסאן סערוויסעס -וועטעראנען זיך צו באטייליגן אין איר ווירטועלע קאריערע צענטער. ווען אין
תיכף אנגעהויבן אנבאטן א ברייטע ריי ווירטועלע קאריערע   DOL, האט 2020אפגעשטעלט געווארן אין  

צענטער סערוויסעס. היינט קענען קאסטומערס ווען איינגעלאדנט צו דעם ווירטועלן קאריערע צענטער,  
נטעליגענץ,  וועלכס ניצט פארגעשריטענע טעכנאלאגיע, אויסניצנדיג שטארקע ארטיפיציעלע אי

צוצושטעלן דזשָאּבס וועלכע זענען אמבעסטן צוגעפאסט צו א דזשָאּב זוכער׳ס פעאיגקייטן און 
    ערפארונג. 

    
מיר זענען  " ניו יארק סטעיט לעיבאר דעפארטמענט קאמישענער ראבערטא רירדאן האט געזאגט, 

לאנד אין צייט פון נויט. דער ניו   אויף אייביג פארפליכטעט צו אונזערע וועטעראנען פאר סערווירן אונזער
יארק סטעיט לעיבאר דעפארטמענט גיבט אלע ארבעטסלאזע ניו יארקער, אריינגערעכנט וועטעראנען,  
סערוויסעס און שטיצע צו מאכן פון זייערע קאריערע צילן א ווירקליכקייט. דער דיגיטאלער קיאסק איז א  

צו פארזיכערן אז אונזערע העלדן האבן גרינג צוטריט צו טייל פון ניו יארק׳ס אנגייענדע אנטשלאסנקייט 
  "מיטל וואס איז פארהאן פאר זיי צו באקומען.-יעדעס הילפס 

    
פאר מער אינפארמאציע איבער וועטעראנען בענעפיטן, ביטע מאכט אן אפוינטמענט מיט וועטעראנען  

-888-838נען סערוויסעס אויף בענעפיטן ראטגעבער מיט דער ניו יארק סטעיט דיוויזיע פון וועטערא
 . וועבזייטלאדער אויף זייער  6977
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