אויף תיכף ארויסצוגעבן2021/16/11:

גאווערנער קעטי האקול

גאווערנער האקול אנאנסירט אנהויב פון קאנסטרוקציע אויף קינדער מוזעאום ביי סאראטאָ גע סּפאַ
סטעיט פארק

מאדערנע איינריכטונג וועט פארבעסערן די געלעגנהייטן פאר יונגע פאמיליעס אין די 'פארק פון די
קונסטווערק'
פראיעקט וועט אריינבלאזן נייע לעבן אין די היסטארישע פלאץ
זעהט טייל אויסגעוועהלטע געמאלענע בילדער פון דעם פראיעקט דא
גאווערנאר קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז קאנסטרוקציע האט זיך אנגעהויבן אויף א  3.1מיליאן
דאלארדיגע פראיעקט צו אריבערפירן א פארבעסערטע און פארברייטערטע קינדער מוזעאום ביי
סאראטאָ גע צו די היסטארישע לינקאלן באדע הויז ( )Lincoln Bathhouseאין סאראטאָ גע סּפא סטעיט
פארק .די איינריכטונג'ס נייע פלאץ וועט טאפלען די גרויסקייט און פארמערן די צוגענגליכקייט פאר געסט
אין יעדע עלטער .די פראיעקט וועט אפצייכענען די דריטע מוזעאום זיך אנצושליסן אין די סאראטאָ גע
סּפא סטעיט פארק סיסטעם.
"איינס פון די גרעסטע פריאריטעטן פאר מיין אדמיניסטראציע איז צו האלטן ניו יארק סטעיט אויפן
פארנט פון טוריזם מיט אלעס וואס מיר האבן צו אפפערן ,און די קינדער מוזעאום אין סאראטאָ גע איז א
גוטע ביישפיל פון די ציהל" ,האט גאווערנער האקול געזאגט".סאראטאָ גע סּפא סטעיט פארק איז שוין
יעצט א הויפט פלאץ פאר באזיכער מיט הערליכע קונסטווערק און קולטור זאלן ,פארשטעלונגען און
דרויסנדיגע פארוויילונג .מיט די צוגעקומענע קינדער מוזעאום ,האבן מיר יעצט צוגעלייגט נאך א
ווערטפולע אטראקציע וואס וועט העלפן קינדער לערנען דורך אינטעראקטיווע חינוך'דיגע אקטיוויטעטן".
די אריגינעלע קינדער מוזעאום אין סאראטאָ גע סּפא סטעיט פארק איז אויסגעוואקסן איר יעצטיגע
-8,000סקוועיר-פיסיגע איינריכטונג וואו עס דינט  37,000מענטשן יעדע יאר .די מוזעאום וועט
אויפנעמען  16,000סקוועיר פיס פון די לינקאלן באדע הויז ,אריינרעכענענדיג א -4,000סקוועיר-פיסיגע
אינעווייניגע הויף ,צושטעלנדיג פארברייטערטע פלאץ פאר איבערגעמאכטע אויסשטעלונגען מיט
פולשטענדיגע צוגענגליכקייט סטאנדארטן לויט די אמעריקאנער מיט דיסעביליטיס געזעץ ( Americans
 .)with Disabilities Actדי  3.1מיליאן דאלארדיגע פראיעקט איז געשטיצט דורך פריוואטע
ביישטייערער און דורך א  $600,000גרענט פון עמּפייער סטעיט דעוועלאפמענט ( Empire State
 .)Development, ESDקאנסטרוקציע איז ערווארטעט צו פארענדיגט ווערן אין פרילינג פון .2022
די נייע פראיעקט וועט ערמעגליכן א שותפות צווישן די מוזעאום און דערנעבנדע ארגאניזאציעס אין די
פארק ,ערלויבנדיג צו פארבעסערן די מוזעאום'ס טראדיציע פון נאטור-באזירטע חינוך פראגראמען דורכן
פארגרינגערן צוגענגליכקייט צו  2,400אקער לאנד פון טרעילס ,וואסער שטרוימען און ביימער; און צו
פארברייטערן צוגעשטעלטע חינוך אקטיוויטעטן פאר קינדער צווישן די עלטער פון  0ביז  13יאר .די

גרעסערע קלאסצימער פלאץ וועט ערמעגליכן די מוזעאום צו דינען מער מענטשן אויף אן אופן ווי מענטשן
שטייען דערווייטערט איינער פונעם אנדערן ,און אזוי אויך א סטודיא פאר פראדוקציע פון דיגיטאלע
אינהאלט.
עקזעקיוטיוו דירעקטארין פון קינדער מוזעאום ביי סאראטאָ גע ,סערע סמיט ,האט געזאגט" ,די
געדאנק זיך צו אריבערציהען צו די לינקאלן באדע איז נישט ניי .יארן צוריק האט א באורד מיטגליד
פארגעשלאגן אז מען זאל אין באטראכט נעמען זיך אריבערצוציהען צו די לינקאלן באדע .עס האט
גענומען די פאנדעמיע אונז צו גיבן די צייט און ענערגיע צו מאכן די שפרינג פאר די צוקונפט פון די
מוזעאום און צו שאפן נייע געלעגנהייטן פאר די קינדער אין די הויפטשטאט ראיאן .אונזער נייע
איינריכטונג און אונזער פאראייניגונג מיט די קינדער'ס מוזעאום פון וויסנשאפט און טעכנאלאגיע ( The
 )Children's Museum of Science and Technologyוועט אונז ערמעגליכן צו ברענגען קינדער צו
לערנען אקטיווערהייט אין די מוזעאום ,אין די קלאסצימער און ארום די גאנצע קאמיוניטי".
סטעיט פארקקס קאמישאנער עריק קאלעסייד האט געזאגט" ,די קינדער מוזעאום איז א
וואונדערבארע קולטורישע און חינוך רעסארסן ,און דאס אריבערגאנג צו די לינקאלדן באדע וועט העלפן
אריינברענגען נייע אקטיוויטעט אין די היסטארישע געביידע ביי די טויער פון סאראטאָ גע סּפא סטעיט
פארק .די קינדער מוזעאום איז א ווארעם באגריסטע צוגאב צו די רייע פון נישט-פאר-פארדינסט און
ביזנעס שותפים צו אהערשטעלן א 'פארק פון די קונסטווערק' וואס ברענגט מענטשן פון ארום די וועלט
פאר א רייע פון אויסערגעווענטליכע אויסוואלן פאר פארוויילונג ,זיך אפריהען און קולטורישע
ערפארונגען".
עמּפייער סטעיט דעוועלאפמענט צייטווייליגע קאמישאנער און פרעזידענט און -CEOדעזיגנירטע,
האָ וּפ נייט ,האט געזאגט" ,די צוקונפטיגע היים פון די קינדער מוזעאום אין סאראטאָ גע ביי די
סאראטאָ גע סּפא סטעיט פארק פארזיכערט אז עס וועט בלייבן א צוציהענדע דעסטינאציע וועלכע נעמט
ווארעם אויף איינוואוינער און באזיכער צוגלייך .דורכן טאפלען די גרויסקייט און זיך אריבערציהען צו די
לינקאלן באדע הויז ,קען די מוזעאום צולייגן נייע פראגראמען וועלכע ערגענצן די עקזיסטירנדע פארק
אינפראסטראקטור און ציהט צו אפילו מער פאמיליעס".
סענאטארשע דעפני דזשארדען האט געזאגט" ,די קינדער מוזעאום אין סאראטאָ גע איז א קולטורישע,
חינוך'דיגע ,און פארוויילונג אוצר פאר אונזערע קאמיוניטי .די  3.1מיליאן דאלארדיגע פארברייטערונג
פראיעקט  -געשטיצט דורך ברייטהארציגע פריוואטע ביישטייערער און דורך א קריטישע $600,000
גרענט פון עמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט  -וועט פירן צו אן אריבערגעפירטע ,פארבעסערטע און
פארברייטערטע קינדער מוזעאום ביי סאראטאָ גע אין די היסטארישע לינקאלן באדע הויז אין סאראטאָ גע
סּפא סטעיט פארק .מיט א -32יאריגע רעקארד פון אויסגעצייכנטקייט און פון אהערשטעלן אייגנארטיגע,
אקטיווע לערנען און חינוך געלעגנהייטן ,איז די קינדער מוזעאום אין סאראטאָ גע באמת די פלאץ וואו
לערנען און שפילן גייען האנט ביי האנט ,און עס איז א באליבטע קאמיוניטי רעסארס וואס פלעגט
שעפערישקייט און די פאנטאזיע .ווי איינשטיין האט געזאגט איבער די כוח און וויכטיגקייט פון פאנטאזיע:
'פאנטאזיע איז וויכטיגער פון וויסנשאפט .וויסנשאפט איז באגרעניצט .פאנטאזיע רינגלט ארום די וועלט'.
די פארברייטערונג פראיעקט פאר די קינדער מוזעאום אין סאראטאָ גע וועט אנטוויקלען קינדער'ס
פאנטאזיע ,זיי העלפן וואקסן מיט זייערע טאלאנטן און שעפערישקייט כדי עס זאל קענען ארומרינגלען און
בענעפיטירן די וועלט .איך באדאנק גאווערנאר האקול און דעם ניו יארק סטעיט פארקס און פארוויילונג
( )New York State Parks and Recreationקאמישאנער עריק קאָ לעסייד פארן מאכן די וויכטיגע
פראיעקט פאר א רעאליטעט".
אסעמבלי מיטגלידערין קערי וואָ רנער האט געזאגט" ,איך בין דערפרייט געווארן האבנדיג געהאלפן צו
פארזיכערן פינאנצירונג פאר די פארשידנארטיגע נוצן פון די באעהרטע פלאץ .די אלט-נייע געביידע און די

ארומיגע פארק וועט ברענגען אזויפיל געלעגנהייטן פאר קינדער ,זייערע עלטערן און לערער צו לערנען
און אנטדעקן .די פראיעקט וועט צושטעלן פלאץ פאר די קינדער און פאר די אינסטיטוציע צו וואקסן ,און
עס וועט פארברייטערן די אפציעס פאר איינוואוינער פון אונזער קאמיוניטי און פון די גאנצע ראיאן צו
געניסן פון די היסטארישע פארק".
די 'באָ וז-אַ ר' (/)Beaux Artsנעא-קלאסישע סטיל לינקאלן באדע הויז ,וועלכע איז פארענדיגט געווארן אין
 ,1930איז א הויפט באשטאנדטייל פון די אייגנארטיגע ארכיטעקטור אין די פארק ,און עס איז
אויסגערעכנט אלץ א נאציאנאלע היסטארישע פלאץ.
סאראטאָ גע סּפא סטעיט פארק נעמט יעצט אויף א געשאצטע  3מיליאן באזיכער יעדע יאר .אין צוגאב צו
די נאציאנאל באקאנטע סאראטאָ גע פארשטעלונג קונסטווערק צענטער ( Saratoga Performing Arts
 ,)Centerדי  SPACשולע פון קונסטווערק ,די נאציאנאלע מוזעאום פון טאנץ ( National Museum of
 ,)Danceדי סאראטאָ גע קאַ ר מוזעאום ( ,)Saratoga Automobile Museumדי גידיען ּפאטנעם
רעזארט און רּוזעוועלט באדע און סּפא ()Gideon Putnam Resort and Roosevelt Baths and Spa
און די סּפא סיטי פארמער'ס מארקעט ( ,)Spa City Farmer's Marketשטעלט סאראטאָ גע סּפא סטעיט
פארק אויך צו א רייע פון מערערע פארוויילונג און קולטורישע איינריכטונגען ,אריינרעכענענדיג גאָ לף
קורסעס ,קלעי טעניס קאָ רטס ,א נאטור חינוך צענטער ,די סּפא קליינע טעאטער (,)Spa Little Theater
קאווע הייזער און רעסטוראנטן ,און שטרעקעס פון מיילן מיט טרעילס צו שפאצירן ,לויפן און פארן מיט א
ביציקל  -דאס אלעס אוועקגעשטעלט צווישן ביימער און גראז ,אריינרעכענענדיג נאציאנאלע היסטארישע
געביידע ארכיטעקטור און  2,400אקער לאנד פון פארשידענע נאטורליכע וואוינונגען פאר באשעפענישן.
די קינדער מוזעאום אין סאראטאָ גע און די קינדער מוזעאום פון וויסנשאפט און טעכנאלאגיע האבן זיך
צוזאמגעשטעלט ,ברענגענדיג  100יאר פון ערפארונג מיטן צושטעלן מאדערנע און אקטיווע לערנען
געלעגנהייטן פאר קינדער און די וועלכע גיבן זיך אפ מיט זיי אין די גאנצע הויפטשטאט ראיאן.
דער ניו יארק סטעיט אפיס פון פארקס ,פארוויילונג ,און היסטארישע אפהיטונג טוט אויפזעען איבער 250
פארקס ,היסטארישע ערטער ,פארוויילונגס וועגלעך ,גאלף קורסן ,שיף ארויספאר פונקטן ,און מער,
וועלכע ווערן באזוכט דורך  78מיליאן מענטשן יערליך.פאר מער אינפארמאציע איבער סיי וועלכע פון די
פארוויילונג ערטער ,באזוכט  ,www.parks.ny.govדאַ ונלאָ ודט די אומזיסטע NY State Parks
 Explorerטעלעפאן עפ אדער רופט .ּ518.474.0456פארבינדט אייך אויך אויף פעיסבוק ,אינסטאגראם
און טוויטער.
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