אויף תיכף ארויסצוגעבן11/18/2021 :

גאווערנער קעטי האקול

גאווערנער האקול הייבט ארויס האָ לידעי פארוויילונג און לוסטיגקייט ביי ניו יארק סטעיט פארקס
איבער צוויי צענדליג האָ לידעי טעמע פארקומענישן לענגאויס דעם סטעיט
דזשאנס ביעטש מעדזשיק פון באלייכטונגען שאוי אויף לאנג איילענד לאזט אין גאנג סעזאנעלע
פארקומענישן
בילדער פון די באלייכטונג שאוי קען מען זעהן דא
גאווערנער קעטי האקול האט היינט געלאדענט ניו יארקער צו פייערן די האָ לידעיס ביי צענדליגע
סעזאנעלע פארקומענישן און פראגראמען ביי סטעיט פארקס און היסטארישע ערטער לענגאויס דעם
סטעיט ביז׳ן ענדע יאר ,אנהויבנדיג מיט די יערליכע דזשאנס ביעטש מעדזשיק פון באלייכטונגען שאוי,
וואס לאזט זיך אין גאנג פרייטאג ,נאוועמבער 19׳טן ,אויף לאנג איילענד.
"דזשאנס ביעטש איז דער היים צו א באדייטנדע האָ לידעי טראדיציע ,וואו פריינט און פאמיליע קומען זיך
צונויף פאר די פארגאפנדע יערליכע באלייכטונג שאוי אדער עקספלארירן די באצירטע היסטארישע ארט
און ארייננעמען די נאטורליכע שיינקייט פון ניו יארק ",האט גאווערנער האקול געזאגט" .אונזערע
פארקס האבן עפעס פאר יעדן איינעם אין יעדן עלטער צו געניסן און אזוי ווי די סטעיט זעצט פאר ווייטער
אויפ׳ן וועג זיך אומצוקערן צו נארמאלקייט ,איז דער מעדזשיק פון באלייכטונגען שאוי א פערפעקטער
וועג אנצוהויבן דעם האָ לידעי סעזאן".
די מעדזשיק פון באלייכטונגע שאוי ביי דזשאנס ביעטש סטעיט פארק ,וואס הויבט זיך אן פרייטאג,
נאוועמבער 19׳טן און זעצט פאר ווייטער ביז יאנואר  2׳טער  .2022דער דרייוו-טרּו שאוי איז פלאצירט
לענגאויס  2.5מייל פון פארק ראוד ,אויפגעלאכטן מיט די לעצטע  LEDטעכנאלאגיע ,אריינגערעכנט א
-200פיסיגע ליכט טונעל 40 ,באזונדערע אויפגעלאכטענע האָ לידעי סצענעס ,און  LEDבאצירטע
האָ לידעי ביימער .שעה׳ן זענען אוונט ביז  10ביינאכט ,זונטאג ביז דאנערשטאג ,און אוונט ביז 11
ביינאכט פרייטאג און שבת.
מער דעטאלן קען מען געפונען דא .טיקעט איינקונפט גייט פאר וואוילטעטיגע צוועקן .די פאראיעריגע
שאוי האט געשאפן איבער  150,000דאלער פאר ארטיגע ארגאניזאציעס ,אין צוגאב צו איינזאמלען
עסנווארג פראדוקטן ,שפילצייג ,בוכער ,מאנטלען ,און נאך.
סטעיט פארקס קאמישענער עריק קולעסייד האט געזאגט" ,קומט און זעהט ווי די סעזאנען טוישן זיך
ביי אונזערע סטעיט פארקס און היסטארישע ערטער .מיר האבן א צאל האָ לידעי טעמע פארקומענישן
באשטימט מיט נאך פלאנירט .הויבט אן א נייע טראדיציע מיט אייערע פריינט און פאמיליע".

הויכפונקטן פון אנדערע האָ לידעי טעמע פארקומענישן נעמען אריין א גילדעד-עידזש קריסטמעס
פייערונג ביי די באצירטע סטאאטסבורג סטעיט היסטארישע ארט אין דעם הודסאן וואלי ,א בלעק
פריידעי הייק דורך א זעלטענע לעיק ערי זאמד בארג ענווייראָ נמענט ביי וואודלאון ביעטש סטעיט פארק,
א נאך-טענקסגיווינג "טורקי טראט" געלויף ביי שירלי קיסהאלם סטעיט פארק אין ברוקלין ,א באזוך
דורך סאנטא קלאוס ביי די וואקוועי אוווער דע הודסאן סטעיט היסטארישע פארק ,און די 47׳סטע
יערליכע קריסטמעס בירד קאונט ביי לעטשוואורט סטעיט פארק אין מערב ניו יארק.
פאר די וועלן ווילן זיך ארויסלאזן אינדרויסן אנשטאט א געדראנגפולע שאַ ּפינג צענטער ,עטליכע אנדערע
פארקס אפפערן בלעק פריידעי הייקס דעם טאג נאך טענקסגיווינג .אדער צו פשוט הייק׳ען אליין,
באזוכט די סטעיט פארקס וועבזייטל פאר א טרעיל נעבן אייך.
פאר א גאנצע ליסטע פון האָ לידעי פארקומעניש ,ביטע באזוכט די  NYSפארקס לוח פון פארקומענישן
דא .די ליסטע וועט ווערן ווייטער אפדעיט׳עט אזוי ווי ווייטערדיגע פארקומענישן ווערן צוגעלייגט .געוויסע
פארקומענישן קענען מעגליך פארלאנגען רעגיסטראציע פון פאראויס אדער אן איינטריט פרייז.
דער ניו יארק סטעיט אפיס פון פארקס ,פארוויילונג ,און היסטארישע אפהיטונג האט אויפזיכט איבער
 250פארקס ,היסטארישע ערטער ,פארוויילונגס וועגלעך ,און שיף ארויספאר פונקטן ,וועלכע זענען
באזוכט געווארן דורך א רעקארד  78מיליאן מענטשן אין  .2020א לעצטנסדיגע אוניווערסיטעט שטודיע
האט געפונען אז דאס שפענדן ביי סטעיט פארקס דורך באזוכער שטיצט  5ביליאן דאלער אין
פראדוקציע און פארקויף 54,000 ,פריוואטע סעקטאר דזשאבס ,און מער ווי  2.8ביליאן דאלער אין
צוגעגעבענע סטעיט  .GDPפאר מער אינפארמאציע איבער סיי וועלכע פון די פארוויילונגס ערטער,
באזוכט  ,www.parks.ny.govדאונלאד׳ט דעם אומזיסטער  NY State Parks Explorerמאביל עפ
אדער רופט  .518.474.0456פארבינדט אייך אויך מיט דעם אפיס פון פארקס ,פארוויילונג ,און
היסטארישע אפהיטונג אויף פעיסבוק ,אינסטעגרעם און טוויטער.
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