אויף תיכף ארויסצוגעבן11/19/2021 :

גאווערנער קעטי האקול

גאווערנאר האקול אנאנסירט רעקארד-ברעכנדע צאל פון איבערנעכטיגער אויף ניו יארק סטעיט
קעמפינג שטחים אין 2021
 2021סטעיט ּפארקס קעמפינג שטחים איבערנעכטיגער זענען געשטיגן מיט  15פראצענט פון די
פאריגע  2019רעקארד
ּ DEC 2021פארקס קעמפינג שטחים איבערנעכטיגער זענען געשטיגן מיט מער פון  10פראצענט
פון די פאריגע  2016רעקארד
קעמּפינג ערטער ,קאבינעס ,בודקעס ,געצעלטן פארנומען כמעט  1.2מיליאן נעכט
גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז רעזערוואציעס איבערנאכט אויף קעמפינג שטחים
אנגעפירט דורך די אפיס פון פארקס ,פארוויילונג ,און היסטארישע אפהיטונג ( Office of Parks,
 ,Recreation and Historic Preservationסטעיט ּפארקס) און דורך די ניו יארק סטעיט
דעפארטמענט פון ענווייראנמענטאלע אפהיטונג ( Department of Environmental Conservation,
 ) DECאיז ארויפגעקראכן צו רעקארד הייך דעם יאר אין די צייט ווען באזיכער האבן זיך געוואנדען צו
זיכערע ,געזונטע און ביליגע פארוויילונג אפציעס דורכאויס די קאוויד 19-פאנדעמיע.
ביז קאלאָ מבוס דעי ,זענען קעמפינג ערטער ,קאבינעס ,בודקעס און געצעלטן אויף סטעיט פארקס
קעמפינג שטחים זענען פארנומען געווארן פאר  787,103נעכט ,איבערשטייגנדיג די פאריגע רעקארד
אין  2019פון  684,820נעכט מיט  15פראצענט DEC .קעמפינג שטחים זענען פארנומען געווארן פאר
 394,401נעכט ,איבערשטייגנדיג די פאריגע רעקארד אין  2016פון  354,521נעכט מיט מער פון 10
פראצענט.
"די ציפערן זאגן נישט קיין ליגנט — מענטשן האבן געוויזן וויפיל זיי אנערקענען אלעס וואס אונזערע
סטעיט קעמּפינג שטחים האבן צו פארשלאגן ,באזונדערס ווען די פאנדעמיע האט געמאכט דרויסנדיגע
פארוויילונג מער ציהענד פון סיי ווען" ,האט גאווערנאר האקול געזאגט" .נישט נאר זענען אונזערע
קעמּפינג שטחים ביליג ,ריין און זיכער ,נאר מיט די פלעצער זייענדיג אזוי וויכטיג פאר ניו יארק'ס טוריזם
עקאנאמיע ,וועט מיין אדמיניסטראציע פארזעצן צו טוהן אלעס וואס מיר קענען צו פארזיכערן אז ניו
יארק בלייבט א הויפט דעסטינאציע פאר קעמּפערס".
דורכאויס די פארגאנגענע צען יאר ,אין די צייט ווען פארבעסערונגען זענען געמאכט געווארן איבער די
סטעיט אונטער די ניו יארק ּפארקס  2020אינוועסטירונג פראגראם ,זענען איבערנעכטיגער אויף סטעיט
ּפארקס קעמּפינג שטחים געשטיגן מיט כמעט  45פראצענט.

סטעיט ּפארקס פירט אן  68סטעיט ּפארקס קעמּפינג שטחים ,האבנדיג  8,179קעמּפינג ערטער825 ,
קאבינעס 18 ,געצעלטן און  136פולשטענדיגע סערוויס בודקעס מיט איינריכטונגען ווי עלעקטריציטעט,
קיך ,בית הכסא ,בעטן ,ליווינג רּום און דרויסנדיגע הויף צו פארברענגען.
סטעיט אפיס פון פארקס ,פארוויילונג ,און היסטארישע אפהיטונג קאמישאנער עריק קאָ לעסייד
האט געזאגט" ,עס דערפרייט אונז אז די פובליק האט געגעבן סטעיט ּפארקס זייער צוטרוי .צושטעלן
פלעצער פאר זיכערע און געזונטע פארוויילונג איז געווען קריטיש אין די צייט וואס מיר זעצן פאר זיך
ארויסצוזעהן פון די פאנדעמיע ,און ווי עס זעהט זיך אויס ,געיסן מענטשן פון די פילע פארבעסערונגען
וועלכע זענען געמאכט געווארן אונטער די ניו יארק ּפארקס  2020אונטערנעמונג .מענטשן האבן היינט
פילע אויסוואהלן איבער וויאזוי צו פארברענגען זייער פארוויילונג צייט ,און מיר זענען דאנקבאר אז
אזויפיל מענטשן וועהלן אויס צו פארברענגען אין אונזערע ּפארקס .מיר האבן בכוונה צו ווייטער האלטן
די פארשריט".
די  DECפירט אן  52קעמּפינג שטחים און פינף ערטער פאר באנוץ דורך די טאג אין די עדיראַ נדעק און
קעטסקיל וועלדער פרעזערוון וועלכע שטעלן צו א ברייטע רייע פון ערפארונגען ,אריינרעכענענדיג צו
קעמּפן אויף אן אינזל ,געצעלט און טרעילער קעמּפינג ,שיפלעך פארט איינריכטונגען ,הייקינג טרעילס,
בארטנס און ערטער פאר באנוץ דורכאויס די טאג מיט פיקניק טישלעך און גרילס .די קעמּפינג סעזאן
לויפט דורכאויס די זומער ,און טייל איינריכטונגען בלייבן אפן דורכאויס די הערבסט בלעטלעך און יאגד
סעזאן .אונטער די ( Adventure NYאוואנטור  -ניו יארק) און אנדערע אונטערנעמונגען ,זעצט די DEC
פאר צו מאכן פארבעסערונגען צו  DECקעמּפינג איינריכטונגען ,אריינרעכענענדיג עטליכע פאר די
 2021סעזאן צו צושטעלן נייע שאווערס און באקוועמליכקייט סטאנציעס ,עלעקטריציטעט און וואסער
סיסטעמען און פערד-רייטונג פארבינדענע פארבעסערונגען ביי די פראָ נטיער טאַ ון קעמּפינג שטח.
 DECקאמישאנער בעזיל סעגאָ וס האט געזאגט" ,ווען ניו יארקער זענען געווען אייפערדיג ארויסצוגיין
פונדערהיים זיכערערהייט דורכאויס די אנגייענדע קאוויד 19-פאנדעמיע האבן זיי געוויסט פונקטליך וואו
צו גיין .ניו יארק סטעיט איז א היים פאר א ברייטע רייע פון קעמּפינג שטחים דעסטינאציעס פון וועלכע
יעדער איינער קען געניסן .איך בין ערמוטיגט דורך די רעקארד צאל פון באזיכער היי יאר ,און איך קוק
ארויס זיי צו זעהן זיך צוריקקערנדיג צו אויסנוצן די געלגענהייטן וואס ניו יארק'ס עדיראַ נדעק און
קעטסקיל ּפארקס האבן צו פארשלאגן".
אין  2021האט ניו יארק סטעיט פארגעלייגט א נייע ראָ יעלטי/באלוינונג פראגראם פאר קעמּפערס ,וואו
זיי פארדינען ּפוינטס פאר יעדע דאלאר וואס זיי גיבן אויס אויף איבערנאכט אקאמאדאציעס ביי אלע
קעמּפינג שטחים וועלכע זענען אייגנטום פון די סטעיט אדער ווערן אנגעפירט דורך די סטעיט ,סיי פאר
סטעיט ּפארקס און סיי פאר די דעפארטמענט פון ענווייראמענטאלע אפהיטונג .מער פון 55,800
מענטשן האבן זיך שוין איינגעשריבן ביז יעצט .קעמּפערס קענען אנהויבן פארדינען ּפוינטס אויף נייע
רעזערוואציעס ווי נאר זיי זענען איינגעשריבן .פאר מער אינפארמאציע איבער דעם פראגראם און זיך צו
איינשרייבן ,באזוכט .https://bit.ly/3Ek7Hsp
נעכט געבּוקט ביי סטעיט ּפארקס קעמּפינג שטחים לויט די יאר:
541,771 -2011
578,428 -2012
583,016 -2013

594,441 -2014
623,991 -2015
650,857 -2016
648,420 -2017
663,953 -2018
684,820 -2019
*597,188 -2020
**787,103 -2021

נעכט געבּוקט ביי  DECקעמּפינג שטחים לויט די יאר:
311,227 - 2011
333,334 - 2012
323,711 - 2013
326,363 - 2014
346,524 - 2015
354,521 - 2016
347,893 - 2017
349,630 - 2018
352,234 - 2019
*284,275 - 2020
394,401 - 2021

*ּפארקס קעמּפינג שטחים פארמאכט אין אפריל ,מאי און אנהויב יוני צוליב קאוויד באגרעניצונגען

** ביז אקטאבער  27מיט רעזערוואציעס וועלכע זענען נאכנישט באשטעטיגט געמאכט ביז דעצעמבער
סטעיט סענאטאר האָ וזעי סעראנאָ ו האט געזאגט" ,איך בין באגייסטערט אז מער ניו יארקער און
באזיכער אנטדעקן אונזער סטעיט'ס קעמּפינג שטחים ווען זיי זוכן זיכערע און ביליגע פארוויילונג
אפציעס דורכאויס די קאוויד 19-פאנדעמיע .די רעקארד וואוקס אין קעמּפינג רעזערוואציעס ווייזן אז מיר
זענען מצליח צו פארבינדען מער קאמיוניטיס מיט ּפארקס ,ברענגענדיג אנערקענונג פאר ניו יארק'ס
געוואלדיגע נאטורליכע שיינקייט און די פיזישע און עמאציאנאלע געזונטהייט בענעפיטן פון די
דרויסנדיגע לופט .איך לויב אויס גאווערנאר האקול ,קאמישאנער קאָ לעסייד און קאמישאנער סעגאָ וס
פאר זייער איבערגעגעבנקייט צו זיכער מאכן אז אלע ניו יארקער קענען הנאה האבן פון די נאטורליכע
וואונדערס פון אונזער געוואלדיגע סטעיט".
אסעמבלי מיטגליד סטיוו ענגעלברייט האט געזאגט" ,דאס איז גוטע נייעס ,און א באווייז אז ניו יארק
סטעיט'ס אנגייענדע אינוועסטירונגען צו אוועקשטעלן א ברייטע סטעיט ּפארק סיסטעם איז אינגאנצן
ווערט די מיהען .עס איז נישטא גארנישט בעסער זיך צו אריענטירן אין לעבן ווי באזוכן אדער קעמּפען
איבערנאכט אין איינע פון אונזערע פילע סטעיט ּפארקס .אונזער סטעיט'ס אינוועסטירונג אין אונזער
ּפארק סיסטעם איז גוט-אויסגעגעבענע געלט ,און אונזערע סטעיט ּפארקס זענען עפעס וואס מיר קענען
גיבן בירושה פאר צוקונפטיגע דורות".
אסעמבלי מיטגליד דעניעל אָ ו'דאַ נעל האט געזאגט" ,אלץ טשעירמאן פון די אסעמבלי קאמיטע אויף
טוריזם ,קונסטווערקּ ,פארקס און סּפארטס אנטוויקלונג ( Assembly Committee on Tourism, Arts,
 )Parks, and Sports Developmentדערפרייט עס מיר זייער צו זעהן די רעקארד צאלן פון קעמּפינג
באזוכן אין אונזערע ּפארקס .ניו יארק איז די היים פאר איבער ּ 180פארקס און  35היסטארישע
פלעצער ,יעדע פון וועלכע טוט ביישטייערן צו קאמיוניטי אנטוויקלונג ,עקאנאמישע וואוקס און
פערזענליכע געזונטהייט .פארמערטע באזוכן ווייזן אויך אויף די פאקט וואס מיר האבן שוין פון לאנג
געוואוסט :אז ּפארקס זענען וויכטיגע שטחים אין ניו יארק .איך בין דאנקבאר צו האבן א שתדלנית פאר
ּפארקס אין גאווערנאר האקול ,און איך קוק ארויס צו ארבעטן מיט מיינע קאלעגן צו זיכער מאכן אז מער
ניו יארקער האבן צוטריט צו ּפארק איינריכטונגען".
רעזערוואציעס פאר סטעיט ּפארק קעמּפינג שטחים זענען דא צו באקומען דורך ReserveAmerica
וואס שטעלט צו רעזערוואציעס דורך די אינטערנעט און דורכן טעלעפאן פאר קעמּפינג שטחים איבער ניו
יארק .רעזערוואציעס ווערן אנגענומען פאר קעמּפינג שטחים און קאבינעס ,פון איין טאג ביז ניין חודשים
פון פאראויס פון די פלאנירטע דאטום פון אנקום .באזוכט די וועבזייטל אדער רופט די אומזיסטע נומער
.1-800-456-2267
די ניו יארק סטעיט אפיס פון פארקס ,פארוויילונג ,און היסטארישע אפהיטונג איז פאראנטווארטליך
איבער מער פון  250פארקס ,היסטארישע פלעצער ,פארוויילונג טרעילס ,גאָ לף קורסעס ,שיפלעך
פארטן און מער ,וועלכע זענען באזוכט געווארן דורך א רעקארד פון  78מיליאן מענטשן אין  .2020פאר
מער אינפארמאציע איבער סיי וועלכע פון די פארוויילונג ערטער ,רופט  518-474-0456אדער
באזוכט  ,www.parks.ny.govפארבינדט אייך מיט אונז אויף פעיסבוק ,אדער פאַ לאָ וט אונז אויף
אינסטאגראם ,טוויטער אדער אויף די סטעיט ּפארקס בלאַ ג וועבזייטל.
כ די צו פארבעסערן פובליק זיכערהייט און צו ערמוטיגן באזיכער פון שטחים אין די סטעיט'ס אייגנטום צו
זיין פאראנטווארטליך מיט זייער פארוויילונג ,האט די  DECגעעפנט דעם פרילינג די ' Love Our New
( 'York Landsאיך האב ליב אונזערע ניו יארקע שטחים) קאמפיין .די קאמפיין איז פאראנטווארטליך
פאר די שטאנדהאפטיגע אויפשטייגונג אין די צאל באזיכער צו סטעיט שטחים ,סיי דורכאויס די קאוויד-
 19פאנדעמיע און דורכאויס צען יאר בעפאר דעם ,אזוי ווי מער און מער ניו יארקער און באזיכער פון

אנדערע סטעיטס און לענדער האבן אנדעקט די נאטורליכע שיינקייט פון ניו יארק סטעיט'ס שטחים .פאר
דעטאלן און מער אינפארמאציע ,באזוכט די  Love Our New York Landsוועבזייטל.
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