
 
 גאווערנער קעטי האקול   11/22/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 
הודסאן -מיליאן דאלערדיגע מיטל 10גאווערנער האקול אנאנסירט האווערסטראו און אסינינג אלס 

 אויפלעבונג איניציאטיוו -געווינער פון פינפטע רונדע דאונטאון ווידער
   

- סטעיט וועט ארבעטן מיט איינוואוינער, קאמיוניטי פירער און פובליק באאמטע אויף ווידער 
 און אסינינג׳ס דאונטאון געגנטער   אויפלעבן האווערסטראו

   
אויפלעבונג אינוועסטירונגען זענען א קריטיש וויכטיגע טייל פון דעם סטעיט׳ס  -דאונטאון ווידער

 אויפלעבן קאמיוניטיס און וואקסן דער עקאנאמיע  -אויספירליכע סטראטעגיע צו ווידער 
   

  10גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן אז האווערסטראו און אסינינג וועלן ביידע באקומען  
הודסאן ראיאנישע געווינער פון דער פינפטע רונדע פון דער  -מיליאן דאלער אין פָאנדינג אלס דער מיטל

, ווערן יעדע פון דער  5רונדע   DRI(. אלס טייל פון DRIאויפלעבונג איניציאטיוו )-דאונטאון ווידער
מיליאן דאלער, מיט א סך   20ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג ראיאנען אויסגעטיילט  10סטעיט׳ס 
מיליאן דאלער אין סטעיט פארשפראכענע געלטער, פאר פָאנדינג און אינוועסטירונגען צו   200הכל פון 

עקאנאמיעס דורך טראנספארמירן דאונטאונס  19-קָאוויד-זייערע נאךהעלפן קאמיוניטיס אונטערהייבן 
 אויף לעבהאפטע געגנטער. 

   
״אונזערע דאונטאון געגנטער זענען די צענטערס פאר קאמיוניטיס זיך צו באהעפטן און בליען, און אלס א  

ג קען זיין אויף  געוועזענע ארטיגע באאמטע ווייס איך פערזענליך ווי טראנספארמירנד די פינאנצירונ
- ״דורך אונזער דאונטאון ווידער האט גאווערנער האקול געזאגט.קוואליטעט,״ -אונטערצוהייבן לעבנס

אויפלעבונג איניציאטיוו וועלן מיר פארזעצן ווייטער צו געבן פאר קאמיוניטיס, ווי אסינינג און  
וואס זיי נויטיגן זיך אויף זיך צו  האווערסטראו, לענגאויס דעם סטעיט די עקסטערע אונטערהייב כוח אין 

גינציגע דאונטאון  -ערהוילן פון דער פאנדעמיע און שאפן מער שטאנדהאפטיגע, וואוינבארע, פיסגייער
 געגנטער.״  

   
״אויב מיר ווילן איבערבויען ניו יארק, דארפן  ליוטענאנט גאווערנער ברייען בענדזשאמין האט געזאגט, 

ון געגנטער לענגאויס דעם סטעיט, און טאקע דערפאר איז אזוי וויכטיג דער  מיר אינוועסטירן אין דאונטא
מיט די אינוועסטירונג אין אינפראסטרוקטור פארבעסערונגען   אויפלעבונג איניציאטיוו.-דאונטאון ווידער

 וועלן די געגנטער ווערן ראיאנישע צענטערס פאר עקאנאמישע און קולטורעלע אקטיוויטעט.״  
   

רווירט אלס א גרונטשטיין פון די סטעיט׳ס עקאנאמישע אנטוויקלונג ּפָאליסי דורך  סע DRIדי 
טראנספארמירן דאונטאון געגנטער אויף לעבהאפטע צענטערס פון אקטיוויטעט וועלכע באטן אן א 

אנטוויקלונג, ביזנעסער, דזשאבס, און עקאנאמישע און  -קוואליטעט און ציען צו זיך ווידער-הויכע לעבנס
מיליאן   100אין דער רונדע האט גאווערנער האקול געדאפלט פָאנדינג פון    וזינג פארשידנמיניגקייט.האָ 

מיליאן דאלער און ערלויבט פאר יעדע ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסיל  200דאלער אויף 
מיליאן דאלערדיגע   20מיליאן דאלערדיגע געווינער אדער איין   10אפצומאכן צי זיי וועלן נאמינירן צוויי  

אנטוויקלונג פראיעקטן. אזוי ווי  -געווינער פאר טראנספארמירנדע און אונטערצינדנדע דאונטאון ווידער



רונדעס, וועט יעדע אויסגעוועהלטע קאמיוניטי אנטוויקלען א סטראטעגישע פלאן דורך   DRIפריערדיגע 
צעס וועלכע דרוקט אויס א בליק פאר דער  באזירטע פלאנירונג פרא-ארויף׳דיגע קאמיוניטי-אונטן-א פון

אויפלעבונג פון איר דאונטאון און אידענטיפיצירט א ליסטע פון הויפט פראיעקטן וועלכע האבן די  -ווידער
פאטענציעל צו טראנספארמירן די דאונטאון געגנט און אויסניצן ווייטערדיגע פריוואטע און פובליק  

ערנאך ווערן אויסגעטיילט פאר אויסגעקליבענע פראיעקטן וועלכע  געלטער וועלן ד DRIאינוועסטירונגען. 
אויפלעבונג און פארווירקליכן דער קאמיוניטי׳ס  -האבן די גרעסטע פאטענציעל אויף אונטערצוהייבן ווידער

ווערט אנגעפירט דורך דער דעפארטמענט ָאוו סטעיט און דורך   DRIדער  בליק פאר׳ן דאונטאון געגנט.
ניו יארק סטעיט ענערגיע פארשונג און אנטוויקלונג אויטאריטעט  בעטשאפט מיט דער איר צוזאמענאר

(NYSERDA  וועט געגעבן ווערן טעכנישע שטיצע צו די אויסטיילונג באקומער זיי ארויסצוהעלפן צו ,)
נייטראלע פרינציפן אין שטיצע פון די סטעיט׳ס ציל צו רעדוצירן גרינהויז גאז  -ארייננעמען קארבאן

   .2050פראצענט ביז  85ארויסלאז מיט 
   

 האווערסטראו  
   

ז א הויכע געדעכטיגקייט געגנט נאענט צו דעם הודסאן טייך ברעגע.  האווערסטראו׳ס דאונטאון געגנט אי
׳סטע יארהונדערט  21דער ווילעדזש צילט אויף צו מאכן דעם געגנט אן אריייננעמיגע, לעבהאפטע, 

שטאטישע צענטער וואו איינוואוינער און באזוכער קענען וואוינען, ארבעטן, שטודירן און שפילן.  -אינער
אויפלעבונג מיט מערערע פארענדיגטע און  -געבליבן אנטשלאסן צו דאונטאון ווידער האווערסטראו איז

ברעגע -באניץ דעוועלאפמענטס, א נייע וואסער-אנגייענדע פראיעקטן, אריינגערעכנט מערערע געמישטע
שפאציר ארט, און לאנדשאפט פארבעסערונגען. בויענדיג אויף די ארבעט, צילט האווערסטראו צו  

טוויקלען ליידיגע פלאץ, פארברייטערן פובליק ארט, העכערן די עקאנאמישע אקטיוויטעט פון  אנ-ווידער
    ברעג, ווי אויך ארומנעמען זייער פארשידנמיניגע היסטאריע.-און צוטריט צו דעם וואסער

   
 אסינינג 

   
נט וואס איז אויף  ברעג דיסטריקט. מיט א דאונטאון געג-וועט פאקוסירן אויף דעם וואסער DRIאסינינג׳ס 

סיי די סטעיט און סיי די נאציאנאלע היסטארישע רעגיסטערס, וויל אסינינג ניצן זייערע עקזיסטירנדע  
אייגנשאפטן, אריינגערעכנט איר רייכע היסטאריע, פובליק באקוועמליכקייטן, אקטיווע איינוואוינער, און  

דיגע ערפאלגן און פארשטערקערן זייער דאונטאון  אן אינאווירנדע ביזנעס קאמיוניטי, צו בויען אויף פריער
באניץ  -צו האבן די גרעסטע עקאנאמישע ווירקונג. פריערדיגע ערפאלגן האבן אריינגערעכנט א געמישטע

ברעגע פארק, פראמענאדע, ביעטש, און פישכאפן ּפיער אויף א  -דעוועלאפמענט מיט א וואסער
רינוועי, און די אנגייענדע סינג סינג טורמע מוזעאום  געוועזענע בראונפיעלד, דער סינג סינג קיל ג

פראיעקט. דורך בויען אויף די פראיעקטן צילט אסינינג צו פארבעסערן קאמיוניטי סערוויסעס, העכערן  
- ברעג, פארברייטערן פובליק ערטער, און ווידער-צוטריט צו און די עקאנאמישע ווירקונג פון דער וואסער

    ויקלונג.צוועקן ערטער פאר אנטו
   

הודסאן ראיאן עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסיל האט דורכגעפירט א גרונטליכע און  -דער מיטל
פארמעסטערישע איבערזיכט פראצעס פון פארשלאגן אריינגעגעבן פון קאמיוניטיס לענגאויס דעם ראיאן  

עקאמענדירן  און גענומען אין באטראכט אלע זיבן באדינגונגען אויסגערעכנט אונטן בעפאר ר
 האווערסטראו און אסינינג אלס די נאמינירטע: 

  

   דער דאונטאון דארף זיין קאמפאקט, מיט קלארע און דייטליכע גרעניצן;  •

דער דאונטאון דארף קענען אויסניצן פריערדיגע אדער ברענגען צו צוקונפטיגע פריוואטע און   •

   פובליק אינוועסטירונגען אין דעם געגנט און איר אומגעגנט;



עס זאל האבן לעצטנסדיגע אדער פאראויסגעזעהנע דזשָאּב וואוקס אינדערינען אין, אדער   •

קען צוציען ארבעטער צו דעם דאונטאון געגנט, שטיצן  נאענט נעבן, דעם דאונטאון געגנט וועלכס 

   אנטוויקלונג און מאכן וואוקס אויסהאלטבאר;-ווידער

דער דאונטאון געגנט מוז זיין א צוציענדער און וואוינבארער קאמיוניטי פאר פארשידנמיניגע   •

ייט,  באפעלקערונגען פון יעדן עלטער, איינקונפט שטאפל, דזשענדער, אידענטיטעט, פעאיגק

   באוועגיגקייט און קולטורעלע הינטערגרונד;

די מוניציפאליטעט זאל שוין האבן פארשפראכן אדער האבן די פעאיגקייט צו שאפן און איינפירן   •

קוואליטעט, אריינגערעכנט דאס באניץ פון  -ּפָאליסיס וואס העכערן וואוינבארקייט און לעבנס

ון ּפַארקינג סטאנדארטן, גאנצע גאס פלענער, ארטיגע ערד טיילן, מאדערנע זאונינג קאודס א

   אריענטירטע אנטוויקלונג; -שּפָארעדיגע פראיעקטן, גרינע דזשאבס און טראנזיט-ענערגיע

די מוניציפאליטעט זאל האבן אויסגעפירט אן אפענע און שטארקע קאמיוניטי אריינציע פראצעס  •

ונג און א פרעלימינארע ליסטע פון  אויפלעב-צו רעזולטירן אין א בליק פאר דאונטאון ווידער

סטראטעגישע  DRIפראיעקטן און איניציאטיוון וואס קענען ווערן אריינגערעכנט אין א 

   אינוועסטירונג פלאן; 

   פראצעס; און  DRIדי מוניציפאליטעט האט די ארטיגע קאפאציטעט צו פארוואלטן דעם  •

די מוניציפאליטעט האט אידענטיפיצירט טראנספארמירנדע פראיעקטן וואס וועלן זיין גרייט אין   •

   געלטער.  DRIטערמיניגע איינפירונג מיט איין איינשפריץ פון -דער קורץ

  
האווערסטראו און אסינינג שליסן זיך יעצט אן מיט די שטעט מידלטאון, קינגסטאן, ניו ראשעל און  

 רונדעס.   DRIהודסאן׳ס געווינער אין יעדע פון די ערשטע פיר -זענען געווען די מיטל פיקסקיל, וועלכע
   

אגענטור מאנשאפט פון סטעיט מומחים  -אנגעפירט דורך דער דעפארטמענט ָאוו סטעיט, אן אינטער
וועלן יעצט ארבעטן מיט האווערסטראו און אסינינג אנצוהויבן דעם פראצעס פון אנטוויקלען א  

אויפלעבן זייערע דאונטאון געגנטער מיט ביז  -גישע אינוועסטירונג פלאן אויף צו ווידערסטראטע
גרענט. ארטיגע   DRIמיליאן דאלערדיגע   10דאלער אין פלאנירונג געלטער פון דער  300,000

פלאנירונגס קאמיטעס, וואס באשטייען פון מוניציפאלע פארטרעטער, קאמיוניטי פירער, און אנדערע  
פאראינטערעסירטע פארטייען וועלן פירן דער באמיאונג, געשטיצט דורך א מאנשאפט פון פריוואטע  

ר וועלן אונטערזוכן  סעקטאר מומחים און סטעיט פלאנירער. די סטראטעגישע אינוועסטירונג פלענע
ארטיגע אייגנשאפטן און געלעגנהייטן און אידענטיפיצירן עקאנאמישע אנטוויקלונג, טראנספארטאציע, 

הָאוזינג און קאמיוניטי פראיעקטן וועלכע זענען אין איינקלאנג מיט יעדע קאמיוניטי׳ס בליק פאר  
ופירן. די סטראטעגישע אינוועסטירונג  אויפלעבונג און זענען גרייט אויף באלד איינצ-דאונטאון ווידער

אויפלעבונג פראיעקטן וועלכע  -גרענט געלטער אין ווידער DRIפלענער וועלן פירן די אינוועסטירונגען פון 
פירן דער קאמיוניטי׳ס בליק פאר איר דאונטאון געגנט און וועלכע קענען אויסניצן און  -וועלן פאראויס

׳ס DRIמיליאן דאלערדיגע אינוועסטירונג. פלענער פאר דער  10פארברייטערן אויף דער סטעיט׳ס 
 .  2022פינפטע רונדע וועלן זיין פערטיג אין  

   
אויפלעבונג  -״דער דאונטאון ווידערסעקרעטערי ָאוו סטעיט ראזעננע ראסאדא האט געזאגט, 

ינג ארויסקומענדיג  ענערגיזירן די עקאנאמיעס פון האווערסטראו און אסינ-איניציאטיוו וועט העלפן ווידער
פון דער פאנדעמיע. דער דעפארטמענט ָאוו סטעיט קוקט ארויס אויף צו ארבעטן מיט יעדע ווילעדזש צו  

אנטוויקלען א סטראטעגישע פלאן וואס וועט אויסניצן פריוואטע אינוועסטירונגען צו בעסער שאפן  
   הודסאן ראיאן.״-יטלערטער פאר איינוואוינער, ביזנעסער און באזוכער אט דא אין דעם מ

   

דעזיגנירט האוּפ -CEO׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ עקטינג קאמישענער און פרעזידענט און 
קאנגראטולאציעס צו אסינינג און האווערסטראו פאר זייערע אויסגעצייכנטע  נייט האט געזאגט, ״

לן מיט אלגעמיינע קאנצעפטן וואס ביידע טיי  אויפלעבן זייערע דאונטאון קאמיוניטיס.-פלענער צו ווידער
ברעגעס, זייערע היסטאריעס, און זייערע  -זייערע וואסער —פארעמען א צענטראלע טעמע 



פארשידנמיניגע און קולטורעלע רייכע קאמיוניטיס גיבן א שטארקע פונדאמענט פון וועלכע זייערע  
שטיצע,   DRIאציע, אינאיינעם מיט דאונטאון געגנטער קענען וואקסן און בליען. די געווינענדע קאמבינ

פארזיכערט אז די אסינינג און האווערסטראו קאמיוניטיס קענען פארזעצן ווייטער צו בליען אויף פילע  
    דורות אין דער צוקונפט.״ 

   
ענע וויסנאוסקאס האט געזאגט, - ניו יארק סטעיט האומס ענד קאמיוניטי ריניועל קאמישענער רוט

פאכיגער סטראטעגיע  -אויפלעבונג איניציאטיוו איז אן אויספירליכער און מולטי-ר״דער דאונטאון ווידע
ענערגיזירן ניו יארק׳ס ארטיגע עקאנאמיעס. האווערסטראו און  -געאייגנט אויף אונטערצוהויבן און ווידער

ברעגע קאמיוניטיס מיט באדייטנדע אייגנשאפטן און וואקסנדע -אסינינג זענען ביידע הערליכע טייך
מיליאן דאלערדיגע אויסטיילונגען היינט אנאנסירט וועלן העלפן די דאונטאון   10באפעלקערונגען. די 

צענטערס מאקסימיזירן זייער פאטענציעל און פארברייטערן צוגענגליכע הָאוזינג געלעגנהייטן פאר ניו  
 יארקער.״  

   
פריידט   NYSERDA״, האט געזאגט, NYSERDAפון  CEOדאריען עם. האריס, פרעזידענט און 

פירן  -זיך צו ארבעטן אינאיינעם מיט אונזערע קאלעגעס ביי דעם דעפארטמענט ָאוו סטעיט צו פאראויס
אויפלעבונג באמיאונגען. מיר קוקן  -נייטראלע צילן אלס טייל פון דעם סטעיט׳ס דאונטאון ווידער-קארבאן

ווייז פאר האווערסטראו און אסינינג אזוי ווי זיי טוהען  ארויס אויף צו באזארגן טעכנישע שטיצע און אנ
שפארעדיגע פרינציפן אין זייערע פלענער צו שטיצן דאס אונטערהייבן פון מער  -איינגלידערן ענערגיע

דעקארבאניזירטע שטאנהאפטיגע קאמיוניטיס לענגאויס דעם סטעיט אזוי ווי מיר בויען אונזער גרינע  
  עקאנאמיע.״

   
״דאס אויסוועהלן האווערסטראו אלס א דאונטאון סענאטאר דזשעימס סקאופיס האט געזאגט, ״

אויפלעבונג איניציאטיוו געווינער איז באגייסטערנד, און וועט צושטעלן געצילטע סטעיט  -ווידער
פינאנצירונג צו שאפן נייע אינוועסטירונגען וואס שטיצן עקאנאמישע וואוקס אין דער קאמיוניטי.  

פאר זייער ארבעט אויף די געווינענדע אפליקאציע און מיין  קאנגראטולאציעס צו די האווערסטראו טיעם  
   דאנק צו גאווערנער האקול.״

  
פלאן וועט אויסניצן געוויסע פון   DRI״די אסינינג מעלניק האט געזאגט, -סענאטאר עליידזשע רייכלין

צו שאפן א  די קאמיוניטי׳ס בעסטע אייגנשאפטן, אריינגערעכנט איר וואסערפראנט און רייכע טראדיציע, 
מער לעבהאפטע און צוציענדע דיסטריקט וואס נעמט אויף מיט צופרינדהייט נייע איינוואוינער, באזוכער  

- און ביזנעסער. איך בין דאנקבאר צו גאווערנער האקול, דעם דעפארטמענט ָאוו סטעיט, און דער מיטל
ין דעם גרויסן פראגראם, און  הודסאן ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסיל פאר זייער ארבעט א

איך בי באגייסטערט זיך צו פרייען מיט די גאר גוטע נייעס אינאיינעם מיט די איינוואוינער און באאמטע 
    אין אסינינג.״

  

- מיליאן דאלער אין דאונטאון ווידער 10״די  האט געזאגט, מיטגליד קענעט זעבראווסקי -אסעמבלי
ונג וועט האבן א טראנספארמירנדע ווירקונג אויף דעם ווילעדזש ָאוו  ויפלעבונג איניציאטיוו פינאנצירא

האווערסטראו. די סטעיט׳ס אינוועסטירונג וועט ווייטער פירן די ארטיגע באמיאונגען צו שאפן א  
ברעגע קאמיוניטי וואס דערמוטיגט נייע איינוואוינער און ביזנעסער אוועקצושטעלן  -דינאמישע טייך

ט אויף מיט צופרינדהייט באזוכער צו עקספלארירן אלץ וואס דער ווילעדזש האט צו  ווארצלען, און נעמ
   אפפערן. עס איז א באגייסטערנדע טאג, און איך וויל דאנקען גאווערנער האקול.״

  
״די היינטיגע אנאנסמענט איז א געווינס פאר  האט געזאגט, מיטגליד סענדי גאלעף -אסעמבלי

אסינינג, און איך קען נישט זיין מער באגייסטערט מיטצוטיילן די נייעס מיט גאווערנער האקול. דער  
אויפלעבונג איניציאטיוו העלפט מוניציפאליטעטן לענגאויס דעם ראיאן אונטערצוצינדן  -דאונטאון ווידער



אגייסטערט צו זעהן די פראיעקטן און פארבעסערונגען וואס עקאנאמישע וואוקס, און איך בין ב
  מיליאן דאלערדיגע געווינס קומען צו דער ווירקליכקייט. קאנגראטולאציעס!״ 10רעזולטירן פון דעם 

  

״א דאנק אייך, גאווערנער האקול, פאר דער  האווערסטראו מעיאר מייקל קאהוט האט געזאגט, 
עווענליך שטאלץ פון די אינאיינעמדיגע צייט, טריישאפט און באמיאונג גרויסער כבוד. איך בין אויסערג

אויפלעבונג איניציאטיוו פלאן. מיין דאנקבארשאפט צו יעדן  -וואס איז אריין אין אונזער דאונטאון ווידער
איינעם וואס האט אונז געהאלפן גרייכן דעם שפיץ און אהיימברענגען די געצילטע עקאנאמישע  

 עלטער.״  אנטוויקלונג ג
   

״דאס איז א באגייסטערנדע טאג פאר אסינינג און זאגט אסינינג מעיאר ריקא לעווין האט געזאגט, 
עדות אויף די שווערע ארבעט פון אזוי פיל מענטשן דא אין דעם ווילעדזש. א דאנק אייך, גאווערנער  

יוניטי. מיר קוקן ארויס צו  מיליאן דאלערדיגע פארשפרעכונג צו אונזער קאמ 10האקול, פאר ליפערן דער 
 די גרויסע פראיעקטן און פארשריטן וואס די פָאנדינג וועט שטיצן.״  

   
הודסאן ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסילס פארזיצער דר. דאנעלד פי. קריסטיען, -מיטל

״קאנגראטולאציעס צו אסינינג און האווערסטראו פאר  ניו פאלץ האט געזאגט,   SUNYפרעזידענט פון 
די   זייערע אויסגעצייכנטע פלענער אויף א נייעם בליק פאר זייערע דאונטאון קאמיוניטיס.

אינוועסטירונגען וועלן העלפן ענערגיזירן זייערע דאונטאון געגנטער, וואקסן ארטיגע ביזנעסער און  
׳ס אינאווירנדע און דורכגעטראכטע פראיעקטן האבן  DRIטראנספארמירן זייערע קאמיוניטיס. דער 

געמאכט אן עכטע דיפערענץ איבער׳ן סטעיט און וועלן ווייטער שטיצן אונזער ארבעט זיך פארצושטעלן  
 און איבערבויען פונדאסניי א שטערקערער ניו יארק פאר׳ן צוקונפט.״  

   
 אויפלעבונגס איניציאטיוו -איבער דעם דאונטאון ווידער

   
צו פארשנעלערן און   2016רן אין איז איינגעפירט געווא אויפלעבונג איניציאטיוו-דער דאונטאון ווידער

אויפלעבונג פון דאונטאונס און געגנטער אין אלע צען ראיאנען פון דעם סטעיט  -פארברייטערן די ווידער
כוח אויף אינוועסטירונג. דער  -צו סערווירן אלס צענטערס פון אקטיוויטעט און אלס אן אונטערצינד

טון סטראטעגיע וועלכע באהעפט -צו-ה׳דיגע פלאןאיניציאטיוו פארטרעט א פרעצעדענטלאזע און המצא
     סטראטעגישע פלאנירונג מיט באלדיגע אויספירונג.

   
מיליאן דאלער צו    400אין די ערשטע פיר יאר פון דעם פראגראם האט דער סטעיט פארשפראכן 

טענציעל צו ווערן  אויפלעבונג און האבן די פא-אינוועסטירן אין דאונטאונס וועלכע זענען גרייט פאר ווידער
אנטוויקלונג, ביזנעס, דזשאב שאפונג, און גרעסערע עקאנאמישע און האוזינג  -מאגנעטן פאר ווידער

מיליאן דאלערדיגע   200וועט האבן נאך א  DRIדיווערסיטעט און געלעגנהייט. די פינפטע רונדע פון דער 
ראיאנישע  10די סטעיט׳ס פארשפרעכונג. אנטיילנעמענדע קאמיוניטיס ווערן נאמינירט דורך  

עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסילס באזירט אויף די דאונטאון׳ס פאטענציעל פאר טראנספארמאציע. 
מיליאן דאלער צו אנטוויקלען א דאונטאון   10יעדע קאמיוניטי ווערט באשאנקען לכל הפחות 

טן וועלכע פירן אויף פאראויס  סטראטעגישע אינוועסטירונג פלאן און איינפירן הויפט אונטערצינד פראיעק
 אויפלעבונג און ניצן אויס נאך פריוואטע און פובליק אינוועסטירונגען.  -די קאמיוניטי׳ס בליק פאר ווידער

   
וועגווייזיגע  -וויכטיגע ראלע אין דעם סטעיט׳ס לאנד-אנטוויקלונג שפילט א קריטיש-דאונטאון ווידער

באמיאונגען צוריקצודרייען קלימאט ענדערונג און אונטערהייבן קלימאט יוסטיץ דורך שאפן קאמיוניטיס  
וצירן אויטא באניץ און  געאייגנט פאר פוסגייער, ביציקל פארער, און צוטריטליך צו טראנזיט, וועלכע רעד

שטיצט אויך דעם סטעיט׳ס געזונטהייט איבער אלץ ּפָאליסיס /  DRIדער   גרינהויז גאז ארויסלאז.
איניציאטיוו דורך שאפן מער געלעגנהייטן פאר אינדרויסנדיגע פארוויילונג און   NYפריינטליכע -עלטער

עקסערסייז; אנבאטנדיג זיכער און צוגענגליכע פובליק ערטער פאר סאציעלע אינטעראקציע, וועלכע 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ny.gov%2Fprograms%2Fdowntown-revitalization-initiative&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Ccc44a728611e4ceedf0308d9ade95054%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637732039857677805%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2ByQw2X7yBPA1gnpnX5vABAs4eynMYttVB8eEQqstvhI%3D&reserved=0


פארבעסערט גייסטישע געזונט און פארברייטערט צוגענגליכקייט צו פרישע, ערנערנדע עסן,  
      ונטערסערווירטע קאמיוניטיס.איבערהויפט אין א

   
דער איניציאטיוו ווערט אנגעפירט דורך ניו יארק סעקרעטערי אוו סטעיט ראזעננע ראסאדא. קאמיוניטיס 
באקומען שטיצע פון פריוואטע סעקטאר מומחים און א מאנשאפט פון סטעיט אגענטור שטאב אנגעפירט 

מענארבעט מיט עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט און  דורך דעם דעפארטמענט אוו סטעיט אין נאנט צוזא
 דער סטעיט האומס ענד קאמיוניטי ריניועל.  

  ### 
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