אויף תיכף ארויסצוגעבן11/28/2021 :

גאווערנער קעטי האקול

גאווערנער האקול אנאנסירט טענערסוויל אלס די צווייטע  10מיליאן דאלערדיגע קאפיטאל ראיאן
געווינער פון פינפטע רונדע דאונטאון ווידער-אויפלעבונג איניציאטיוו
סטעיט וועט ארבעטן מיט איינוואוינער ,קאמיוניטי פירער און פובליק באאמטע אויף ווידער-
אויפלעבן טענערסוויל׳ס דאונטאון געגנט
דאונטאון ווידער-אויפלעבונג אינוועסטירונגען זענען א קריטיש וויכטיגע טייל פון דעם סטעיט׳ס
אויספירליכע סטראטעגיע צו ווידער-אויפלעבן קאמיוניטיס און וואקסן דער עקאנאמיע
גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן אז טענערסוויל וועט באקומען  10מיליאן דאלער אין
פאנדינג אלס דער ניו יארק סיטי ראיאנישע געווינער פון דער פינפטע רונדע פון דער דאונטאון ווידער-
אויפלעבונג איניציאטיוו ( .)DRIאלס טייל פון  DRIרונדע  ,5וועט יעדע פון דער סטעיט׳ס  10ראיאנישע
עקאנאמישע אנטוויקלונג ראיאנען ווערן אויסגעטיילט  20מיליאן דאלער ,פאר א סך הכל סטעיט
פארשפראכענע  200מיליאן דאלער אין פינאנצירונג און אינוועסטירונגען צו העלפן קאמיוניטיס
אונטערהייבן זייערע נאך-קאוויד 19-עקאנאמיעס דורך טראנספארמירן דאונטאונס אויף לעבהאפטע
געגנטער.
"מיט די ווירקונג וואס קאוויד 19-האט געהאט אויף קלענערע ביזנעסער און קאמיוניטיס איז העכסט-
נויטיג אז די סטעיט זאל אינוועסטירן אין זייער ווידער-אויפלעבונג כדי מיר זאלן זיך קענען אומקערן אויף
בעסער ווי פריער ",האט גאווערנער האקול געזאגט" .די פינאנצירונג וועט העלפן נעמען טענערסוויל ,א
ווילעדזש רייך מיט היסטאריע ,צו דעם נעקסטן שטאפל כדי עס זאל קענען וואקסן און בליען אלס א
ביישפיל פון די בעסטע פון וואס אּפסטעיט ניו יארק האט אנצובאטן".
ליוטענאנט גאווערנער ברייען בענדזשאמין האט געזאגט" ,די  10מיליאן דאלער אין פינאנצירונג וועט
ערמעגליכן פאר טענערסוויל צו פארזעצן ווייטער איר ארבעט אויף צו ווערן א צוגענגליכע קאמיוניטי וואס
שטיצט א פיר-סעזאן וואקאציע און פארוויילונג אינדוסטריע .די איינוואוינער פון דער ׳געפארבטע
ווילעדזש אויפ׳ן הימל׳ שליסן זיך איצט אן מיט די איינוואוינער פון פילע אנדערע דאונטאון געגנטער
וועלכע האבן גענאסן פון דעם וויכטיגן פראגראם".
די  ,DRIוועלכס ווערט אנגעפירט דורך דער דעפארטמענט אוו סטעיט ,סערווירט אלס א גרונטשטיין פון
די סטעיט׳ס עקאנאמישע אנטוויקלונג ּפאליסי דורך טראנספארמירן דאונטאון געגנטער אויף לעבהאפטע
צענטערס פון אקטיוויטעט וועלכע באטן אן א הויכע לעבנס-קוואליטעט און ציען צו זיך ווידער-
אנטוויקלונג ,ביזנעסער ,דזשאבס ,און עקאנאמישע און האוזינג פארשידנמיניגקייט .אין דער רונדע האט
גאווערנער האקול געדאפלט פאנדינג פון  100מיליאן דאלער אויף  200מיליאן דאלער און ערלויבט פאר
יעדע ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסיל אפצומאכן צי זיי וועלן נאמינירן צוויי  10מיליאן
דאלערדיגע געווינער אדער איין  20מיליאן דאלערדיגע געווינער פאר טראנספארמירנדע און
אונטערצינדנדע דאונטאון ווידער-אנטוויקלונג פראיעקטן .אזוי ווי פריערדיגע  DRIרונדעס ,וועט יעדע

אויסגעוועהלטע קאמיוניטי אנטוויקלען א סטראטעגישע פלאן דורך א פון-אונטן-ארויף׳דיגע קאמיוניטי-
באזירטע פלאנירונג פראצעס וועלכע דרוקט אויס א בליק פאר דער ווידער-אויפלעבונג פון איר דאונטאון
און אידענטיפיצירט א ליסטע פון הויפט פראיעקטן וועלכע האבן די פאטענציעל צו טראנספארמירן די
דאונטאון געגנט און אויסניצן ווייטערדיגע פריוואטע און פובליק אינוועסטירונגען DRI .געלטער וועלן
דערנאך ווערן אויסגעטיילט פאר אויסגעקליבענע פראיעקטן וועלכע האבן די גרעסטע פאטענציעל אויף
אונטערצוהייבן ווידער-אויפלעבונג און פארווירקליכן דער קאמיוניטי׳ס בליק פאר׳ן דאונטאון געגנט .דורך
דער  ,DRIוועט דער ניו יארק סטעיט ענערגיע פארשונג און אנטוויקלונג אויטאריטעט ()NYSERDA
באזארגן טעכנישע שטיצע צו די אויסטיילונג באקומער זיי ארויסצוהעלפן צו ארייננעמען קארבאן-
נייטראלע פרינציפן אין שטיצע פון די סטעיט׳ס ציל צו רעדוצירן גרינהויז גאז ארויסלאז מיט 85
פראצענט ביז .2050
טענערסוויל
טענערסוויל׳ס  DRIוועט פאקוסירן אויף די געפארבטע ווילעדזש טייל פון זייער דאונטאון .טענערסוויל,
וואס געפונט זיך אינערהאלב דעם קעטסקילס וואלד פרעזערוו ,שטעלן זיך פאר זייער קליינטשיגן,
פילמיניגן און פיסגייער-גינציגן דאונטאון געגנט אלס א קאאליציע פון ביזנעסער ,פריוואטע פאנדעישענס,
ערוועהלטע פירער און סאציעלע אינאווירער וועלכע ארבעטן נאענט אינאיינעם אונטערצוהייבן
ענטרעפעניורשאפט און מאכן דעם ווילעדזש אן אויסערגעווענטליכן ארט פאר יעדן איינעם .דער
ווילעדזש ,וואס איז אנטשלאסן צו ווערן א פיר-סעזאנעלע פארוויילונג און וואקאציע קאמיוניטי וואס איז
טראצדעם צוגענגליך פאר ארטיגע לאנג-טערמיניגע איינוואוינער ,האט געארבעט שווער אויף ווידער-
אויפצולעבן זייער דאונטאון ,און געברענגט איבער  126מיליאן דאלער אין לעצטנסדיגע און קומענדע
אינוועסטירונג .מיט׳ן פארזעצן דער אנטשלאסנקייט צילט טענערסוויל צו שאפן נייע צוגענגליכע האוזינג,
פארברייטערן קאמיוניטי סערוויסעס ,און העכערן קונסט און קולטור באקוועמליכקייטן.
דער קאפיטאל ראיאן עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסיל האט דורכגעפירט א גרונטליכע און
פארמעסטערישע איבערזיכט פראצעס פון פארשלאגן אריינגעגעבן פון קאמיוניטיס לענגאויס דעם ראיאן
און גערעכנט אלע זיבן באדינגונגען אויסגערעכנט אונטן בעפאר רעקאמענדירן טענערסוויל אלס איינע
פון 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 דזשאּב וואוקס אינדערינען אין ,אדער
נאענט נעבן ,דעם דאונטאון געגנט וועלכס קען צוציען ארבעטער צו דעם דאונטאון געגנט ,שטיצן
ווידער-אנטוויקלונג און מאכן וואוקס אויסהאלטבאר;
דער דאונטאון געגנט מוז זיין א צוציענדער און וואוינבארער קאמיוניטי פאר פארשידנמיניגע
באפעלקערונגען פון יעדן עלטער ,איינקונפט שטאפל ,דזשענדער ,אידענטיטעט ,פעאיגקייט,
באוועגיגקייט און קולטורעלע הינטערגרונד;
די מוניציפאליטעט זאל שוין האבן פארשפראכן אדער האבן די פעאיגקייט צו שאפן און איינפירן
ּפאליסיס וואס העכערן וואוינבארקייט און לעבנס-קוואליטעט ,אריינגערעכנט דאס באניץ פון
ארטיגע ערד טיילן ,מאדערנע זאונינג קאודס און ּפאַ רקינג סטאנדארטן ,גאנצע גאס פלענער,
ענערגיע-שּפארעדיגע פראיעקטן ,גרינע דזשאבס און טראנזיט-אריענטירטע אנטוויקלונג;
די מוניציפאליטעט זאל האבן אויסגעפירט אן אפענע און שטארקע קאמיוניטי אריינציע פראצעס
צו רעזולטירן אין א בליק פאר דאונטאון ווידער-אויפלעבונג און א פרעלימינארע ליסטע פון

•
•

פראיעקטן און איניציאטיוון וואס קענען ווערן אריינגערעכנט אין א  DRIסטראטעגישע
אינוועסטירונג פלאן;
די מוניציפאליטעט האט די ארטיגע קאפאציטעט צו פארוואלטן דעם  DRIפראצעס; און
די מוניציפאליטעט האט אידענטיפיצירט טראנספארמירנדע פראיעקטן וואס וועלן זיין גרייט אין
דער קורץ-טערמיניגע איינפירונג מיט איין איינשפריץ פון  DRIגעלטער.

טענערסוויל שליסט זיך איצט אן מיט׳ן שטאט טראוי אלס די קאפיטאל ראיאן׳ס געווינער פון דער
פינפטע רונדע פון דעם  .DRIדי שטעט גלענס פאלס ,הודסאן ,אלבאני און סקענעקטעדי ,זענען געווען
דעם קאפיטאל ראיאן׳ס געווינער אין די ערשטע פיר  DRIרונדעס.
טענערסוויל וועט איצט אנהויבן דעם פראצעס פון אנטוויקלען א סטראטעגישע אינוועסטירונג פלאן אויף
ווידער-אויפצולעבן איר דאונטאון מיט ביז  300,000דאלער אין פלאנירונג געלטער פון די  10מיליאן
דאלער  DRIגרענט .אן ארטיגע פלאנירונגס קאמיטע ,וואס באשטייט פון מוניציפאלע פארטרעטער,
קאמיוניטי פירער ,און אנדערע פאראינטערעסירטע פארטייען וועלן פירן דער באמיאונג ,געשטיצט דורך
א מאנשאפט פון פריוואטע סעקטאר מומחים און סטעיט פלאנירער .די סטראטעגישע אינוועסטירונג
פלענער וועלן אונטערזוכן ארטיגע אייגנשאפטן און געלעגנהייטן און אידענטיפיצירן עקאנאמישע
אנטוויקלונג ,טראנספארטאציע ,האוזינג און קאמיוניטי פראיעקטן וועלכע זענען אין איינקלאנג מיט דער
קאמיוניטי׳ס בליק פאר דאונטאון ווידער-אויפלעבונג און זענען גרייט אויף באלד איינצופירן .דער
סטראטעגישע אינוועסטירונג פלאן וועט פירן די אינוועסטירונג פון  DRIגרענט געלטער אין ווידער-
אויפלעבונג פראיעקטן וועלכע וועלן פאראויס-פירן דער קאמיוניטי׳ס בליק פאר איר דאונטאון געגנט און
קענען אויסניצן און פארברייטערן אויף דער סטעיט׳ס  10מיליאן דאלערדיגע אינוועסטירונג .פלענער
פאר דער DRI׳ס פינפטע רונדע וועלן זיין פערטיג אין .2022
סעקרעטערי אוו סטעיט ראזעננע ראסאדא האט געזאגט" ,דער דאונטאון ווידער-אויפלעבונג
איניציאטיוו איז איבער מער ווי סתם העלפן ניו יארק׳ס גרעסטע שטעט צו בליען ,נאר עס שטיצט אויך
אונזער אייגנארטיגע דאונטאון ווילעדזשעס לענגאויס דעם סטעיט ווי טענערסוויל .די אויסטיילונג וועט
העלפן דעם ווילעדזש אוו טענערסוויל פארווירקליכן אין פולסטן איר בליק פאר א דאונטאון געגנט וואס
טרעפט צו די געברויכן פון איינוואוינער און באזוכער .דער דעפארטמענט אוו סטעיט קוקט ארויס אויף צו
ארבעטן מיט׳ן ווילעדזש צו פארברייטערן די סטעיט׳ס ווירקונג אויף אזעלכע וועגן וואס ניצן אויס
פריוואטע אינוועסטירונג צו שאפן מער האוזינג געלעגנהייטן און נאך פארוויילונג און קולטורעלע
אייגנשאפטן פאר די מענטשן פון טענערסוויל צו געניסן".
׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ עקטינג קאמישענער און פרעזידענט און -CEOדעזיגנירט האוּפ
נייט האט געזאגט" ,דער הארץ פון דעם דאונטאון ווידער-אויפלעבונג איניציאטיוו איז פובליק-פריוואטע
צוזאמענארבעטשאפטן וואס דערמוטיגט נייע אינוועסטירונג צו שאפן שטאנדהאפטיגע עקאנאמישע
וואוקס .די דאזיגע פינאנצירונג וועט אויסניצן די קאמיוניטי׳ס גרעס-רּוטס אנטוויקלונג באמיאונגען דורך
שטיצן פראיעקטן צו שאפן א דעסטינאציע וואס נעמט אויף מיט צופרינדהייט באזוכער און נייע
איינוואוינער צוגלייך".
ניו יארק סטעיט האומס ענד קאמיוניטי ריניועל קאמישענער רוט-ענע וויסנאוסקאס האט געזאגט,
"מיר קענען אונטערהייבן אונזערע ארטיגע עקאנאמיעס און פארבעסערן לעבנס-קוואליטעט פאר ניו
יארקער דורך מאכן געצילטע אינוועסטירונגען אין אונזער דאונטאון דיסטריקטן וואס ניצן אויס
עקזיסטירנדע קאמיוניטי אייגנשאפטן .טענערסוויל איז א גאנץ-יעריגע דעסטינאציע פאר אפנלופטיגקייט
און קונסטווערק-ליבהאבער ,און דער אויסטיילונג וועט באפולמעכטיגן דעם ווילעדזש צו בויען אויף יענע
שם און אין דער זעלבער צייט פארברייטערן צוגענגליכע האוזינג געלעגנהייטן און סערוויסעס פאר לאנג-

יעריגע איינוואוינער .דורך דעם דאונטאון ווידער-אויפלעבונג איניציאטיוו וועלן טענערסוויל און דעם גאנצן
קאפיטאל ראיאן בליען פאר צענדליגע יארן אין דער צוקונפט".
 NYSERDAפרעזידענט און  CEOדאריען עם .האריס האט געזאגט" ,בויען אונזער גרינע
עקאנאמיע און שטיצן מער שטאנדהאפטיגע קאמיוניטיס איז העכסט-נייטיג בשעת מיר באקעמפן
קלימאט ענדערונג ,און  NYSERDAקוקט ארויס צו באזארגן טעכנישע שטיצע צו טענערסוויל אין דער
צייט וואס דער ווילעדזש זוכט צו פארזעצן אירע דע-קארבאניזאציע באמיאונגען .מיר פרייען זיך צו
קענען פארזעצן ווייטער צו ארבעטן מיט דעם דעפארטמענט אוו סטעיט אויף צו דערגרייכן קארבאן
נייטראליטעט אין אונזערע קאמיוניטיס אלס טייל פון דער סטעיט׳ס דאונטאון ווידער-אויפלעבונג
איניציאטיוו".
סענאטארקע מישעל הינטשי האט געזאגט" ,מיט די אומפארגלייכבארע שיינקייט און פארוויילונגס
מיטלען פון די קעטסקילס אלס איר הינטערגרונד ,דינט דער ווילעדזש אוו טענערסוויל אלס א מאכטפולע
ביישפיל אויף וויאזוי דארפישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קען אונטערהייבן ארטיגע קלענערע ביזנעסער,
פארבעסערן לעבנס-קוואליטעט פאר ארטיגע פאמיליעס ,און דערמוטיגן קלוגע אינוועסטירונג וואס ציעט
מער באזוכער צו געניסן פון אלס וואס אונזער ראיאן טוט אנבאטן .איך בין שטאלץ געווען צו שטיצן
טענערסוויל׳ס  DRIאפליקאציע און דערהייטערט אז דער גרין קאונטי קאמיוניטי איז אויסגעטיילט
געווארן א  10מיליאן דאלערדיגע גרענט צו פולקאם פארווירקליכן איר פאטענציעל אלס אן
ערשטראנקיגע דעסטינאציע פאר גאנץ-יעריגע טוריזם .איך וויל דאנקען גאווערנער האקול פאר
אנערקענען די אויסגעצייכנטע געלעגנהייט וואס מיר האבן אויף דעם שפיץ בארג און פאר איר
אנטשלאסנקייט צו ווידער-אויפלעבן דאונטאון געגנטער איבער׳ן גאנצן סטעיט".
אסעמבלי-מיטגליד קריס טעיג האט געזאגט" ,טענערסוויל איז א ווילעדזש ארומגענומען מיט
נאטורליכע אטראקציעס און הערליכע סצענעריי אן קיין גלייכן אין ערגעץ אויף דעם וועלט ,און דערפאר
איז איינשאפן די פינאנצירונג צו אנטוויקלען דער געפארבטע ווילעדזש טייל פון איר דאונטאון געגנט אויף
עפעס וואס וועט צוציען באזוכער וועלכע קומען אויף צו געניסן פון אלץ וואס דער געגנט האט אנצובאטן
א זאך אויף וואס איך ארבעט שווער מיט סטעיט און ארטיגע באאמטע שוין חדשים לאנג .מיין האפענונג
איז אז די פינאנצירונג וועט העלפן דער דאונטאון טייל פון טענערסוויל זיך צו אנטוויקלען אויף אן ארט
וואו ארטיגע ביזנעס אייגנטימער ,איינוואוינער און באאמטע קענען ארבעטן אינאיינעם אויף צו מאכן
טענערסוויל די בעסטע פלאץ וואס עס קען נאר זיין פאר אלע וועלכע וואוינען דערין אדער קומען איר
באזוכן .איך וויל דאנקען גאווערנער האקול און דער  REDCפאר׳ן אויסטיילן דער גאר וויכטיגער
אינוועסטירונג צו א גאר הויכגעשעצטע רורעל קאמיוניטי ,ווי אויך מיין לעגיסלאטיווע צוזאמענארבעטער
סענאטארקע הינטשי ,מיינע צוזאמענארבעטער אין ארטיגע רעגירונג ,און אלע וועלכע האבן פרייוויליג
ארויסגעהאלפן דער באמיאונג פאר זייער ארבעט דאס צו ברענגען צו דער ווירקליכקייט .א דאנק אייך".
טענערסוויל מעיאר דר .לי מעקגאניגעל האט געזאגט" ,מיר זענען דערהייטערט אז טענערסוויל איז
אויסגעוועהלט געווארן צו באקומען  10מיליאן דאלער אלס טייל פון דעם דאונטאון ווידער-אויפלעבונג
פראגראם .א דאנק די פילע אין אונזער ווילעדזש וועלכע האבן אזוי שווער געארבעט צו ערמעגליכן דעם
היינטיגן אנאנסמענט ,און פאר גאווערנער האקול פאר איר שטיצע .איך קוק ארויס אויף צו ארבעטן מיט
אלע אין אונזער קאמיוניטי אויסצושארפן אונזער בליק און אנטוויקלען א ליסטע פון פראיעקטן וואס וועלן
אונז העלפן דערגרייכן דעם בליק".
 CREDCמיט-פארזיצערין רוט מעהאני NBT ,באנק פרעזידענט פון רייכטום פארוואלטונג און
דר .האווידאן ראדריגעז ,פרעזידענט פון דער אוניווערסיטעט ביי אלבאני ,האבן געזאגט,
"טענערסוויל׳ס פלאן אינאיינעם מיט די פינאנצירונג אויסגעטיילט דורך דער דאונטאון ווידער-אויפלעבונג
איניציאטיוו וועלן שטיצן פראיעקטן וואס מאקסימיזירן די קאמיוניטי׳ס אייגנארטיגע אייגנשאפטן צו

פאראויס-פירן איר ארטיגע בליק פאר אן צוציענדער דאונטאון געגנט .אין נאמען פון אונזער מיט-
פארשטייער אין דעם קאונסיל גראטולירן מיר און באטן אן אונזערע בעסטע וואונשן פאר׳ן טענערסוויל
מאנשאפט".
איבער דעם דאונטאון ווידער-אויפלעבונגס איניציאטיוו
דער דאונטאון ווידער-אויפלעבונג איניציאטיוו איז איינגעפירט געווארן אין  2016צו פארשנעלערן און
פארברייטערן די ווידער-אויפלעבונג פון דאונטאונס און געגנטער אין אלע צען ראיאנען פון דעם סטעיט
צו סערווירן אלס צענטערס פון אקטיוויטעט און אלס אן אונטערצינד-כוח אויף אינוועסטירונג .דער
איניציאטיוו ,אנגעפירט דורך דעם דעפארטמענט אוו סטעיט ,פארטרעט אן פריער-אומדערהערטער און
אינאווירנדע שריטן-פלאן סטראטעגיע וואס טוט צונויפברענגען סטראטעגישע פלאנירונג מיט באלדיגע
איינפירונג ,צו ברענגען דערמיט א אינטער-אגענטור מאנשאפט פון סטעיט מומחים צו שטיצן ארטיגע
רעגירונג קאפאציטעט אויף צו פארווירקליכן זייער קאמיוניטי׳ס בליק.
אין די ערשטע פיר יאר פון דעם פראגראם האט דער סטעיט פארשפראכן  400מיליאן דאלער צו
אינוועסטירן אין דאונטאונס וועלכע זענען גרייט פאר ווידער-אויפלעבונג און האבן די פאטענציעל צו ווערן
מאגנעטן פאר ווידער-אנטוויקלונג ,ביזנעס ,דזשאב שאפונג ,און גרעסערע עקאנאמישע און האוזינג
דיווערסיטעט און געלעגנהייט .די פינפטע רונדע פון דער  DRIוועט האבן נאך א  200מיליאן דאלערדיגע
פארשפרעכונג .אנטיילנעמענדע קאמיוניטיס ווערן נאמינירט דורך די סטעיט׳ס  10ראיאנישע
עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסילס באזירט אויף די דאונטאון׳ס פאטענציעל פאר טראנספארמאציע.
יעדע קאמיוניטי ווערט באשאנקען לכל הפחות  10מיליאן דאלער צו אנטוויקלען א דאונטאון
סטראטעגישע אינוועסטירונג פלאן און איינפירן הויפט אונטערצינד פראיעקטן וועלכע פירן אויף פאראויס
די קאמיוניטי׳ס בליק פאר ווידער-אויפלעבונג און ניצן אויס נאך פריוואטע און פובליק אינוועסטירונגען.
דאונטאון ווידער-אנטוויקלונג שפילט א קריטיש-וויכטיגע ראלע אין דעם סטעיט׳ס לאנד-וועגווייזיגע
באמיאונגען צו שטיצן שטאנדהאפטיגע עקאנאמישע אנטוויקלונג ,צוריקצודרייען קלימאט ענדערונג און
אונטערהייבן קלימאט יוסטיץ דורך שאפן קאמיוניטיס געאייגנט פאר פוסגייער ,ביציקל פארער ,און
צוטריטליך פאר טראנזיט ,וואס רעדוצירן אויטא באניץ און גרינהויז גאז ארויסלאז .דער  DRIשטיצט
אויך דעם סטעיט׳ס געזונטהייט איבער אלץ ּפאליסיס  /עלטער-פריינטליכע  NYאיניציאטיוו דורך שאפן
מער געלעגנהייטן פאר אינדרויסנדיגע פארוויילונג און עקסערסייז; אנבאטנדיג זיכער און צוגענגליכע
פובליק ערטער פאר סאציעלע אינטעראקציע ,וועלכע פארבעסערט גייסטישע געזונט און פארברייטערט
צוגענגליכקייט צו פרישע ,ערנערנדע עסן ,איבערהויפט אין אונטערסערווירטע קאמיוניטיס.
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
דורך דעם דעפארטמענט אוו סטעיט אין נאנט צוזאמענארבעט מיט עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט און
דער סטעיט האומס ענד קאמיוניטי ריניועל.
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