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גאווערנאר קעטי האקול

גאווערנער האקול אנאנסירט אז קאנסטרוקציע פון נייע לאגווארדיע לופטפעלד ברעכט רעקארד
מיט  2ביליאן דאלאר אין קאנטראקטן געמאכט מיט ביזנעסער אין אייגנטום פון מינאריטעטן און
פרויען
זייענדיג גרעסטע אנטיילנעמונג דורך  MWBEפירמעס אין סיי וועלכע פובליק-פריוואטע שותפות
אין היסטאריע פון ניו יארק סטעיט
קאנטראקטן מיט לאקאלע ,קווינס-באזירטע ביזנעסער פאר א סך הכל פון  775מיליאן דאלאר
גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט א היסטארישע עררייכונג אין די טראנספארמאציע פון א
גענצליך נייע לאגווארדיע לופטפעלד ( ,)LaGuardia Airport, LGAוואו א רעקארד-ברעכנדע  2ביליאן
דאלאר אין קאנטראקטן זענען געמאכט געווארן ביז יעצט מיט ביזנעס פירמעס אין די אייגנטום פון
מינאריטעטן און פרויען (,)Minority- and Women-Owned Business Enterprises, MWBE
זייענדיג די גרעסטע אנטיילנעמונג דורך  MWBEפירמעס אין סיי וועלכע פובליק-פריוואטע
בשותפות'דיגע פראיעקט אין די היסטאריע פון ניו יארק סטעיט .דער איבערבויאונג פראיעקט האט אויך
דעמאנסטרירט א באדייטנדע קאנצעטרירונג צו ארבעטן מיט לאקאלע קאנטראקטארס; ביז היינט זענען
 775מיליאן דאלאר אין קאנטראקטן געמאכט געווארן מיט קווינס-באזירטע לאקאלע ביזנעס פירמעס .די
אנאנס איז געמאכט געווארן ביי די קאמיוניטי אפיס פון דעם לאגווארדיע איבערבויאונג פראיעקט וועלכע
געפונט זיך אויף אסטאָ ריע בּולעוואַ רד אין איסט עלמהירסט ,וואו ליוטענאנט גאווערנער ברייען
בענדזשאמען האט זיך געטראפן מיט די פארט אויטאריטעט פון ניו יארק און מיט ניו דזשערסי
עקזעקיוטיוו דירעקטאר ריק קאַ טאַ ן און אנדערע מיטגלידער פון די לופטפעלד קאמיוניטי.
"די היינטיגע עררייכונג איז גאר באדייטנד אזוי ווי מיר ארבעטן פאר א מער אינקלוסיווע און יושר'דיגע
עקאנאמישע ערהוילונג ,און עס האלט זיך צו אונזער לאנד'ס פירנדע ציהל צו פארמערן אנטיילנעמונג פון
ביזנעס פירמעס אין אייגנטום פון מינאריטעטן און פרויען אין פובליק קאנטראקטן מיט  30פראצענט",
האט גאווערנער האקול געזאגט" .איך לויב אויס די פארט אויטאריטעט ( )Port Authorityפאר איר
איבערגעגעבנקייט צו אראפווארפן מויערן און אויסגלייכן די געלעגנהייטן פאר יעדן כדי ביזנעסער אין
אייגנטום פון מינאריטעטן און פרויען זאלן האבן צוטריט צו איינס פון די לאנד'ס גרעסטע
אינפראסטראקטור פראיעקן ביי לאגווארדיגע לופטפעלד .אלץ איינס פון די לאנד'ס גרעסטע
טראנספארטאציע אגענטורן ,דעמאנסטרירט די פארט אויטאריטעט וואס עס קען געטוהן ווערן צו
פארמערן די גלייכקייט אין אונזער געזעלשאפט און זיכער מאכן אז די עקאנאמישע בענעפיטן פון גרויסע
אינפראסטראקטור פראיעקטן קומען אן צו אלע פון אונזערע קאמיוניטיס".
ליּוטענאנט גאווערנער ברייען בענדזשאמען האט געזאגט" ,אזוי ווי מיר זעצן פאר צו בויען א
גענצליך נייע לאגווארדיגע לופטפעלד וואס פאסט זיך פאר ניו יארקער ,זענען מיר אויך אנטשלאסן
צו זיכער מאכן אז די געלעגנהייטן וואס די היסטארישע פראיעקט טרייבט אויף קומען אן צו אלע
קאמיוניטיס .די היינטיגע אנאנס איז אן עדות צו אונזער איבערגעגעבנקיייט צו שאפן א מער גלייכע

און יושר'דיגע עקאנאמיע פאר יעדן ,און עס וועט אונז ברענגען א ווייטע שטרעקע אין די ריכטונג פון
אונזער ציהל פון האבן  30פראצענט  MWBEאנטיילנעמונג .איך טוה אפלאדירן די פארט
אויטאריטעט פאר זייערע מידלאזע באמיאונגען און ברייטע קאמיוניקאציע שריט וועלכע האבן אונז
געהאלפן אנקומען צו דעם עררייכונג".
דער עררייכונג קומט אין א צייט ווען די נייע לופטפעלד זעצט פאר צו מאכן באדייטנדע פארשריט און
זעהט א פארמערטע צאל פאסאנזשירן ,אריינרעכענענדיג א נייע רעקארד פון טעגליכע פאסאנזשירן
זינט די אנהויב פון די פאנדעמיע .אויף די מערב זייט פון די לופטפעלד האט די נייע טערמינאל – B
ווערנדיג דעוועלאּפט דורך  LaGuardia Gateway Partnersמיט די דעזיין געבוי פירער Skanska-
 – Walshגעעפנט איר פיר שטאקיגע ,ליכט אנגעפילטע ערייוועלס און דיּפאַ רטשור זאל אין  .2020די
קומענדיגע טייל פון נייע געיטס וועלן זיך עפענען אין די קומענדיגע וואכן ,ברענגענדיג די סך הכל צאל
פון נייע געיטס צו  ,30זיך אויסשפרייטנדיג איבער צוויי טערמינאל געביידעס פארבינדן מיט די ערייוועלס
און דיּפאַ רטשור זאל דורך די וועלט'ס ערשטע צוויי פאכיגע פיסגייער 'סקיי' בריקן
אויף די מזרח זייט פון די לופטפעלד ,טוט זיך די קאנסטרוקציע אויף די  Deltaלופט ליניע'ס נייע
טערמינאל  Cערייוועלס און דיּפאַ רטשור זאל שנעל פאראויס רוקן ,און עס איז ערווארטעט צו געעפנט
ווערן אין פרילינג  .2022די ערשטע נייע געיטס פון די טערמינאל אויף די לופטפעלד'ס ווייטע מזרח זייט
האבן זיך געעפנט אין  2019מיט אן אטעם פארכאפנדע אויסבליק צו די פלאָ שינג איינגאס .די 1.3
מיליאן סקוועיר פיסיגע טערמינאל וועט האבן  37נייע געיטס ווען עס וועט זיין פארענדיגט.
צו פארמערן אנטיילנעמונג דורך  MWBEאין די לאגווארדיע לופטפעלד איבערבויאונג פראגראם
( – )LaGuardia Airport Redevelopment Programאון אין אלגעמיין אין די אגענטור – האט די
פארט אויטאריטעט און איר אפיס פון פארשידנארטיגקייט און אריינרעכענונג ( Office of Diversity
 )and Inclusionגעשאפן א רייע פון פראגראמען צו העלפן פירמעס ארויפבויען זייערע מעגליכקייטן,
צוגרייטנדיג פירמעס צו זיין סוקסעספול מיטן זיך אן עצה גיבן מיט לופטפעלד-פארבינדענע אויפגאבן
וועלכע קענען צומאל זיין קאמפליצירט .אן אקעדעמיע פאר ּפרינציּפעלס (הויפט ארכיטעקט) פון
ארכיטעקטור און ענדזשענירונג פירמעס ,קאנטראקטאר קאָ וטשינג פראגראמען וועלכע טרענירן
פירמעס צו אּפלייען פאר פארט אויטאריטעט קאנטראקטן און קאנסטרוקציע מענטארינג פראגראמען
וועלכע רעקרוטירן ,טרענירן און מענטארן  MWBEפירמעס צו זיך אנגעבן פאר גרויסע פובליק
קאנסטרוקציע פראיעקטן האט געסּפאנסארט הונדערטע סעמינארן ,וועבינארן און פארומס צו העלפן
פירמעס ווערן סערטיפייט אלץ  MWBEאון צו בויען זייערע פעהיגקייטן וועלכע פעהלן זיך אויס צו קענען
זיין סוקסעספול אין דעם פעלד.
פאר די קאנסטרוקציע פון א גענצליך נייע  LGAאיז זיך אונטערגענומען געווארן צו מיטטיילן די
עקאנאמישע געלעגנהייטן מיט די ארומיגע קאמיוניטי פון די אנהויב ,אין צוזאמענארבעט מיט די הילף
פון רעספעקטירטע ארטיגע ארגאניזאציעס .זינט  ,2019דורך די באמיאונגען פון די לאגווארדיגע
קאריערע צענטער ( – )LaGuardia Career Centerא שותפות צווישן די Council for Airport
 Opportunity, Elmcor Youth & Adult Activitiesאון Neighborhood Housing Services of
 – Queensהאבן  600מענטשן באקומען נייע דזשאבס ביי די לופטפעלד ,כמעט צוויי דריטל פון זיי פון
קווינס .אין  2021אליין האבן  225מענטשן באקומען דזשאבס ביים לופטפעלד ,מער פון  60%פון זיי פון
קווינס.
פארט אויטאריטעט עקזעקיוטיוו דירעקטאר ריק קאַ טאַ ן האט געזאגט" ,צוזאמען מיט אונזערע
פריוואטע שותפים ,ברענגען מיר א גענצליך נייע לאגווארדיגע ,אריינרעכענענדיג א מידלאזע
קאנצעטרירונג צו פארזיכערן קאנטראקטן מיט ביזנעסער אין אייגנטום פון מינאריטעטן און פרויען און
מיט ביזנעסער פון לאקאלע קאמיוניטיס .עס דעמאנסטרירט אז מיר זענען איבערגעגעבן צו ברענגען

רעזולטאטן און נישט סתם צוזאגן ווען עס קומט צו אונזער  MWBEאגענדע .און אונזער
איבערגעגעבנקייט צו די ארטיגע קאמיוניטיס איז געווען פונקט אזוי שטארק .איך בין שטאלץ צו זאגן אז
די באמיאונגען פון אונזערע שותפים LaGuardia Gateway Partners ,און  ,Deltaהאבן מיר געמאכט
כמעט  800מיליאן דאלאר אין קאנטראקטן מיט לאקאלע קווינס ביזנעסער".
פארט אויטאריטעט טשעירמאן קעווין אָ טּול האט געזאגט" ,היינט איז נאך א רעקארד-ברעכנדע טאג
פאר א גענצליך נייע לאגווארדיע לופטפעלד וואס האט שוין צוגעזעהן א היבשע צאל פון מערקווירדיגע
עררייכונגען .די היינטיגע עררייכונג שפיגלט אפ די פארט אויטאריטעט'ס אנטשלאסענע
איבערגעגעבנקייט צו שאפן  MWBEגעלעגנהייטן דורך אונזערע אלע אפטיילונגען .עס איז א שטאלצע
טאג נישט נאר פאר אונזער אגענטור ,נאר אויך פאר אונזערע לופטפעלד שותפים און די לאקאלע
קאמיוניטיס און ביזנעסער וועלכע שפילן אזא וויכטיגע ראלע אין די אנגייענדע לאגווארדיגע
ערפאלגרייכע געשיכטע".
פארט אויטאריטעט צייטווייליגע טשיעף פון פארשידנארטיגקייט און אריינרעכענונג קעראל בענעט
האט געזאגט" ,מיר זענען גאר שטאלץ פון די עררייכונג וואס דעמאנסטרירט אונזער שטאנדהאפטיגע
איבערגעגעבנקייט און כוונה צו ברענגען רעזולטאטן צוזאמען מיט אונזערע שותפים צו צושטעלן
מיינונגספולע קאנטראקט געלעגנהייטן פאר ביזנעסער אין אייגנטום פון אונזערע מינאריטעטן און פרויען.
עס איז אן איבערגעגעבנקייט וואס טרייבט פאראויס אונזערע געמיינזאמע באמיאונגען צו אפהאלטן
פארזאמלונגען זיך צו פארבינדען מיט ביזנעסער ,ספעציעל צוגעפאסטע טרענירונג פראגראמען און
געלעגנהייטן צו בויען פעהיגקייטן צו זיכער מאכן די סוקסעס פון די ביזנעסער אין אייגנטום פון אונזערע
מינאריטעטן און פרויען".
אסעמבלי מיטגליד דזשעפריאל אָ וברי האט געזאגט" ,די לאגווארדיע לופטפעלד איבערבויאונג
פראגראם'ס היסטארישע עררייכונג מיט  MWBEאנטיילנעמונג שפיגלט אפ די הצלחה פון פילע יארן פון
ארבעט צו זיכער מאכן אז די קאמיוניטי וואס איז די מערסטע באטראפן געווארן פון די לופטפעלד זאל
האבן די מערסטע געלעגנהייטן ביי די לופטפעלד .די צאל פון אויפגענומענע לאקאלע ארבייטער ביי די
לופטפעלד איז כמעט אזוי שטוינענד ווי די  MWBEנומערן .ארויס פון די  600דזשאבס וועלכע זענען
אנגעפילט געווארן ביז יעצט זענען צוויי דריטלעך ארבייטער פון קווינס .אסאך ווערט גערעדט איבער די
רעגירונג ווען עס פאלט דורך מיטן מקיים זיין אירע פארפליכטונגען ,אבער לאגווארדיע'ס MWBE
פראגראם ווייזט אויך אויף אז די רעגירונג קען טוהן זאכן ווי עס דארף צו זיין".
טשיעף עקזעקיוטיוו אפיסער פון  ,LaGuardia Gateway Partnersפרענק סקרעמין ,האט
געזאגט" ,די לאגווארדיע איבערבויאונג איז געווען א היסטארישע אונטערנעמונג אין אזויפיל וועגן,
אריינרעכענענדיג די אנטיילנעמונג פון ביזנעסער אין אייגנטום פון מינאריטעטן און פרויען .מיר זענען
אזוי שטאלץ צו זיין טייל פון א פראיעקט וואס ברענגט  2ביליאן דאלאר אין קאנטראקטן מיט
טאלאנטירטע  MWBEפירמעס און אזא פראיעקט וואס ברענגט באדייטנדע עקאנאמישע בענעפיטן
פאר אונזערע קווינס שכנים .אין צוגאב צו האבנדיג די גרעסטע  MWBEאנטיילנעמונג אין סיי וועלכע ניו
יארק סטעיט פובליק-פריוואטע בשותפות'יגע פראיעקט ,זענען מיר איבערגענומען מיט פרייד אז איינע
פון אונזערע אינוועסטירער ,JLC Infrastructure ,איז אויך די ערשטע סערטיפייד פירמע אין אייגנטום
פון מינאריטעט צו האלטן אן עקוויטי אינוועסטירונג אין א ניו יארק סטעיט  P3פראיעקט".
פרעזידענט און  CEOפון  ,Skanska USAריטשארד קענעדי ,האט געזאגטSkanska Walsh " ,
 )Joint Venture (SWJVאיז דאנקבאר צו האבן געשפילט א באדייטנדע ראלע אין קאמיוניקאציע,
טרענירונג באמיאונגען און מיטן אוועקשטעלן א רעקארד פאר קאנטראקטן געמאכט מיט ביזנעסער אין
אייגנטום פון מינאריטעטן און פרויען דורכאויס די קאנסטרוקציע פון די נייע לאגווארדיע לופטפעלד .די
פעהיגקייטן ,ערפארונג און קוואליפיקאציעס וואס די 'MWBEס און לאקאלע ביזענסער וועלן באקומען

פון די  LGAפראיעקט וועט זיי ווייטער באגלייטן פאר צוקונפטיגע געלעגנהייטן מיט קריטישע
אינפראסטראקטור פראיעקטן ,און עס וועט דינען די קאנסטרוקציע אינדוסטריע פאר פילע יארן אין די
צוקונפט".
'Deltaס מענעדזשינג דירעקטאר פון זייער ניו יארק קארּפארעיט ריעל עסטעיט ,רייען מאַ רזּולאָ ו,
האט געזאגט" ,ארבעטן מיט קאמיוניטיס וועם מיר דינען איז א באדייטנדע דעמאנסטראציע פון
'Deltaס הויפט ווירדן ביים ארבעט ,און די איבערגעגעבנקייט זעהט זיך אן אין אונזערע גרויסע
קאנסטרוקציע פראגראמען Delta .האט שוין געמאכט מער פון  1ביליאן דאלאר אין קאנטראקטן מיט
ביזנעסער אין אייגנטום פון מינאריטעטן און פרויען פאר קריטישע ארבעט אויף אונזער נייע טערמינאל
דעוועלאּפמענט ביי די לאגווארדיגע לופטפעלד ,לייגנדיג אונז אויפן וועג צו איבערשטייגן אונזערע ציהלן
פון מאכן  30פראצענט פון אלע קאנטראקטן מיט  MWBEפירמעס און קאנטראקטארס .מיר זענען
דאנקבאר פאר אונזערע שטארקע שותפות'ן מיט די פראפעסיאנאלן אין די ניו יארק קאמיוניטי".
ּפרינציּפעל און גרונדער פון  ,RCGA Architectsא פירמע באזירט אין דזשעמעיקע ,קווינס,
ראַ בערט געסקין ,האט געזאגט" ,מיר זענען גאר דאנקבאר פאר די לאגווארדיע איבערבויאונג
פראגראם און פאר די פארט אויטאריטעט'ס אפיס פון אריינרעכענונג און פארשידנארטיגקייט פאר די
פילע געלעגנהייטן וועלכע האבן זיך געעפנט פאר אונז ,זעהענדיג אז אונזער פירמע איז באאויפטראגט
געווארן מיט  17צוגרייטונג און דעמאלישען פראיעקטן און  8נייע קאנסעשען פראיעקטן ביי לאגווארדיע
לופטפעלד .די קאנטראקטן וואס זענען געמאכט געווארן מיט אונז ביי לאגווארדיע ,ביי די הויפט
טערמינאל ,האבן אונז געהאלפן צו האלטן אונזערע ארבייטער אין די פירמע דורכאויס די פאנדעמיע ווען
אנדערע געלעגנהייטן זענען געווען שווער צו טרעפן דורכאויס די עקאנאמישע פארשטייטערונג דורכאויס
קאוויד".
צו ווערן א סערטיפייד  MWBEמיט די פארט אויטאריטעט אדער צו זעהן אייער סערטיפיקאציע
סטאטוס ,באזוכט ביטע דא .טרעפט רעסאָ רסן פאר פירמעס און אינפארמאציע איבער די
סערטיפיקאציע פראצעדור דא ,און געפונט ביזנעס געלעגנהייטן דא.
איבער די לאגווארדיע איבערבויאונג פראיעקט
אין  2015איז א ברייטע פלאן צו אויפבויען א גענצליך נייע לאגווארדיע לופטפעלד אויפגעדעקט געווארן
מיט די ציהל צו שאפן א ערשט-קלאסיגע'21 ,סטע יאר הונדערט פאסאנזשיר ערפארונג אויסגשטאט
מיט מאדערנע קליענטן איינריכטונגען ,הערליכע ארכיטעקטור ,מער רווחות'דיגע געיטס און א
פאראייניגטע טערמינאל סיסטעם .די  8ביליאן דאלארדיגע פראיעקט ,צוויי דריטל פון וועלכע איז
אויסגעצאלט געווארן דורך פריוואטע פינאנאצירונג און עקזיסטירנדע פאסאנזשיר באצאלונגען ,האט זיך
אנגעהויבן אין .2016
אין פעברואר  ,2018האט זיך די נייע טערמינאל  Bפארקינג גאראדזש געעפנט מיט איבער 3,000
פארקינג פלעצער און א שטאק געווידמעט פאר  Uber, Lyftאון אנדערע טעקסי קאר סערוויסעס .אין
דעצעמבער  2018איז די ערשטע פון די  18נייע געיטס און די ערשטע נייע טערמינאל געביידע אין
טערמינאל  Bגעעפנט געווארן .אין אקטאבער  2019האט  Deltaלופטליניע געעפנט איר ערשטע
טערמינאל געביידע און זיבן נייע געיטס .אין יוני  2020איז די נייע ערייוועלס און דיּפאַ רטשור זאל אין
טערמינאל  Bגעעפנט געווארן .און אין אוגוסט  2020איז די ערשטע שטאפל פון א צווייטע נייע
טערמינאל געביידע אין טערמינאל  Bאנגעהויבן געווארן מיט די צווייטע שטאפל פלאנירט צו פארענדיגט
ווערן אין דעצעמבער 'Delta .2021ס אין יוני נייע ערייוועלס און דיּפאַ רטשור זאל אין טערמינאל  Cוועט
געעפנט ווערן אינמיטן .2022

די נייע פאראייניגטע לופטפעלד וועלכע שטעלט אהער די '21סטע יאר הונדערט ערפארונג וואס קומט
זיך פאר ניו יארקער ווערט געבויט בשעת די געווענטליכע אפעראציעס זעצן פאר אין די עקזיסטירנדע
לופטפעלד .אזוי ווי נייע איינריכטונגען ווערן פארענדיגט ,ווערן אלטע איינריכטונגען צעווארפן,
פארזיכערנדיג אז די לופטפעלד פארלירט קיינמאל נישט פון די מעגליכקייטן צו ארבעטן .די לאגווארדיע
לופטפעלד וועט זיין היבש פארענדיגט אין  2022און וועט זיין אן אוצר פאר וואוקס ווען ניו יארק ערהוילט
זיך פון די קאוויד 19-פאנדעמיע.
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