
 
 גאווערנאר קעטי האקול   12/6/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

-מיליאן דאלערדיגע סָאוטּפוינט פארק ווידער  11גאווערנער האקול אנאנסירט עפענונג פון 
     ברעג פראמענאדעס-ויפגעלעבטע וואסערא

    
פונקטן, בארטן באפעסטיגונג און באשעפעניש וואוין  -פראיעקט פריאריטיזירט סצענישע אויסבליק

    ערטער באשיצונג
    

   דאער פארק קען מען געפונען בילדער פון דער פארענדיגט
  

גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן דער עפענונג פון צוויי ניי פארברייטערטע און  
- 11דער  ברעג פראמענאדעס אינערהאלב רוזעוועלט אינזל׳ס סָאוטּפוינט פארק.-פארבעסערטע וואסער

פונקטן מיט וועגלעך און -יליאן דאלערדיגע פראיעקט פארברייטערט דעם אינזל׳ס אויסבליקמ
ליניע קעגן צוקונפטיגע שטורעם  -נגען וואס קומען פון דעם אינזל, און פארשטערקערט די בארטןפלאנצו 
     שאדן.

    
מיר זעען אין דער ווירקליכקייט מער פעלער פון עקסטרעמע וועטער פאראורזאכט דורך קלימאט "

ויפבויען די באשיצונגען  ענדערונג וואס ברענגען אן חורבנות אויף אונזערע קאמיוניטיס, און מיר דארפן א
נישט נאר וועלן סָאוטּפוינט פארק׳ס נייע " האט גאווערנער האקול געזאגט.  "צו דער דראונג,

פראמענאדעס אנבאטן שטוינענדע בליקן און צוטריט צו רוזעוועלט אינזל׳ס רייכע געשיכטע, נאר די  
ז דער אינזל איז באשיצט פון די ליניע וועלן אויך העלפן פארזיכערן א-פארבעסערונגען צו דעם בארטן

   "ווירקונגען פון עקסטרעמע וועטער אויף פילע יארן אין דער צוקונפט.
    

. א יאר  2011עיקערדיגע סָאוטּפוינט פארק האט זיך געעפנט פאר די פובליק אין אוגוסט -די זיבן
כט שאדנס לענגאויס דער  שפעטער האט סוּפערסטָארם ׳סענדי׳ אריינגעריסן אין ניו יארק און פאראורזא

ליניעס, וואס האט ארויסגעהויבן די שוואכקייט פון דעם אינזל אין אויסשטיין אזעלכע  -סטעיט׳ס בארטן
ליניע פון - פיס לאנג פונ׳ם בארטן 1,600דער פראיעקט נעמט אריין מאסנאמען צו באשיצן  שטורעמעס.

געשאפענע לאנדשאפט  -ווער פיס פון נייע, היסק 34,000פאסירונגען ווי ׳סענדי׳ און איינקערפערן באלד 
וואס וועלן אויסהאלטן און מוטיגן ארטיגע באשעפענישן און אינסעקטן, און אין דער זעלבער צייט אנבאטן  

    הערליכע סצענעס אין און ארום דעם פארק.
    
האט   "דערונג קען זיין,סוּפערסטָארם ׳סענדי׳ האט אונז געוויזן ווי ווירקליך און געפערליך קלימאט ענ"

פון רוזעוועלט אינזל אפערירונג   CEOגעזאגט שעלטאן דזשעי. העינס, פרעזידענט און 
די לינדערונג אונטערנעמונג וואס מיר האבן גענומען צו באשיצן און פארשטערקערן  " קארפארעישען. 

קלערנד. די באנוס איז אז מיר האבן געשאפן  -ליניע זענען נויטיג און פאראויס-סָאּוטּפוינט פארק׳ס בארטן
און און מיר שטאלצירן זיך מיט דעם    —ברעגע אאזיס אין דער זעלבער צייט -א האליסטישער וואסער

    "קוקן ארויס צום געניסן דערפון דורך איינוואוינער און באזוכער.
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אויפגעלעבטע סָאוטּפוינט פארק וועלן געניסן פון שטוינענדע שטאט בליקן פון -באזוכער צו די ניי ווידער
פונקט, שטילע שפאצירס אויף געדרייטע וועגלעך  -פארברייטערטע און אפגרעיד׳עטע אויסבליק

כערט מיט גרינע פלאנצונגען, און א געלעגנהייט אויף ווידער ערפונדען ניו יארק׳ס לעבהאפטע  ערריי
ברעגע בשעת׳ן זיך אפרוען אויף צוטריטליכע זיצונג. אין צוגאב, קאמיוניטי גרופעס אויף רוזעוועלט -טייך

נגען פון דעם אינזל  אינזל ארבעטן מיט באאמטע אויפ׳ן אינזל צו שאפן בילדונגס שילדן איבער די פלאנצו
ווי אויך באשעפענישן פון דעם אינזל און פון דעם טייך, אלץ פארגעשטעלט אינערהאלב סָאוטּפוינט 

    פארק.
    
אונזער ציל איז געווען צו פארברייטערן דעם פארק׳ס פארוויילונגס באניץ און אין דער זעלבער צייט  "

האט געזאגט פרינץ שאה,   "נאטורליכע וואוינערטער, אויסהאלטן און מוטיגן באשעפענישן אין זייער
מיר ארבעטן איצט מיט קאמיוניטי " געהילף דירעקטאר פון קאפיטאל פלאנירונג און פראיעקטן. 

מיטגלידער וועלכע זענען פאקוסירט אויף שטאנדהאפטיגקייט און אפהיט באמיאונגען צו שאפן און 
    "פלאנצונגען און באשעפענישן וואס וואוינען אין דעם ארט.אינסטאלירן בילדונגס שילדן וואס פיגורירן 

    
און איז   2020אויפלעבונג פראיעקט האט זיך אנגעהויבן אין יולי -מיליאן דאלערדיגען ווידער 11דער 

  פארענדיגט געווארן בעפאר׳ן סקעדזשול און אונטער׳ן בודזשעט.
  

- איך בין שוין פון לאנג אן אדוואקאט פאר אפענע"  ט,קאנגרעספרוי קעראלין בי. מעלאני האט געזאג
ערטער לענגאויס ניו יארק סיטי, און אלס די קאנגרעספרוי פאר רוזעוועלט אינזל, ווי אויך פאר די  -לופט

ריווער עספלאנאדע, ווייס איך ערשטהאנטיג ווי דרינגענד עס איז די  -ברעג און איסט-עסטאריע וואסער
ענווייראנמענטאלע פראבלעמען וואס זענען איינגעגעסן לענגאויס דעם איסט  בארטן באפעסטיגונג און 

איך אפלאדיר גאווערנער האקול און דער רוזעוועלט אינזל אפעראציע קארפארעישען פאר   ריווער.
פונקטן  -ברעג פראמענאדעס דורך פארברייטערן די אויסבליק-פריאריטיזירן סָאוטּפוינט פארק׳ס וואסער

ון ארטיגע פלאנצונגען. נישט נאר וועלן רוזעוועלט אינזל איינוואוינער קענען געניסן פון די מיט וועגלעך א
ליניע קעגן צוקונפטיגע שטורעם  -לופטיגע פלעצער, אבער עס וועט אויך פארשטערקערן די ברעג-אפן

   "שאדן.
  

יטן פון קלימאט  אזוי ווי מיר שטייען אויס די ווירקליכקי" סענאטאר האזע סעראנא האט געזאגט,
ליניע ביי  -ענדערונג, פריידט עס מיך אז מיר נעמען די נויטיגע באווארענישן צו פארזיכערן אז דער ברעג 

- וואוין- סָאוטּפוינט פארק ווערט פארשטערקערט, און מיר האלטן אויס עקזיסטירנדע באשעפעניש
פון עקסטרעמע וועטער, נאר זיי  ערטער. די פארבעסערונגען וועלן נישט נאר באשיצן רוזעוועלט אינזל 

וועלן אויך העכערן צוטריטריכקייט און פארוויילונגס מעגליכקייטן פאר איינוואוינער און באזוכער אויף  
   "פילע יארן אין דער צוקונפט.

  
איך לויב גאווערנער קעטי האקול און רוזעוועלט "אסעמבלי מיטגליד רעבעקע סירייט האט געזאגט, 

 11שעלטאן העינס פאר פריאריטיזירן סָאוטּפוינט פארק מיט  CEOונג קארפארעישען אינזל אפעריר
מיט דער  ברעג פראמענאדעס.-מיליאן דאלער אין פינאנצירונג פאר באפעסטיגונג און וואסער

נויטיגן פראיעקט, קענען איינוואוינער און באזוכער זיין זיכער און געניסן  -פארענדיגונג פון דעם העכסט
     "אויסבליקן וועלכע קענען נאר געזען ווערן פון רוזעוועלט אינזל.-די אייגנארטיגע שטאט פון 

  
איך דאנק גאווערנער האקול פאר די  "  מאנהעטען בארא פרעזידענט געיל עי. ברוער האט געזאגט,

יס  דער פראיעקט גיבט אן אאז  סטעיט׳ס אינוועסטירונג אין מאכן רוזעוועלט אינזל מער באפעסטיגט.
אויפלעבן דעם אינזל׳ס בארטן און אנבאטן נייע  -פאר באשעפענישן און וועט פארברייטערן און ווידער

   "פונקטן פאר איינוואוינער און באזוכער צו געניסן.-אויסבליק
  



עס איז נישט דא קיין שום פלאץ אין ניו יארק סיטי ווי  " קאונסיל מיטגליד בען קאלאס האט געזאגט,
אויפגעלעבטער סָאוטּפוינט פארק גיבט נאר צו צו די שיינקייט פונ׳ם  -ינזל און דער ווידעררוזעוועלט א

נויטיגע  -אויפגעלעבטע פראמענאדע טוט אנבאטן העכסט- עס פריידט מיך אז דער ווידער אינזל.
באשיצונג פאר דעם אינזל׳ס בארטן פון די געפארן פון צוקונפטיגע נאטורליכע קאטאסטראפעס און  

ט פאסירונגען, ווי אויך א פארבעסערטע פלאץ פאר איינוואוינער און טוריסטן צו געניסן פון די קלימא
און גאווערנער האקול פאר׳ן אנפירן דעם   RIOCהיסטאריע און בליקן פון דעם פארק. א דאנק אייך 

   "פראיעקט.
    

    (RIOCאיבער רוזעוועלט אינזל אפערירונג קארפארעישען ) 
דורך ניו יארק   1984( איז געשאפן געווארן אין RIOCדער רוזעוועלט אינזל אפערירונג קארפארעישען )

גוטס קארפארעישען מיט אן אויפגאבע צו פלאנירן, אויססטיליזירן, אנטוויקלען, -סטעיט אלס א פובליק
, וועלכס פאקוסירט אויף אינאווירנדע און  RIOCטן רוזעוועלט אינזל. דער אפערירן און אויסהאל

גינציגע לייזונגען, איז אנטשלאסן צו באזארגן סערוויסעס וואס פארבעסערן דעם  -ענווייראנמענטאל
מייל אין לענג פון ראודס, פארקס,  -פארוואלטעט צוויי RIOCאינזל׳ס רעזידענשעל קאמיוניטי. 

רט איינריכטונג, און פובליק טראנספארטאציע, אריינגערעכנט דער איקאנישער  געביידעס, א סּפאָ 
א פובליק זיכערהייט דעפארטמענט וואס   RIOCרוזעוועלט אינזל טראמוועי. אין צוגאב אפערירט 

    העלפט אויסהאלטן א זיכערע סביבה פאר איינוואוינער, ארבעטער, ביזנעס אייגנטימער און באזוכער.
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