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  טיער סאוטערן דאלערדיגע מיליאן  10 די  פון  איינע אלס  ענדיקאט  אנאנסירט האקול   גאווערנער
   איניציאטיוו  אויפלעבונג- ווידער דאונטאון רונדע פינפטע  פון געווינער 

  
  אויפלעבן צו בעאמטע פובליק און פירער  קאמיוניטי  איינוואוינער, מיט  ארבעטן  וועט סטעיט

  געגנטער דאונטאון  ענדיקאט׳ס
  

  סטעיט׳ס דעם  פון טייל וויכטיגע קריטיש   א  זענען אינוועסטירונגען אויפלעבונג-ווידער  דאונטאון
   עקאנאמיע דער וואקסן  און קאמיוניטיס  אויפלעבן-ווידער צו סטראטעגיע  אויספירליכע 

  
וועט  ענדיקאט  אז  געמאלדן היינט האט האקול קעטי גאווערנער    אין דאלער מיליאן 10 באקומען ֿ
  דאונטאון  דער  פון רונדע פינפטע דער פון געווינער ראיאן טיער  סאוטערן די פון איינע  אלס  פינאנצירונג 

 10 סטעיט׳ס דער פון יעדע  וועט ,5 רונדע DRI  פון טייל אלס (.DRI) איניציאטיוו אויפלעבונג-ווידער
 סטעיט הכל סך  א  פאר דאלער,  מיליאן 20  אויסגעטיילט  ווערן ראיאנען אנטוויקלונג  עקאנאמישע 

 קאמיוניטיס העלפן צו אינוועסטירונגען און  פינאנצירונג אין  דאלער מיליאן 200 פארשפראכענע
 לעבהאפטע אויף דאונטאונס טראנספארמירן דורך עקאנאמיעס  19-דקָאווי-נאך זייערע אונטערהייבן
   געגנטער.

  
אויפלעבונג אינוועסטירונגען זענען א הויפט טייל פון ניו יארק׳ס ארבעט צוריקצובויען אונזער  -״די ווידער

ם  פאנדעמיק און פארזיכערן אריייננעמיגע וואוקס אין יעדן ווינקל פונ׳ 19-עקאנאמיע נאכ׳ן קָאוויד
״דער פארשלאג פון ענדיקאט וועט טרייבן ערפאלגרייכע און   האט גאווערנער האקול געזאגט.סטעיט,״ 

דינאמישע אנטוויקלונג אין דעם דאונטאון געגנט, און מיט די פינאנצירונג יעצט אויסגעטיילט קען איך  
     ר פון דעם גרויסן ווילעדזש.״קוים ווארטן אויף צו זען וואס דער צוקונפט וועט ברענגען פאר די איינוואוינע

  
אויפלעבונג איניציאטיוו האט אן אויפגעוויזענע טרעק רעקארד פון  -״דער דאונטאון ווידער

טראנספארמירן קאמיוניטיס אויף בליענדע געגנטער וואו מענטשן ווילן וואוינען, ארבעטן און האדעווען א  
״ענדיקאט׳ס המצאה׳דיגע פארשלאג   דזשאמין. האט געזאגט ליוטענאנט גאווערנער בענפאמיליע,״ 

׳סטע יארהונדערטיגע דזשאבס וואס  21וועט מאכן זייער שטאט צענטער אייגנארטיג צוגעפאסט פאר 
 וועלן דערגאנצען איר פארגעשריטענע פאבריצירונג דיסטריקט.״  

  
אלץ א   DRI(, דינט די Department of State, DOSאנגעפירט דורך די סטעיט דעּפארטמענט )

צענטער  -גרונדשטיין פון די סטעיט'ס עקאנאמישע אנטוויקלונג ּפאליסי דורכן טראנספארמירן שטאט
געגנטער אין לעבעדיגע צענטערן פון אקטיוויטעט וועלכע אפפערן א הויכע קוואליטעט פון לעבן און  

דזשאבס און עקאנאמישע און האוזינג פארשידנארטיגקייט. אין  ציהען צו דעוועלאּפמענטס, ביזנעסער,  
מיליאן דאלער   200מיליאן דאלער אויף  100דער רונדע האט גאווערנער האקול געדאפלט פָאנדינג פון 

און ערלויבט פאר יעדע ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסיל אפצומאכן צי זיי וועלן נאמינירן צוויי  
מיליאן דאלערדיגע געווינער פאר טראנספארמירנדע און   20רדיגע געווינער אדער איין מיליאן דאלע 10

 אנטוויקלונג פראיעקטן.  -אונטערצינדנדע דאונטאון ווידער



  
רונדעס, וועט יעדע אויסגעוועהלטע קאמיוניטי אנטוויקלען א סטראטעגישע   DRIאזוי ווי פריערדיגע 
באזירטע פלאנירונג פראצעס וועלכע דרוקט אויס א בליק  -מיוניטיארויף׳דיגע קא-אונטן-פלאן דורך א פון
אויפלעבונג פון איר דאונטאון און אידענטיפיצירט א ליסטע פון הויפט פראיעקטן וועלכע  -פאר דער ווידער

האבן די פאטענציעל צו טראנספארמירן די דאונטאון געגנט און אויסניצן ווייטערדיגע פריוואטע און 
געלטער וועלן דערנאך ווערן אויסגעטיילט פאר אויסגעקליבענע פראיעקטן  DRIסטירונגען. פובליק אינווע

אויפלעבונג און פארווירקליכן דער  -וועלכע האבן די גרעסטע פאטענציעל אויף אונטערצוהייבן ווידער
ארשונג  , וועט דער ניו יארק סטעיט ענערגיע פDRIקאמיוניטי׳ס בליק פאר׳ן דאונטאון געגנט. דורך דער  

( באזארגן טעכנישע שטיצע צו די אויסטיילונג באקומער זיי NYSERDAאון אנטוויקלונג אויטאריטעט )
נייטראלע פרינציפן אין שטיצע פון די סטעיט׳ס ציל צו רעדוצירן  -ארויסצוהעלפן צו ארייננעמען קארבאן

 .  2050פראצענט ביז  85גרינהויז גאז ארויסלאז מיט 
  

   ענדיקאט
דיסטריקט, צילט ענדיקאט צו  -אין אפרוף צו די וואוקס פון זייער פארגעשריטענע מעניופעקטשורינג איי

שאפן א סינערגיסטישע און דערגאנצענדע קשר צווישן די דאונטאון געגנט אןו די קאמפאניס אין דעם  
ענדיקאט ׳סטע יארהונדערטיגע דזשאבס. 21דיסטריקט דורך שאפן א שטאט צענטער צוגעפאסט פאר 

מיליאן דאלער    600איז שוין ווייט אונטערוועגנס מיט דעם פלאן, אזוי ווי זיי האבן געזען איבער 
יאר און האבן פובליק און פריוואטע פראיעקטן  10אינוועסטירט אין דעם ווילעדזש אין די פארלאפענע 

מיליאן דאלער אין  300יאר אין א סך הכל פון  3אנגייענד אדער ערווארטעט אינערהאלב די קומענדע  
אינוועסטירונג. דורך בויען אויף די מאמענטום וויל ענדיקאט שאפן נייע עסן און פארוויילונג געלעגנהייטן,  

   באניץ ערטער.-פארבעסערן באהעפטונגען, און מערן געמישטע
  

  און יכעגרונטל  א דורכגעפירט האט קאונסיל אנטוויקלונג עקאנאמישע ראיאנישע טיער סאוטערן דער
  ראיאן דעם  לענגאויס קאמיוניטיס פון אריינגעגעבן  פארשלאגן פון  פראצעס  איבערזיכט פארמעסטערישע

  פון איינע אלס ענדיקאט   רעקאמענדירן בעפאר אונטן אויסגערעכנט   באדינגונגען זיבן אלע  גערעכנט  און
   נאמינירטע: די

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

 און פריוואטע צוקונפטיגע  צו  ברענגען אדער   פריערדיגע אויסניצן קענען דארף דאונטאון דער •
   אומגעגנט; איר און  געגנט דעם  אין אינוועסטירונגען פובליק

  אדער אין,  אינדערינען וואוקס דזשאּב פאראויסגעזעהנע אדער  לעצטנסדיגע  האבן זאל  עס •
 שטיצן געגנט, דאונטאון  דעם  צו ארבעטער  צוציען עןק וועלכס געגנט  דאונטאון  דעם  נעבן,  נאענט
   אויסהאלטבאר; וואוקס מאכן און  אנטוויקלונג-ווידער

דער דאונטאון געגנט מוז זיין א צוציענדער און וואוינבארער קאמיוניטי פאר פארשידנמיניגע   •
יט,  באפעלקערונגען פון יעדן עלטער, איינקונפט שטאפל, דזשענדער, אידענטיטעט, פעאיגקי

   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
ן ּפַארקינג סטאנדארטן, גאנצע גאסן פלענער,  ארטיגע ערד טיילן, מאדערנע זאונינג קאודס או

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

  פראצעס אריינציע קאמיוניטי  שטארקע  און  אפענע אן אויסגעפירט האבן זאל מוניציפאליטעט די •
 פון ליסטע   פרעלימינארע א און  לעבונגאויפ-ווידער  צענטער-שטאט פאר בליק א אין רעזולטירן צו

 סטראטעגישע DRI א  אין אריינגערעכנט ווערן קענען וואס איניציאטיוון און פראיעקטן
   פלאן; אינוועסטירונג 

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



 אין גרייט זיין וועלן וואס פראיעקטן עטראנספארמירנד אידענטיפיצירט  האט מוניציפאליטעט די •
  געלטער. DRI פון איינשפריץ איין מיט איינפירונג טערמיניגע-קורץ דער

  
גלען, אסוועגא און הארנעל, וועלכע  - ענדיקאט שליסט זיך יעצט אן אינאיינעם מיט עלמיירע, וואטקינס
 רונדעס.   DRIר זענען געווען די סאוטערן טיער ראיאן׳ס געווינער אין די ערשט פי

  
ענדיקאט וועט איצט אנהויבן דעם פראצעס פון אנטוויקלען א סטראטעגישע אינוועסטירונג פלאן אויף  

מיליאן דאלער   10דאלער אין פלאנירונג געלטער פון די  300,000אויפצולעבן איר דאונטאון מיט -ווידער
DRI טער, קאמיוניטי גרענט. אן ארטיגע פלאנירונגס קאמיטע, וואס באשטייט פון מוניציפאלע פארטרע

פירער, און אנדערע פאראינטערעסירטע פארטייען וועלן פירן דער באמיאונג, געשטיצט דורך א  
מאנשאפט פון פריוואטע סעקטאר מומחים און סטעיט פלאנירער. די סטראטעגישע אינוועסטירונג  

עקאנאמישע   פלענער וועלן אונטערזוכן ארטיגע אייגנשאפטן און געלעגנהייטן און אידענטיפיצירן
אנטוויקלונג, טראנספארטאציע, הָאוזינג און קאמיוניטי פראיעקטן וועלכע זענען אין איינקלאנג מיט דער  

אויפלעבונג און זענען גרייט אויף באלד איינצופירן. די -קאמיוניטי׳ס בליק פאר דאונטאון ווידער
-גרענט געלטער אין ווידער DRIפון  סטראטעגישע אינוועסטירונג פלענער וועלן פירן די אינוועסטירונגען

פירן דער קאמיוניטי׳ס בליק פאר איר דאונטאון געגנט און  -ויפלעבונג פראיעקטן וועלכע וועלן פאראויסא
מיליאן דאלערדיגע אינוועסטירונג.   10וועלכע קענען אויסניצן און פארברייטערן אויף דער סטעיט׳ס 

 . 2022זיין פערטיג אין  ׳ס פינפטע רונדע וועלןDRIפלענער פאר דער 
  

אויפלעבונג -״דער דאונטאון ווידער במקום סעקרעטאר פון סטעיט ברענדען סי. יוהעס האט געזאגט,
איניציאטיוו וועט העלפן בויען אויף לעצטנסדיגע פובליק און פריוואטע סעקטאר אינוועסטירונגען וואס 

קומען פאר אין ענדיקאט צו אונטערהייבן די פארגעשריטענע פאבריצירונג סעקטאר. דער דעפארטמענט  
טוויקלען און איינפירן זייער סטראטעגישע פלאן צו שאפן  ָאוו סטעיט קוקט ארויס צו ארבעטן אויף צו אנ

 בעסערע ערטער פאר איינוואוינער, ביזנעסער און באזוכער דא אין סאוטערן טיער.״ 
  

 CEO׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ במקום קאמישענערין און פרעזידענט און דעזיגנירטע  
פארשטעלן  -פלעבונג איניציאטיוו העלפט זיך ווידעראוי-דער דאונטאון ווידערהאוּפ נייט האט געזאגט, ״

אויסטיילונג וועט העלפן דעם ווילעדזש ָאוו ענדיקאט    DRIניו יארק סטעיט׳ס שטעט פאר׳ן צוקונפט. דער 
׳סטע יארהונדערטיגע דזשאבס און שאפן  21צו ווייטער בויען איר דאונטאון געגנט אלס א צענטער פאר 

   אמפאניס.״מער סינערגיעס מיט ארטיגע ק
  

ענע וויסנאוסקאס האט געזאגט,  -ניו יארק סטעיט האומס ענד קאמיוניטי ריניועל קאמישענער רוט
׳ס אינוועסטירונגען ערמעגליכט צוריק צו שטעלן צו די ארבעט  HCR״אין דעם סאוטערן טיער, האבן 

ן נייע היימען, און היסטארישע פאבריקן אלס צוגענגליכע הָאוזינג, פינאנצירט די קאנסטרוקציע פו
אויפלעבונג פון גאנצע קאמיוניטיס.  -מיטלען וועלכע וועלן ווייטער טרייבן די ווידער-איינגעשפריצט שטיצע

 DRIא דאנק גאווערנער האקול און די וויזיאנערישע פירער אין דעם סאוטערן טיער וועט דער 
ינוואוינער צוריקצושטעלן און ווייטער אויסטיילונג בויען אויף די ערפאלגן, און ארבעטן לטובת די אי

 אויפלעבן ענדיקאט.״  
  

NYSERDA  פרעזידענט אוןCEO ,״ דאריען עם. האריס האט געזאגטNYSERDA   פריידט זיך צו
באזארגן טעכנישע הילף און שטיצע צו ענדיקאט אזוי ווי זיי זוכן צו באהעפטן זייער ביזנעס דיסטריקט 
און זייער דאונטאון געגנט און אין דער זעלבער צייט איינקערפערן קארבאן נייטראלע פרינציפן אין דער  

ראיאנען פונ׳ם סטעיט ציען אויף פאראויס   אויפלעבונג פלאנירונג פראצעס. ענדיקאט און אנדערע-ווידער
די סטעיט׳ס קלימאט און ריינע ענערגיע צילן דורך טראכטן סטראטעגיש אזוי ווי זיי פארשטערקערן  

 זייערע קאמיוניטיס און שאפן געלעגנהייטן פאר איינוואוינער.״  
  



״ניו יארק׳ס   עזאגט,פארקס, פארוויילונג און היסטארישע אפהיט קאמישענער עריק קולעסייד האט ג
לעגאט קאמיוניטיס ווי ענדיקאט האבן א גרויסע מאס פאטענציעל צו שטיצן עקאנאמישע וואוקס און  

קוואליטעט הָאוזינג און אין דער  -דזשאב שאפונג, אונטערהייבן וואוינבארע געגנטער, און אנבאטן הויכע
אויפלעבונג  -דעם דאונטאון ווידער זעלבער צייט פרעזערווירן די ארטיגע מורשה. מיט די הילף פון

איניציאטיוו פירט ניו יארק סטעיט דעם וועג אין הייבן שטאנדהאפטיגע וואוקס און אין באנייען די 
 היסטארישע קערנדל און אונזערע שטעט און שטעטלעך.״  

  
״קאנגראטולאציעס צו אונזער ענדיקאט קאמיוניטי  סטעיט סענאטאר פרעד אקשאר האט געזאגט, 

אויפלעבן דעם  -מיליאן דאלער צו ווידער 10ר אלע אייערע שווערע ארבעט אין דאס פארשאפן פא
היסטארישן דאונטאון דיסטריקט. די סארט טראנספארמירנדע אינוועסטירונג איז נישט קיין פרואוו 

ן א  עם האבן געהאלפן בויע-ּבי-דזשאנסאן און איי- צוריקצוברענגען דער פארגאנגענהייט, ווען ענדיקאט 
בליענדער קאמיוניטי, נאר אן אינוועסטירונג אין א ליכטיגערע צוקונפט מיט מער מעגליכקייטן פאר דעם  

   קומענדיגן דור פון פאמיליעס און איינוואוינער צו העלפן דער קאמיוניטי זיך ציען אויף פאראויס.״
  

נאיינעם מיט זייער ״ענדיקאט׳ס שטארקייט, אימיטגליד דאנע לופארדא האט געזאגט, -אסעמבלי 
בליק פאר׳ן שטאט צענטער, האט ענדליך געברענגט רעזולטאטן מיט די וואונדערבארע נייעס. ענדיקאט 

- פונקט מיט נייע ביזנעסער וואס ברענגען נייע קרעפטן צו דער אמאל-האט דערגרייכט א וויכטיגע קער
וי שווער געארבעט און קיינמאל  שפראדלדיגער צענטער. קאנגראטולאציעס צו די אלע וועלכע האבן אז 

נישט אויפגעגעבן אויף דעם ציל. און א ספעציעלן דאנק פאר׳ן גאווערנער און אלע וואס האבן א חלק אין  
 די עקאנאמישע ערהוילונג פון אונזערע דאונטאון געגנטער.״  

  
מיוניטי וואס ״דער ווילעדזש ָאוו ענדיקאט איז א קא ענדיקאט מעיאר לינדע דזשעקסאן האט געזאגט, 

געלטער וועלן מערן אונזער מאמענטום און פארברייטערן אונזער איצטיגע   DRIשטייגט. די 
אינוועסטירונג צו ברענגען ווייטערדיגע עקאנאמישע וואוקס און טראנספארמאציע צו אונזער ווילעדזש. א  

 דאנק אייך פאר אנערקענען אונזער פאטענציעל.״  
  

פארזיצערין דזשודי מעקיני  -קאנאמישע אנטוויקלונג קאונסיל מיטסאוטערן טיער ראיאנישע ע 
טשערי, עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון סקאוילער קאונטי צוזאמענארבעטשאפט פאר עקאנאמישע  

( און ברום קאמיוניטי קאלעדזש פרעזידענט קעווין דרום האט געזאגט,  SCOPEDאנטוויקלונג )
ץ צו שטיצן דעם ווילעדזש ָאוו ענדיקאט מיט איר  איז אויסערגעווענטליך שטאל STREDC״דער 

געטריבענע סטראטעגישע פלאן וועו בענעפיטירן איינוואוינער  -באגייסטערנדע צוקונפט. דער קאמיוניטי
פינאנצירונג וועלן זיין די ברענשטאף פאר א רייע    DRIמיליאן דאלאר אין  10און באזוכער צוגלייך. די 

יעקטן, פארמערנדיג עקאנאמישע וואוקס און שאפן א מער לעבהאפטן געצילטע טראנספארמירנדע פרא
 צענטער וואו מענטשן וועלן זוכן צו וואוינען, ארבעטן און שפילן.״ -שטאט

  
   איניציאטיוו  אויפלעבונגס-ווידער  דאונטאון  דעם איבער
צו פארשנעלערן און   2016ן איז איינגעפירט געווארן אי איניציאטיוו אויפלעבונג-ווידער דאונטאון דער

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

אומדערהערטער און  -עיט, פארטרעט אן פריעראיניציאטיוו, אנגעפירט דורך דעם דעפארטמענט ָאוו סט
פלאן סטראטעגיע וואס טוט צונויפברענגען סטראטעגישע פלאנירונג מיט באלדיגע  -אינאווירנדע שריטן

אגענטור מאנשאפט פון סטעיט מומחים צו שטיצן ארטיגע  -איינפירונג, צו ברענגען דערמיט א אינטער
 זייער קאמיוניטי׳ס בליק.  רעגירונג קאפאציטעט אויף צו פארווירקליכן 

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

  ווערן צו פאטענציעל די האבן און אויפלעבונג-ווידער פאר  גרייט זענען וועלכע דאונטאונס אין אינוועסטירן

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ny.gov%2Fprograms%2Fdowntown-revitalization-initiative&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C8c4cffa16bbd4fa5ef9808d9ba6e69f9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637745805675904521%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=AOc4hbSVnpyoBZ6HCPPdrxUqNwef86wJgpur3Xs9wYQ%3D&reserved=0


 האוזינג וןא  עקאנאמישע גרעסערע און שאפונג,   דזשאב  ביזנעס, אנטוויקלונג,-ווידער פאר מאגנעטן
  דאלערדיגע מיליאן 200  א  נאך האבן  וועט DRI דער פון רונדע  פינפטע  די געלעגנהייט. און דיווערסיטעט

 ראיאנישע  10  סטעיט׳ס די  דורך נאמינירט ווערן קאמיוניטיס אנטיילנעמענדע  פארשפרעכונג.
  טראנספארמאציע. פאר  פאטענציעל  דאונטאון׳ס די אויף באזירט קאונסילס אנטוויקלונג  עקאנאמישע 

 דאונטאון  א אנטוויקלען  צו  דאלער מיליאן 10 הפחות  לכל  באשאנקען ווערט קאמיוניטי יעדע
 פאראויס אויף פירן וועלכע פראיעקטן אונטערצינד הויפט איינפירן  און פלאן  אינוועסטירונג סטראטעגישע

   אינוועסטירונגען. פובליק און טעפריווא נאך  אויס  ניצן און אויפלעבונג-ווידער פאר  בליק קאמיוניטי׳ס די
  

וועגווייזיגע  -וויכטיגע ראלע אין דעם סטעיט׳ס לאנד -אנטוויקלונג שפילט א קריטיש-דאונטאון ווידער
באמיאונגען צו שטיצן שטאנדהאפטיגע עקאנאמישע אנטוויקלונג, צוריקצודרייען קלימאט ענדערונג און 

ניטיס געאייגנט פאר פוסגייער, ביציקל פארער, און  אונטערהייבן קלימאט יוסטיץ דורך שאפן קאמיו
שטיצט   DRIצוטריטליך פאר טראנזיט, וואס רעדוצירן אויטא באניץ און גרינהויז גאז ארויסלאז. דער 

איניציאטיוו דורך שאפן   NYפריינטליכע -אויך דעם סטעיט׳ס געזונטהייט איבער אלץ ּפָאליסיס / עלטער 
מער געלעגנהייטן פאר אינדרויסנדיגע פארוויילונג און עקסערסייז; אנבאטנדיג זיכער און צוגענגליכע  

פובליק ערטער פאר סאציעלע אינטעראקציע, וועלכע פארבעסערט גייסטישע געזונט און פארברייטערט 
    ונטערסערווירטע קאמיוניטיס.צוגענגליכקייט צו פרישע, ערנערנדע עסן, איבערהויפט אין א

  
 באקומען  קאמיוניטיס דעּפארטמענט.  סטעיט סטעיט'ס יארק ניו דורך אנגעפירט ווערט איניציאטיוו דער

  דורך אנגעפירט שטאב אגענטור סטעיט פון מאנשאפט א און  מומחים סעקטאר פריוואטע פון שטיצע
  דער  און דעוועלאפמענט סטעיט עמפייער יטמ צוזאמענארבעט נאנט אין סטעיט אוו דעפארטמענט  דעם

   ריניועל. קאמיוניטי ענד האומס סטעיט
  

###  
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