
 
 גאווערנאר קעטי האקול    12/8/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 
מיליאן דאלאר דרום טייל ראיאן   10גאווערנער האקול אנאנסירט נָארוויטש אלץ די צווייטע 

  צענטער אויפלעבונג אונטערנעמונג-געוואונער פון די פיפטע רונדע פון די שטאט
  

סטעיט וועט ארבעטן מיט איינוואוינער, קאמיוניטי פירער און פובליק בעאמטע צו אויפלעבן 
  ענטערנארוויטש'ס שטאט צ

  
צענטער אויפלעבונג אינוועסטירונגען זענען א קריטיש וויכטיגע טייל פון די סטעיט'ס  -שטאט

  ברייטע סטראטעגיע צו אויפלעבן קאמיוניטיס און וואקסן די עקאנאמיע
  

מיליאן דאלאר אין   10גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז נארוויטש וועט באקומען 
-פון די צענטראל ניו יארק ראיאן געווינער פון די פיפטע רונדע פון די שטאטפינאנצירונג אלץ איינע 

  DRI(. אלס טייל פון Downtown Revitalization Initiative, DRIצענטער אויפלעבונג אונטערנעמונג )
ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג ראיאנען אויסגעטיילט    10, ווערן יעדע פון דער סטעיט׳ס 5רונדע 

מיליאן דאלער אין סטעיט פארשפראכענע געלטער, פאר   200ליאן דאלער, מיט א סך הכל פון מי 20
עקאנאמיעס  19-קָאוויד-פָאנדינג און אינוועסטירונגען צו העלפן קאמיוניטיס אונטערהייבן זייערע נאך

 דורך טראנספארמירן דאונטאונס אויף לעבהאפטע געגנטער. 
  

צענטער -צוריק בויען שטערקער פון פאראויס, טוט די שטאט "אלץ טייל פון אונזער ארבעט צו
אויפלעבונג אונטערנעמונג העלפן לאקאלע קערפערשאפטן צו מאכן סטראטעגישע אינוועסטירונגען  

האט גאווערנער האקול וועלכע וועלן ערלויבן זייערע קאמיוניטיס צו בליהען אויף די לאנגע טערמין", 
צענטער פאר די  -פינאנצירונג העלפן נארוויטש טראנספארמירן איר שטאט"ניישט נאר וועט די  געזאגט.

וועלכע וואוינען און ארבעטן דארט, נאר עס וועט אויך גיבן די שטעטל די שטופ פאראויס וואס עס דארף  
  צו שאפן דזשאבס און מאכן די עקאנאמיע וואקסן." 

  
צענטער אויפלעבונג  -י שטאט"דליוטענאנט גאווערנאר ברייען בענדזשאמען האט געזאגט, 

אונטערנעמונג איז א צענטראלע חלק פון די סטעיט'ס ברייטע סטראטעגיע צוריק צו בויען בעסער פון די  
מיליאן דאלאר וואס   10פאנדעמיע. איך וויל גראטולירן נארוויטש אויף זייער געווינס פון די   19-קאוויד

טער וועלכע שטיצט נייע ביזנעסער, פארברייטערט  וועט זיי העלפן בויען אן אויפגעלעבטע שטאט צענ
אונטערהאלטונג אפציעס, פארבעסערט ביציקל און פיסגייער זיכערהייט און צוגענגליכקייט און  

  פארגרעסערט שטחים פאר פארשידענע נוצן." 
  

אלץ א  DRI(, דינט די Department of State, DOSאנגעפירט דורך די סטעיט דעּפארטמענט )
צענטער -טיין פון די סטעיט'ס עקאנאמישע אנטוויקלונג ּפאליסי דורכן טראנספארמירן שטאטגרונדש

געגנטער אין לעבעדיגע צענטערן פון אקטיוויטעט וועלכע אפפערן א הויכע קוואליטעט פון לעבן און  
  ציהען צו דעוועלאּפמענטס, ביזנעסער, דזשאבס און עקאנאמישע און האוזינג פארשידנארטיגקייט.

  



מיליאן   200מיליאן דאלער אויף  100אין דער רונדע האט גאווערנער האקול געדאפלט פָאנדינג פון 
דאלער און ערלויבט פאר יעדע ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסיל אפצומאכן צי זיי וועלן  

וינער פאר  מיליאן דאלערדיגע געו 20מיליאן דאלערדיגע געווינער אדער איין  10נאמינירן צוויי 
  DRIאנטוויקלונג פראיעקטן. אזוי ווי פריערדיגע -טראנספארמירנדע און אונטערצינדנדע דאונטאון ווידער

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

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  

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

, וועט די ניו יארק סטעיט ענערגיע פארשונג און אנטוויקלונג  DRIבליק פאר׳ן דאונטאון געגנט. דורך די 
(  New York State Energy Research and Development Authority, NYSERDAאויטאריטעט )

צושטעלן טעכנישע שטיצע פאר די שטעט וועלכע באקומען די פינאנצירונג זיי ארויסצוהעלפן צו  
נייטראלע פרינציפן אין שטיצע פון די סטעיט'ס ציהל צו רעדוצירן שעדליכע גאז  -ארייננעמען קארבאן

  .2050פראצענט ביז   85עמיסיעס מיט 
  

  נארוויטש 
מייל ראדיוס פון די גרויסע ָאּפסטעיט שטעט, אריינרעכענענדיג  -50מיט א לאקאציע וואס איז אין די 

סירעקיוס און יּוטיקע, וויל נארוויטש בויען אויף זייער היסטאריע פון ערפינדונגען און שעפערישקייט צו  
וישנדע אמעריקאנע עקאנאמיע. ווערן אן "אויטענטישע שטאטישע ערזאץ" אין אנטווארט צו א ט

צענטער געגנט,  -נארוויטש האט זיך קאנצעטרירט מיט זייערע באמיאונגען אויף זייער שטאט
אריינרעכענענדיג דאס איבערבויען אן אלטע סקול געביידע פאר פארשידענע נוצן, פארבעסערן די  

נערגיע דעוועלאּפמענט וועלכע  פארבינדונג צווישן לאקאלע מוזעאומס און קאנצעטרירנדיג אויף ריינע ע
. בויענדיג אויף די  2019מייל ארום די שטאט זינט  5סָאולער איינריכטונגען אין די  3האט געברענגט 

באמיאונגען, ציהלט די שטאט צו שטיצן נייע ביזנעסער, פארברייטערן אונטערהאלטונג אפציעס, 
כקייט און פארגרעסערן שטחים פאר  פארבעסערן ביציקל און פיסגייער זיכערהייט און צוגענגלי

  פארשידענע נוצן.
  

 Southern Tier Regional Economicדי דרום טייל ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסיל )
Development Council, STREDC  האט דורכגעפירט א גרונטליכע און פארמעסטנדע פראצעדור )

יבער די גאנצע ראיאן, און זיי האבן אין באטראכט גענומען  פון פארשלאגן אריינגעגעבן פון קאמיוניטיס א
  אלע זיבן קריטעריאנען בעפארן רעקאמענדירן נארוויטש אלץ 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;

אוקס אינדערינען אין, אדער  עס זאל האבן לעצטנסדיגע אדער פאראויסגעזעהנע דזשאּב וו •
נאענט נעבן, דעם דאונטאון געגנט וועלכס קען צוציען ארבעטער צו דעם דאונטאון געגנט, שטיצן  

  אנטוויקלונג און מאכן וואוקס אויסהאלטבאר;-ווידער

דער דאונטאון געגנט מוז זיין א צוציענדער און וואוינבארער קאמיוניטי פאר פארשידנמיניגע   •
ען פון יעדן עלטער, איינקונפט שטאפל, דזשענדער, אידענטיטעט, פעאיגקייט,  באפעלקערונג

 באוועגיגקייט און קולטורעלע הינטערגרונד;  

די מוניציפאליטעט זאל שוין האבן פארשפראכן אדער האבן די פעאיגקייט צו שאפן און איינפירן   •
נגערעכנט דאס באניץ פון  קוואליטעט, אריי-ּפָאליסיס וואס העכערן וואוינבארקייט און לעבנס

ארטיגע ערד טיילן, מאדערנע זאונינג קאודס און ּפַארקינג סטאנדארטן, גאנצע גאס פלענער, 
  אריענטירטע אנטוויקלונג; -שּפָארעדיגע פראיעקטן, גרינע דזשאבס און טראנזיט-ענערגיע



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

סטראטעגישע  DRIפראיעקטן און איניציאטיוון וואס קענען ווערן אריינגערעכנט אין א 
  ונג פלאן; אינוועסטיר

 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

  
ך יעצט אן מיט ענדיקאט ווילעדזש אלס די דרום טייל ראיאן געווינער פון די פיפטע  נארוויטש שליסט זי

עלמירא, וואטקינס גלענס, ָאוועגָאו און הָארנעל זענען געווען די דרום טייל ראיאן'ס . DRIרונדע פון דעם 
  רונדעס, אין דעם סדר. DRIגעווינער אין די ערשטע פיר 

  
נארוויטש וועט יעצט אנהויבן דעם פראצעדור פון אנטוויקלען א סטראטעגישע אינוועסטירונג פלאן צו  

דאלאר אין פלאנירונג געלטער פון די   300,000ביז אזויפיל ווי  אויפלעבן איר שטאטישע צענטער מיט 
גרענט. אן ארטיגע פלאנירונגס קאמיטע, וואס באשטייט פון מוניציפאלע   DRIמיליאן דאלארדיגע  10

פארטרעטער, קאמיוניטי פירער, און אנדערע פאראינטערעסירטע פארטייען וועלן פירן דער באמיאונג,  
ט פון פריוואטע סעקטאר מומחים און סטעיט פלאנירער. די סטראטעגישע  געשטיצט דורך א מאנשאפ

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

אויפלעבונג און זענען גרייט אויף באלד  -ר קאמיוניטי׳ס בליק פאר דאונטאון ווידעראיינקלאנג מיט דע
גרענט געלטער   DRIאיינצופירן. דער סטראטעגישע אינוועסטירונג פלאן וועט פירן די אינוועסטירונג פון 

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

 .  2022׳ס פינפטע רונדע וועלן זיין פערטיג אין  DRIפלענער פאר דער 
  

צענטער אויפלעבונג  -"די שטאט עקטינג סעקרעטערי ָאוו סטעיט ברענדען סי. היּוס האט געזאגט,
ערנעמונג וועט העלפן צוריק אריינבלאזן א חיות אין די עקאנאמיע פון נארוויטש דורכן צושטעלן נאך  אונט

רעסארסן צו צוציהען נייע ביזנעסער, פארבעסערן די פארבינדונג און צוגענגליכקייט צווישן חלקים פון די  
די סטעיט   צענטער.-טגעגנט און פארמערן דעוועלאּפמענט פאר פארשידענע נוצן איבער די גאנצע שטא

דעּפארטמענט קוקט ארויס אויף צו ארבעטן מיט נארוויטש צו אנטוויקלען און איינפירן איר סטראטעגישע  
פלאן אין וועגן וואס נוצן אויס פריוואטע אינוועסטירונגען וועלכע שאפן מער געלעגנהייטן אין די דרום  

  טייל ראיאן." 
  

( קאמישאנער, פרעזידענט און  Empire State Developmentעמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט )
CEO- ,צענטער אויפלעבונג אונטערנעמונג בויט  -"די שטאטדעזיגנירטע, הָאוּפ נייט, האט געזאגט

אויף ניו יארק סטעיט'ס עקאנאמיע דורך סטראטעגישע פלענער צו שאפן לעבעדיגערע שטאט צענטערן.  
פינאנצירונג וועט העלפן נארוויטש אויסנוצן איר סטראטעגישע ָאּפסטעיט לאקאציע,  DRIדי 

ן שטיצן שטחים פאר פארשידענע נוצן און קולטורישע  פארברייטערן ריינע ענערגיע דעוועלאּפמענט או
   פארזאמלונגען." 

  
( Homes and Community Renewal, HCRניו יארק סטעיט היימער און קאמיוניטי רינּועל )

'ס אינוועסטירונגען  HCR"אין די דרום טייל האבן ען וויסנָאסקעס האט געזאגט, -קאמישאנער רוט
קן צו צוריקגעברענגט ווערן צום באנוץ אלץ הייזער פאר צוגענגליכע  ערמעגליכט היסטארישע פאברי

פרייזן, זיי האבן פינאנצירט די קאנסטרוקציע פון נייע היימער און אריינגעגאסן רעסארסן וועלכע טוהען  
בליקנדע -ווייטער פפלעגן די אויפלעבונג פון גאנצע קאמיוניטיס. א דאנק גאווערנער האקול און די ווייט



פינאנצירונג בויען אויף די הצלחו, ארבענדיג פאר די    DRIר אין די דרום טייל ראיאן וועט די פירע
  מענטשן צוריקצוברענגען און ווייטער אויפלעבן נארוויטש." 

  
"נארוויטש נעמט שוין אריין  , האט געזאגט, NYSERDAפון  CEOדארין מ. העריס, פרעזידענט און 

ריינע ענערגיע אלץ טייל פון זייערע אויפלעבונג באמיאונגען, און מיר קוקן ארויס צו צושטעלן טעכנישע  
הילף און שטיצע אזוי ווי זיי בויען אויף זייער הצלחה מיט פלענער פאר זייער שטאט צענטער געגנט.  

די פלאנירונג פראצעדור וועט פארזיכערן אז זייערע  נייטראלע פרינציפן אין -דאס ארייננעמען קארבאן
פראיעקטן זענען געזונט פאר די קאמיוניטי און פאר די ענווייראמענט אין שטיצע פון די סטעיט'ס  

  קלימאט און ריינע ענערגיע ציהלן." 
 

 Parks, Recreation and Historicּפארקס, פארוויילונג און היסטארישע אפהיטונג )
Preservation ,ניו יארק'ס לאנגיאריגע קאמיוניטיס ווי  ( קאמישאנער עריק קָאלעסייד האט געזאגט"

נארוויטש האבן א גרויסע פאטענציאל צו שטיצן עקאנאמישע וואוקס און שאפן נייע דזשאבס, שטופן 
וזינג פון א הויכע קוואליטעט בשעת'ן היטן אויף  פריינטליכע געגנטער און אפפערן הא-פאר איינוואוינער

צענטער אויפלעבונג אונטערנעמונג, טוט ניו  -לאקאלע היסטארישע פלעצער. מיט די הילף פון די שטאט
יארק סטעיט פירן די וועג פאראויס מיטן שטופן פאר שטאנדהאפטיגע וואוקס בשעת'ן באנייען די  

  טַאונס." היסטארישע הארץ פון אונזערע סיטיס און 
  

"פאר צו לאנג האט אויסגעזעהן אז די נארוויטש קאמיוניטי און  סענאטאר פרעד אקשאר האט געזאגט, 
די ארומיגע שענענגָאו קאונטי זענען צוזאמען געווען אין א נידעריגערע קלאס ביים באקומען די  

שום ספק אז די שווערע   אויפמערקזאמקייט פון פירער אין אלבאני, אבער היינט קען נישט בלייבן קיין 
און דורך אלע שותפים וועלכע   Commerce Chenangoארבעט וואס איז אריינגעלייגט געווארן דורך 

האבן געארבעט אויף דעם פראיעקט האט זיך אויסגעצאלט. נארוויטש איז יעצט אויפן פארנט פון די  
עלכע וואוינען דא ווייסן אז די  טראנספארמאטיווע, פאזיטיווע ענדערונג פאר די צוקונפט. מענטשן וו

קאמיוניטי איז א וואונדערבארע פלאץ וואו צו וואוינען, ארבעטן און אויפציהען א פאמיליע, אבער פונקט  
ווי פילע אנדערע קאמיוניטיס ארום די סטעיט, איז עס געווארן שווערער און שווערער צו האלטן די  

זוכן געלעגנהייטן אנדערשוואו. היינט צייכנט אפ די טאג  קומענדיגע דור פון פארלאזן דאס פלאץ זיך צו 
וואס מיר אינוועסטירן אין אונזער צוקונפט, אינוועסטירן אין זיך אליין און אינוועסטירן אין א בליהענדע  

  קאמיוניטי אנגעפילט מיט געלעגנהייטן פאר פילע צוקונפטיגע דורות." 
  

"עס איז גוטע נייעס צו זעהן אז מיין  געזאגט, אסעמבלי מיטגליד דזשָאו ענדזשעלינָאו האט 
צענטער ווידער  -היימשטאט נארוויטש איז אויסגעוועהלט געווארן אלץ טייל פון די סטעיט'ס שטאט

מיליאן דאלאר אין פינאנצירונג וועט העלפן אונזער שטאט צו   10(. די DRIאויפלעבונג אונטערנעמונג )
אזיכער פון אינדרויסן פונעם שטאט. נארוויטש שטייט אין אן  מאדערניזירט ווערן און צוציהען מער ב

עק צווישן יּוטיקע, סירעקיוס און בינגהעמטאן. מיט א  -אייגנטארטיגע לאקאציע אין די צענטער פון א דריי
באנייטע פארפליכטונג צו אויפלעבן די געגנט, האפן מיר צו זעהן א 'כוואליע אויפשטייג וועלכע וועט  

ט זיך אלע שיפלעך' צוגאנג וועלכע וועט אריינבלאזן נייע ענערגיע אין די לאקאלע ארויפהייבן מי
  עקאנאמיע." 

  
"היינט איז א באגייסטערנדע טאג פאר נארוויטש, און  נארוויטש מעיאר שָאן סעסטרי האט געזאגט, 

פארשלאג. א  DRIאיך לויב אויס אלע אין אונזער קאמיוניטי וועלכע האבן אריינגעגעבן אן איבערצייגנדע 
פינאנצירונג וועט   DRIמיליאן דאלארדיגע   10די    דאנק פאר גאווערנער האקול פאר איר שטיצע.

  לאּפמענטס צו נארוויטש." ברענגען א סעריע פון נייע דעווע
  

"וואספארא געוואלדיגע טאג פאר  נארוויטש ערוויילטער מעיאר ברייען דאליווער האט געזאגט, 
נארוויטש! איך בין דאנקבאר נישט נאר פאר גאווערנער האקול פאר איר שטיצע פאר אונזער שטאטישע 



ידער וועלכע האבן שווער געארבעט צענטער, נאר אויך פאר די פילע איבערגעגעבענע קאמיוניטי מיטגל
צו אהערשטעלן די חזון. איך קוק ארויס צו ארבעטן מיט די גאנצע קאמיוניטי צו דעוועלאּפען פראיעקטן  

 צו העלפן אנהויבן א נייע לעכטיגע קאפיטל פאר נארוויטש." 
  
  

 Southern Tier Regional Economicדרום טייל ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסיל )
Development Council ָטשעיר, דזשּודי מקקיני טשערי, עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון  -( קא

 Schuyler County Partnership forסקיילער קאונטי שותפות פאר עקאנאמישע אנטוויקלונג )
Economic Development, SCOPED  און ברּום קאונטי קאלעדזש ּפרעזידענט קעווין דרָאם )

אי זגאר שטאלץ צו שטיצן נארוויטש סיטי מיט איר באגייסטערנדע  STREDC"די האבן געזאגט, 
געטריבענע סטראטעגישע פלאן וועט בענעפיטירן איינוואוינער און באזיכער  -צוקונפט. די קאמיוניטי

פינאנצירונג וועלן זיין די ברענשטאף פאר א רייע פון געציהלטע   DRIמיליאן דאלאר אין  10צוגלייך. די  
-טיווע פראיעקטן, פארמערנדיג עקאנאמישע וואוקס און שאפנדיג א לעבעדיגערע שטאטטראנספארמא

  צענטער געגנט וואו מענטשן וועלן ווילן וואוינען, ארבעטן און שפילן." 
  

  צענטער אויפלעבונג אונטערנעמונג-איבער די שטאט
צו פארשנעלערן און   2016איז איינגעפירט געווארן אין  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

אומדערהערטער  -דורך דעם דעפארטמענט ָאוו סטעיט, פארטרעט אן פריעראונטערנמעונג, אנגעפירט  
פלאן סטראטעגיע וואס טוט צונויפברענגען סטראטעגישע פלאנירונג מיט  -און אינאווירנדע שריטן

אגענטור מאנשאפט פון סטעיט מומחים צו שטיצן  -באלדיגע איינפירונג, צו ברענגען דערמיט א אינטער
  ציטעט אויף צו פארווירקליכן זייער קאמיוניטי'ס בליק.ארטיגע רעגירונג קאפא

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

אויפלעבונג און האבן די פאטענציעל צו ווערן  -אינוועסטירן אין דאונטאונס וועלכע זענען גרייט פאר ווידער
ויקלונג, ביזנעס, דזשאב שאפונג, און גרעסערע עקאנאמישע און האוזינג  אנטו-מאגנעטן פאר ווידער

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

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

סטראטעגישע אינוועסטירונג פלאן און איינפירן הויפט אונטערצינד פראיעקטן וועלכע פירן אויף פאראויס  
  אויפלעבונג און ניצן אויס נאך פריוואטע און פובליק אינוועסטירונגען.-'ס בליק פאר ווידערדי קאמיוניטי

  
וועגווייזיגע  -וויכטיגע ראלע אין די סטעיט'ס לאנד-אנטוויקלונג שפילט א קריטיש-דאונטאון ווידער

נדערונג און  באמיאונגען צו שטיצן שטאנדהאפטיגע עקאנאמישע אנטוויקלונג, צוריקצודרייען קלימאט ע
אונטערהייבן קלימאט יוסטיץ דורך שאפן קאמיוניטיס געאייגנט פאר פוסגייער, ביציקל פארער, און  

שטיצט   DRIצוטריטליך פאר טראנזיט, וואס רעדוצירן אויטא באניץ און גרינהויז גאז ארויסלאז. דער 
איניציאטיוו דורך שאפן   NYפריינטליכע -אויך דעם סטעיט'ס געזונטהייט איבער אלץ ּפאליסיס/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
  

קאמיוניטיס  דער אונטערנעמונג ווערט אנגעפירט דורך די ניו יארק סטעיט'ס סטעיט דעּפארטמענט. 
באקומען שטיצע פון פריוואטע סעקטאר מומחים און א מאנשאפט פון סטעיט אגענטור שטאב אנגעפירט 

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%7Ccb4d6e1be43d4b2dd88108d9ba81f56c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637745889604953148%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=488pV1DUojCdPqI%2BIOSCdBJUxSJGcOWz8qu0V2W%2FS0w%3D&reserved=0


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

  
###  
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