
 
 גאווערנאר קעטי האקול    12/9/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 
מיליאן דאלערדיגע מאוהאק וואלי   10גאווערנער האקול אנאנסירט גלאווערסוויל אלס איינע פון די 

 אויפלעבונג איניציאטיוו -געווינער פון פינפטע רונדע דאונטאון ווידער
  

- סטעיט וועט ארבעטן מיט איינוואוינער, קאמיוניטי פירער און פובליק באאמטע אויף ווידער 
 ויל׳ס דאונטאון געגנט  אויפלעבן גלאווערסו 

  
אויפלעבונג אינוועסטירונגען זענען א קריטיש וויכטיגע טייל פון דעם סטעיט׳ס  -דאונטאון ווידער

 אויפלעבן קאמיוניטיס און וואקסן דער עקאנאמיע  -אויספירליכע סטראטעגיע צו ווידער 
  

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

  10, ווערן יעדע פון דער סטעיט׳ס 5רונדע  DRI(. אלס טייל פון  DRIאויפלעבונג איניציאטיוו )-ווידער
  200מיליאן דאלער, מיט א סך הכל פון  20ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג ראיאנען אויסגעטיילט 

מיליאן דאלער אין סטעיט פארשפראכענע געלטער, פאר פָאנדינג און אינוועסטירונגען צו העלפן  
עקאנאמיעס דורך טראנספארמירן דאונטאונס אויף   19-קָאוויד-קאמיוניטיס אונטערהייבן זייערע נאך

 לעבהאפטע געגנטער. 
  

״שטרעבנדע דאונטאון געגנטער שפילן א נייטיגע ראלע אין פארשטערקערן ראיאנישע עקאנאמיעס,  
וויכטיג אז מיר זאלן פארזעצן ווייטער צו שטיצן אונזערע ארטיגע  -וועלכס מאכט עס קריטיש

פארשטעלן די געגנטער  -אנטוויקלען און זיך ווידער-רע באמיאונגען צו ווידערצוזאמענארבעטער אין זייע 
אויפלעבונג  -״דער דאונטאון ווידער האט גאווערנער האקול געזאגט.אין זייערע אייגענע קאמיוניטיס,״ 

איניציאטיוו איז איינע פון אונזערע בעסטע מיטלען פאר די סארט עקאנאמישע אנטוויקלונג, און אין  
מיטלען וואס דער שטאט דארף האבן נישט נאר אויף צו העלפן  -וערסוויל וועט עס ליפערן די הילפסגלאו

קוואליטעט פאר די אלע וועלכע וואוינען און  -ביזנעסער וואקסן נאר אויך צו פארבעסערן דער לעבנס
 ארבעטן דארט.״  

  
ט ווען מיר זעצן פאר ווייטער  אין דער צייליּוטענאנט גאווערנער ברייען בענדזשאמען האט געזאגט, ״

-אויפלעבונג איניציאטיוו א קריטיש-, איז די סטעיט'ס דאונטאון ווידער19-זיך צו ערהוילן פון קָאוויד
ויכטיגער מיטל צו העלפן קאמיוניטיס ארום דעם עמּפייער סטעיט זיך צו ערהוילן. קאנגראטולאציעס צו ו

אן דאלער אין פינאנצירונג וואס וועט העלפן די קאמיוניטי  מילי 10גלאווערסוויל אויף דאס געווינען די 
 ׳דיגע עקאנאמיע.״ 19-קאוויד-דערגרייכן מער לעבהאפטע געגנטער און אונטערהייבן זייער נאך

  
, וואס ווערט אנגעפירט דורך די סטעיט דעּפארטמענט, דינט אלס גרונדשטיין פון די סטעיט'ס DRIדער 

ליסי דורכן טראנספארמירן דאונטאון געגנטער אויף לעבהאפטע צענטערן  עקאנאמישע אנטוויקלונג ּפא
אנטוויקלונג,  -קוואליטעט און ציען צו ווידער -פון אקטיוויטעט וועלכע טוען אנבאטן א הויכע לעבנס

אין דער רונדע האט גאווערנער    ביזנעסער, דזשאבס און עקאנאמישע און האוזינג פארשידנארטיגקייט.
מיליאן דאלער און ערלויבט פאר יעדע   200מיליאן דאלער אויף  100פָאנדינג פון   האקול געדאפלט



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

רונדעס, וועט יעדע אויסגעוועהלטע   DRIאנטוויקלונג פראיעקטן. אזוי ווי פריערדיגע -אונטאון ווידערד
באזירטע -ארויף׳דיגע קאמיוניטי-אונטן-קאמיוניטי אנטוויקלען א סטראטעגישע פלאן דורך א פון

נטאון און  אויפלעבונג פון איר דאו-פלאנירונג פראצעס וועלכע דרוקט אויס א בליק פאר דער ווידער
אידענטיפיצירט א ליסטע פון הויפט פראיעקטן וועלכע האבן די פאטענציעל צו טראנספארמירן די  

געלטער וועלן   DRIדאונטאון געגנט און אויסניצן ווייטערדיגע פריוואטע און פובליק אינוועסטירונגען. 
גרעסטע פאטענציעל אויף  דערנאך ווערן אויסגעטיילט פאר אויסגעקליבענע פראיעקטן וועלכע האבן די 

אויפלעבונג און פארווירקליכן דער קאמיוניטי׳ס בליק פאר׳ן דאונטאון געגנט. דורך  -אונטערצוהייבן ווידער
( NYSERDA, וועט דער ניו יארק סטעיט ענערגיע פארשונג און אנטוויקלונג אויטאריטעט )DRIדער 

-ארויסצוהעלפן צו ארייננעמען קארבאן באזארגן טעכנישע שטיצע צו די אויסטיילונג באקומער זיי
  85נייטראלע פרינציפן אין שטיצע פון די סטעיט׳ס ציל צו רעדוצירן גרינהויז גאז ארויסלאז מיט 

 .  2050פראצענט ביז 
  

 גלאווערסוויל 
געגנט נעמט אריין די צענטער פון דעם דאונטאון געגנט מיט די מערהייט פון די   DRIדער גלאווערסוויל 

ל געשעפטן און קאמערציעלע ביזנעסער, ווי אויך די מערסט געדעכטיגע געגנטער וואס געפונען  ריטעי
זיך אינערהאלב דער שטאט. טראצדעם וואס דער שטאט ווערט קלאסיפיצירט אלס אן 

אויפלעבונג מיט א צאל -אונטערפריווילעגירטער קאמיוניטי, זענען זיי פארבליבן אנטשלאסן צו ווידער
און אנגייענדע פראיעקטן, אריינגערעכנט אויפריכטונג פון דער פובליק לייברערי,   פארענדיגטע

אנטוויקלונג פראיעקטן, און שטאט סּוער פארבעסערונגען. די שטאט פלאנירט  -באניץ ווידער-געמישטע
אנצוהאלטן ווייטער די מאמענטום מיט א פאקוס אויף שאפן הָאוזינג און קונסט און אונטערהאלט 

     הייטן און מערן באהעפטיגקייט צווישן דער דאונטאון געגנט און דער קאיאדוטע קריעק. געלעגנ
  
  

דער מאוהאק וואלי ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסיל האט דורכגעפירט א גרונטליכע און  
איאן  פארמעסטערישע איבערזיכט פראצעס פון פארשלאגן אריינגעגעבן פון קאמיוניטיס לענגאויס דעם ר

און גערעכנט אלע זיבן באדינגונגען אויסגערעכנט אונטן בעפאר רעקאמענדירן גלאווערסוויל 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   •
ען צוציען ארבעטער צו דעם דאונטאון געגנט, שטיצן  נאענט נעבן, דעם דאונטאון געגנט וועלכס ק

   אנטוויקלונג און מאכן וואוקס אויסהאלטבאר;-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 גאס פלענער, ארטיגע ערד טיילן, מאדערנע זאונינג קאודס או

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

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

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



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

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

  
גלאווערסוויל שליסט זיך איצט אן מיט אניאנטא, ראום, אמסטערדאם און יוטיקע, וועלכע זענען געווען די  

 מאוהאק וואלי ראיאן׳ס געווינער אין די ערשטע פיר רונדעס. 
  

גלאווערסוויל וועט איצט אנהויבן דעם פראצעס פון אנטוויקלען א סטראטעגישע אינוועסטירונג פלאן אויף  
מיליאן   10דאלער אין פלאנירונג געלטער פון די   300,000אויפצולעבן איר דאונטאון מיט ביז -ווידער

לע פארטרעטער,  גרענט. אן ארטיגע פלאנירונגס קאמיטע, וואס באשטייט פון מוניציפא DRIדאלער 
קאמיוניטי פירער, און אנדערע פאראינטערעסירטע פארטייען וועלן פירן דער באמיאונג, געשטיצט דורך  

א מאנשאפט פון פריוואטע סעקטאר מומחים און סטעיט פלאנירער. די סטראטעגישע אינוועסטירונג  
נטיפיצירן עקאנאמישע פלענער וועלן אונטערזוכן ארטיגע אייגנשאפטן און געלעגנהייטן און אידע

אנטוויקלונג, טראנספארטאציע, הָאוזינג און קאמיוניטי פראיעקטן וועלכע זענען אין איינקלאנג מיט דער  
אויפלעבונג און זענען גרייט אויף באלד איינצופירן. דער  -קאמיוניטי׳ס בליק פאר דאונטאון ווידער

- גרענט געלטער אין ווידער DRIירונג פון סטראטעגישע אינוועסטירונג פלאן וועט פירן די אינוועסט
פירן דער קאמיוניטי׳ס בליק פאר איר דאונטאון געגנט און  -ויפלעבונג פראיעקטן וועלכע וועלן פאראויסא

מיליאן דאלערדיגע אינוועסטירונג. פלענער   10קענען אויסניצן און פארברייטערן אויף דער סטעיט׳ס 
 .  2022יין פערטיג אין  ׳ס פינפטע רונדע וועלן זDRIפאר דער 

  
אויפלעבונג  -״דער דאונטאון ווידער במקום סעקרעטאר פון סטעיט ברענדען סי. יוהעס האט געזאגט,

איניציאטיוו העלפט טראנספארמירן דאונטאון געגנטער לענגאויס דעם סטעיט דורך א צוגאנג וואס איז  
צוגעפאסט צו די געברויכן פון יעדע קאמיוניטי. גלאווערסוויל איז דער לעצטער קאמיוניטי צו געניסן פון  

עט קאפיטאליזירן אויף איר סטראטעגישע ארט אלס אריינגאנגס  דעם פראגראם, און דער ׳גלָאוו סיטי׳ וו
פונקט צו די אדיראנדעקס צוצוציען באזוכער צו איר דאונטאון געגנט. דער דעפארטמענט ָאוו סטעיט  

קוקט ארויס אויף צו ארבעטן מיט דער שטאט אויף צו אנטוויקלען א סטראטעגישע פלאן וואס וועט  
 ירונג און שאפן נייע געלעגנהייטן הארט דא אין דער מאוהאק וואלי.״  אויסניצן פריוואטע אינוועסט

  
 CEOקאמישענערין און פרעזידענטקע און דעזיגנירטע -׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ במקום

אויסטיילונג וועט העלפן גלאווערסוויל פארזעצן איר   DRI״דער האוּפ נייט האט געזאגט, 
דעם דאונטאון דיסטריקט. מיר האבן געזען ווי ניו יארק סטעיט׳ס  אנטשלאסנקייט צו טראנספארמירן

ברעג צוטריט קען  -סטראטעגישע פלאצמאכונג אינוועסטירונג אין קונסט, אינפראסטרוקטור און וואסער
שטיצן עקאנאמישע וואוקס דורך שאפן קאמיוניטיס וואו עס ווילט זיך פאר מענטשן צו וואוינען, ארבעטן  

    און שפילן.״ 
  

ענע וויסנאוסקאס האט געזאגט, - ניו יארק סטעיט האומס ענד קאמיוניטי ריניועל קאמישענער רוט
פראגראם טרייבט די רענאוואציע און אויפריכטונג פון וויכטיגע דאונטאון רעסָארסן אין יעדן   DRI״דער 

ינוועסטירונג צו די  מיליאן דאלער א 10ראיאן אין דעם סטעיט. גלאווערסוויל שטייט גרייט צו שטעלן די 
ארבעט פאר אירע איינוואוינער און צו אקטיווירן איר היסטארישע דאונטאון געגנט מיט האנדל און נייע  

באזוכער. א דאנק גאווערנער האקול און אונזערע וויזיאנערישע פירער אין גלאווערסוויל, וועלן מיר  
 אנהאלטן די מאמענטום אין בויען דער מאוהאק וואלי.״ 

  
NYSERDA  פרעזידענטקע אוןCEO  ,״אזוי ווי גלאווערסוויל זעצט  דאריען עם. האריס האט געזאגט

צו   NYSERDAאויפלעבן איר דאונטאון געגנט, פריידט זיך -פאר ווייטער אירע באמיאונגען צו ווידער
ן אין דעם  באזארגן טעכנישע הילף און שטיצע צו איינגלידערן קארבאן נייטראלע פונקציע אינאכטנעמונגע

פאכיגע אייגנשאפטן פון הָאוזינג, קונסט און פארוויילונג און באהעפטונג צו  -פלאנירונג פראצעס. די דריי



דער נאטור וועט בענעפיטן דער קאמיוניטי און מאוהאק וואלי געגנט און אין דער זעלבער צייט רעדוצירן  
 טארן.״   קלימאט ענדערונג וואס פאראורזאכט עמיסיע פון אלע דריי סעק

  
״גאווערנער  ניו יארק סטעיט קאנאל קארפארעישען דירעקטאר ברייען יו. סטרעטאן האט געזאגט, 

אויפלעבונג איז א שטארקע -האקול ווייסט אז דער שליסל צו ווירקזאמע דאונטאון ווידער
אר די שטאט גלאווערסוויל האט קל צוזאמענארבעטשאפט צווישן ארטיגע רעגירונג און דער סטעיט.

איבערצייגט אן אנטשלאסנקייט צו פארזיכערן אז מאוהאק וואלי קאמיוניטי וועט ווייטער בליען דורך דער  
יאר איז דער ערי   200סטעיט׳ס סטראטעגישע אינוועסטירונג וואס מיר טוען היינט אנאנסירן. אויף באלד 

ניו יארק, און די שטאט קאנאל געווען א טרייבער פון עקאנאמישע אנטוויקלונג לענגאויס אפסטעיט 
- גלאווערסוויל שליסט זיך איצט אן מיט אנדערע קאמיוניטיס לענגאויס דעם קאנאל קארידאר אין ווידער

 אויפלעבן זייער קערנדל דאונטאון געגנט פאר צוקונפטיגע דורות.״  
  

מיליאן   10״איך בין שטאלץ געווען צו שטיצן דעם סענאטאר דזשים טעדיסקא האט געזאגט, 
אויפלעבונג איניציאטיוו גרענט פאר גלאווערסוויל וואס וועט האבן א  -אלערדיגע דאונטאון ווידערד

טראנספארמירנדע ווירקונג אויף דער שטאט און אויף פולטאן קאונטי. איך וויל דאנקען גאווערנער  
פארבעסערן די    אויפלעבונג גרענט, וועלכס וועט-האקול פאר׳ן אויסוועהלן גלאווערסוויל פאר דער ווידער 

 קוואליטעט פאר איינוואוינער און אונטערהייבן דער שטאט׳ס עקאנאמיע.״ -לעבנס
  

״עס פריידט מיך צו זען אז גלאווערסוויל באקומט  מיטגליד ראבערט סמולען האט געזאגט, -אסעמבלי
אויפלעבונג. גלאווערסוויל האט א לאנגע  -צוריק רעסָארסן פאר דאונטאון רענאוואציעס און ווידער

היסטאריע פון קאמיוניטי פארבינדונגען און שטארקע קאמיוניטי שטאלץ, און דערפאר איז באגייסטערנד 
ערט באלוינט מיט א גרויסע אינוועסטירונג פון דער סטעיט. איך קוק  צו זען ווי דאס אנהאלטן דערפון וו

 ארויס אויף נאכצושפירן די אנטוויקלונג פון דעם פראיעקט און זען ענדגילטיגע רעזולטאטן.״  
  

״די אויסטיילונג איז איבערהויפט  גלאווערסוויל מעיאר ווינסענט דעסאנטיס האט געזאגט, 
, וועט דער איניציאטיוו איז ערשט  2016ל צו דער איצטיגער צייט. זינט מערקווירדיג פאר גלאווערסווי

אויפלעבונג. נישט נאר וואס -געמאלדן געווארן, בויט שוין גלאווערסוויל א שטארקע יסוד פאר איר ווידער
מיר האלטן אין איין רעפינירן אונזער סטראטעגיע פאר׳ן דאונטאון געגנט, נאר מיר האבן אויך שוין  

יגט עטליכע הויפט פראיעקטן, מיט נאך אין די פלאנירונג פאזעס. מיר האבן אויך איינגעפירט  פארענד
גינציגע  -ערטער און אוועקשטעלן פיסגייער-איניציאטיוון צו פארבעסערן אונזערע געגנטער, פארקס, גרין

דער פונק וואס וועט  גינציגע באהעפטונגען צו דעם דאונטאון געגנט. די אויסטיילונג וועט זיין -און ביציקל
געבורט פון  -אויפלעבונג פון דעם שטאט צענטער נאר אויך די ווידער-אונטערצינדן נישט נאר די ווידער

 דער גאנצער שטאט. מיר זענען פון מיט דאנקבארשאפט פאר גאווערנער האקול פאר דעם כבוד.״  
  

MVREDC נט פון ׳גילרָאי, קערנען ענד פארזיצער לאורענץ טי. גילרָאי, דער דריטער, פרעזידע-מיט
״דער  קאבעלסקיל פרעזידענטקע, האבן געזאגט,  SUNYגילרָאי אינק.׳, און דר. מעריאן טערעזיאו, 

DRI  שאפט פלענער פאר קאמיוניטיס באזירט אויף ארטיגע ידיעות און מבינות. דערMVREDC 
לונג, אזוי ווי גלאווערסוויל זעצט פאר  שטאלצירט זיך צו זען ווי די פלענער קומען צוזאם מיט דער אויסטיי

     ווייטער צו באזארגן קאנקרעטע סטראטעגיעס געאייגנט צו טראנספארמירן דער קאמיוניטי.״
  

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

ן געגנטער אין אלע צען ראיאנען פון דעם סטעיט  אויפלעבונג פון דאונטאונס או-פארברייטערן די ווידער
כוח אויף אינוועסטירונג. דער  -צו סערווירן אלס צענטערס פון אקטיוויטעט און אלס אן אונטערצינד

אומדערהערטער און  -איניציאטיוו, אנגעפירט דורך דעם דעפארטמענט ָאוו סטעיט, פארטרעט אן פריער 
אס טוט צונויפברענגען סטראטעגישע פלאנירונג מיט באלדיגע  פלאן סטראטעגיע וו-אינאווירנדע שריטן

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%7Cbeacb81c64f94c35fdd708d9bb32d024%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637746649188187609%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=32%2BTsOIT%2F4UCt9%2FYAl4PKavAanmaoo5isz5jtymeT%2BE%3D&reserved=0


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

  
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
ון האוזינג  אנטוויקלונג, ביזנעס, דזשאב שאפונג, און גרעסערע עקאנאמישע א-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 

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

סטראטעגישע אינוועסטירונג פלאן און איינפירן הויפט אונטערצינד פראיעקטן וועלכע פירן אויף פאראויס  
 טע און פובליק אינוועסטירונגען.  אויפלעבונג און ניצן אויס נאך פריווא-די קאמיוניטי׳ס בליק פאר ווידער

  
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

סנדיגע פארוויילונג און עקסערסייז; אנבאטנדיג זיכער און צוגענגליכע  מער געלעגנהייטן פאר אינדרוי
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 סטעיט'ס סטעיט דעּפארטמענט. קאמיוניטיס באקומען  
שטיצע פון פריוואטע סעקטאר מומחים און א מאנשאפט פון סטעיט אגענטור שטאב אנגעפירט דורך  

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

  
  ### 
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