אויף תיכף ארויסצוגעבן12/10/2021 :

גאווערנאר קעטי האקול

גאווערנער האקול אנאנסירט טאָ ּפער לעיק אלץ די צווייטע  10מיליאן דאלאר נאָ רט קאנטרי ראיאן
געוואונער פון די פיפטע רונדע פון די שטאט-צענטער אויפלעבונג אונטערנעמונג
סטעיט וועט ארבעטן מיט איינוואוינער ,קאמיוניטי פירער און פובליק בעאמטע צו אויפלעבן טאָ ּפער
לעיק'ס שטאט צענטער
שטאט-צענטער אויפלעבונג אינוועסטירונגען זענען א קריטיש וויכטיגע טייל פון די סטעיט'ס ברייטע
סטראטעגיע צו אויפלעבן קאמיוניטיס און וואקסן די עקאנאמיע
גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז טאָ ּפער לעיק וועט באקומען  10מיליאן דאלאר אין
פינאנצירונג אלץ איינע פון די נאָ רט קאנטרי ראיאן געווינער פון די פיפטע רונדע פון די שטאט-צענטער
אויפלעבונג אונטערנעמונג ( .)Downtown Revitalization Initiative, DRIאלס טייל פון  DRIרונדע ,5
ווערן יעדע פון דער סטעיט׳ס  10ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג ראיאנען אויסגעטיילט  20מיליאן
דאלער ,מיט א סך הכל פון  200מיליאן דאלער אין סטעיט פארשפראכענע געלטער ,פאר פאָ נדינג און
אינוועסטירונגען צו העלפן קאמיוניטיס אונטערהייבן זייערע נאך-קאָ וויד 19-עקאנאמיעס דורך
טראנספארמירן דאונטאונס אויף לעבהאפטע געגנטער.
"לעבעדיגע שטאט-צענטערן שפילן א קריטישע ראלע אינעם ערלויבן קאמיוניטיס צו בליהען ,און דורך די
שטאט-צענטער אויפלעבונג אונטערנעמונג טוט ניו יארק העלפן זיכער מאכן אז אונזערע לאקאלע
שותפים האבן די רעסאָ רסן וואס זיי דארפן צו טראנספארמירן די געגנטער" ,האט גאווערנער האקול
געזאגט" .מיט די געלטער וועט טאָ ּפער לעיק נישט נאר קענען פארבעסערן די קוואליטעט פון לעבן פאר
די וועלכע וואוינען דארט ,נאר אויך זיכער מאכן אז די קאמיוניטי פארבלייבט אן אוצר אין די עדיראַ נדעקס
און א דעסטינאציע פאר טוריסטן פון ארום די וועלט".
ליּוטענאנט גאווערנער ברייען בענדזשאמען האט געזאגט" ,אין די צייט ווען מיר טוהען פארזעצן זיך
צוריק אויפצויבויען פון קאוויד ,19-איז די סטעיט'ס שטאט-צענטער אויפלעבונג אונטערנעמונג
( )Downtown Revitalization Initiative, DRIא קריטישע כלי צו העלפן קאמיוניטיס איבער גאנץ ניו
יארק זיך צו ערהוילן .די  10מיליאן דאלאר אין פינאנצירונג וועלכע וועלן געשאנקען ווערן פאר טאָ ּפער
לעיק וועט העלפן זייער קאמיוניטי אנקומען צו לעבעדיגערע געגנטער און אונטערהייבן די קאוויד-19-
נאכפאלגנדע עקאנאמיע".
אנגעפירט דורך די סטעיט דעּפארטמענט ( ,)Department of State, DOSדינט די  DRIאלץ א
גרונדשטיין פון די סטעיט'ס עקאנאמישע אנטוויקלונג ּפאליסי דורכן טראנספארמירן שטאט-צענטער
געגנטער אין לעבעדיגע צענטערן פון אקטיוויטעט וועלכע אפפערן א הויכע קוואליטעט פון לעבן און ציהען
צו דעוועלאּפמענטס ,ביזנעסער ,דזשאבס און עקאנאמישע און האוזינג פארשידנארטיגקייט .אין דעם
רונדע האט גאווערנער האקול געטאפלט די פינאנצירונג פון  100מיליאן דאלאר צו  200מיליאן דאלאר,
און זי האט ערלויבט יעדע ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסיל ( Regional Economic

 )Development Council, REDCבאשליסן אויב זיי זאלן נאמינירן צוויי  10מיליאן דאלארדיגע שטעט
אדער איין  20מיליאן דאלארדיגע שטאט פאר טראנספארמאטיווע און אונטערהייבנדע שטאט-צענטער
ווידער-אנטוויקלונג פראיעקטן .אזוי ווי פריערדיגע  DRIרונדעס ,וועט יעדע אויסגעוועהלטע קאמיוניטי
אנטוויקלען א סטראטעגישע פלאן דורך א פון-אונטן-ארויף׳דיגע קאמיוניטי-באזירטע פלאנירונג פראצעס
וועלכע דרוקט אויס א בליק פאר דער ווידער-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 אינוועסטירונגען DRI .געלטער וועלן דערנאך ווערן אויסגעטיילט פאר
אויסגעקליבענע פראיעקטן וועלכע האבן די גרעסטע פאטענציעל אויף אונטערצוהייבן ווידער-אויפלעבונג
און פארווירקליכן דער קאמיוניטי׳ס בליק פאר׳ן דאונטאון געגנט .דורך די  ,DRIוועט די ניו יארק סטעיט
ענערגיע פארשונג און אנטוויקלונג אויטאריטעט ( New York State Energy Research and
 )Development Authority, NYSERDAצושטעלן טעכנישע שטיצע פאר די שטעט וועלכע באקומען די
פינאנצירונג זיי ארויסצוהעלפן צו ארייננעמען קארבאן-נייטראלע פרינציפן אין שטיצע פון די סטעיט'ס
ציהל צו רעדוצירן שעדליכע גאז עמיסיעס מיט  85פראצענט ביז .2050
טאָ ּפער לעיק
טאָ ּפער לעיק'ס  DRIוועט זיין קאנצעטרירט אויף די אָ ּפטאַ ון דיסטריקט .טאָ ּפער לעיק איז א ווידער-
א ויפשטייגנדע עדיראַ נדעק קאמוניטי וואס ציהלט צו מאכן זייער קאמיוניטי א נאציאנאל-אנערקענטע,
לעבעדיגע גאנץ-יאריגע עדיראַ נדעק דעסטינאציע דורך די אנגייענדע אויפלעבונד פון זייער קאמפאקטע,
פיסגייער-פריינטליכע ,וואסער ברעג-שכנות'דיגע אָ ּפטאַ ון דיסטריקט .די ווילעדזש האט אן אויפגעוויזענע
רעפוטאציע פון שטאט-צענטער אויפלעבונג מיט מער פון  16מיליאן דאלאר אין פריוואטע אינוועסטירונג
און כמעט  50מיליאן דאלאר אין פובליק אינוועסטירונג אין אדער נעבן די אָ ּפטאַ ון דיסטריקט זינט ,2014
אריינרעכענענדיג  30מיליאן דאלאר אין פארבעסערונגען צו וויכטיגע מוניציפאלע סערוויסעס און די 48.3
מיליאן דאלארדיגע  Wild Centerוועלכע איז צופעליג די ערשטע -LEEDסערטיפייד געביידע אין די
עדיראַ נדעקס .פארזעצנדיג מיט די שוואונג ,ציהלט טאָ ּפער לעיק צו פארמערן טוריסט איינריכטונגען,
פארבעסערן די אויסקוק פון זייערע געסער און שאפן נייע האוזינג און אונטערהאלטונג אפציעס.
די נאָ רט קאנטרי ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסיל ( North Country Regional Economic
 )Development Council, NCREDCהאט דורכגעפירט א גרונטליכע און פארמעסטנדע פראצעדור פון
פארשלאגן אריינגעגעבן פון קאמיוניטיס איבער די גאנצע ראיאן ,און זיי האבן אין באטראכט גענומען אלע
זיבן קריטעריאנען בעפארן רעקאמענדירן טאָ ּפער לעיק 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;
עס זאל האבן לעצטנסדיגע אדער פאראויסגעזעהנע דזשאּב וואוקס אינדערינען אין ,אדער נאענט
נעבן ,דעם דאונטאון געגנט וועלכס קען צוציען ארבעטער צו דעם דאונטאון געגנט ,שטיצן ווידער-
אנטוויקלונג און מאכן וואוקס אויסהאלטבאר;
דער דאונטאון געגנט מוז זיין א צוציענדער און וואוינבארער קאמיוניטי פאר פארשידנמיניגע
באפעלקערונגען פון יעדן עלטער ,איינקונפט שטאפל ,דזשענדער ,אידענטיטעט ,פעאיגקייט,
באוועגיגקייט און קולטורעלע הינטערגרונד;
די מוניציפאליטעט זאל שוין האבן פארשפראכן אדער האבן די פעאיגקייט צו שאפן און איינפירן
ּפאָ ליסיס וואס העכערן וואוינבארקייט און לעבנס-קוואליטעט ,אריינגערעכנט דאס באניץ פון
ארטיגע ערד טיילן ,מאדערנע זאונינג קאודס און ּפאַ רקינג סטאנדארטן ,גאנצע גאס פלענער,
ענערגיע-שּפאָ רעדיגע פראיעקטן ,גרינע דזשאבס און טראנזיט-אריענטירטע אנטוויקלונג;
די מוניציפאליטעט זאל האבן אויסגעפירט אן אפענע און שטארקע קאמיוניטי אריינציע פראצעס
צו רעזולטירן אין א בליק פאר שטאט-צענטער ווידער-אויפלעבונג און א פרעלימינארע ליסטע פון

•
•

פראיעקטן און איניציאטיוון וואס קענען ווערן אריינגערעכנט אין א  DRIסטראטעגישע
אינוועסטירונג פלאן;
די מוניציפאליטעט האט די ארטיגע קאפאציטעט צו פארוואלטן דעם  DRIפראצעס; און
די מוניציפאליטעט האט אידענטיפיצירט טראנספארמירנדע פראיעקטן וואס וועלן זיין גרייט אין
דער קורץ-טערמיניגע איינפירונג מיט איין איינשפריץ פון  DRIגעלטער.

טאָ ּפער לעיק שליסט זיך יעצט אן מיט מעסענע ווילעדזש אלס די נאָ רט קאנטרי ראיאן געווינער פון די
פיפטע רונדע פון דעם ּ .DRIפלעטסבורג ,וואטערטאַ ון ,סערענעק לעיק און ּפאָ טסדעם זענען געווען די
נאָ רט קאנטרי ראיאן'ס געווינער אין די ערשטע פיר  DRIרונדעס ,אין דעם סדר.
טאָ ּפער לעיק וועט יעצט אנהויבן דעם פראצעדור פון אנטוויקלען א סטראטעגישע אינוועסטירונג פלאן צו
אויפלעבן איר שטאטישע צענטער מיט ביז אזויפיל ווי  300,000דאלאר אין פלאנירונג געלטער פון די 10
מיליאן דאלארדיגע  DRIגרענט .אן ארטיגע פלאנירונגס קאמיטע ,וואס באשטייט פון מוניציפאלע
פארטרעטער ,קאמיוניטי פירער ,און אנדערע פאראינטערעסירטע פארטייען וועלן פירן דער באמיאונג,
געשטיצט דורך א מאנשאפט פון פריוואטע סעקטאר מומחים און סטעיט פלאנירער .די סטראטעגישע
אינוועסטירונג פלענער וועלן אונטערזוכן ארטיגע אייגנשאפטן און געלעגנהייטן און אידענטיפיצירן
עקאנאמישע אנטוויקלונג ,טראנספארטאציע ,האָ וזינג און קאמיוניטי פראיעקטן וועלכע זענען אין
איינקלאנג מיט דער קאמיוניטי׳ס בליק פאר דאונטאון ווידער-אויפלעבונג און זענען גרייט אויף באלד
איינצופירן .דער סטראטעגישע אינוועסטירונג פלאן וועט פירן די אינוועסטירונג פון  DRIגרענט געלטער
אין ווידער-אויפלעבונג פראיעקטן וועלכע וועלן פאראויס-פירן דער קאמיוניטי׳ס בליק פאר איר דאונטאון
געגנט און קענען אויסניצן און פארברייטערן אויף דער סטעיט׳ס  10מיליאן דאלערדיגע אינוועסטירונג.
פלענער פאר דער DRI׳ס פינפטע רונדע וועלן זיין פערטיג אין .2022
עקזעקיוטיוו דעּפיוטי סעקרעטערי אָ וו סטעיט ברענדען סי .היּוס האט געזאגט" ,דער שטאט-צענטער
אויפלעבונג אונטערנעמונג וועט העלפן אויפבויען טאָ ּפער לעיק אלץ א גאנץ-יאריגע דעסטיאציע אין די
הארץ פון די עדיראַ נדעקס .די סטעיט דעּפארטמענט קוקט ארויס אויף צו ארבעטן מיט טאָ ּפער לעיק צו
דורכפירן איר סטראטעגישע פלאן אין וועגן וואס נוצן אויס פריוואטע אינוועסטירונגען וועלכע פארמערן
טוריזם און שאפן מער געלעגנהייטן פאר איינוואוינער ,ביזנעסער און באזיכער אין די נאָ רט קאנטרי
ראיאן".
עמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט ( )Empire State Developmentעקטינג קאמישאנער,
ּפרעזידענט און -CEOדעזיגנירטע ,האָ וּפ נייט ,האט געזאגט" ,די אויסוואהל אין טאָ ּפער לעיק אין די
פיפטע רונדע פון די  DRIוועט אויסנוצן די אינוועסטירונגען ,פראיעקטן און עקאנאמישע וואוקס שוין
אונטערוועגנס אין די ווילעדזש .דורך דעם פראגראם וועט די קאמיוניטי אויסנוצן די סטעיט'ס פינאצירונג
זיך צו בעסער אוועקשטעלן אלץ א גאנץ-יאריגע עדיראַ נדעק קאמיוניטי מיט א צוציהענדע שטאט-צענטער
וואס נעמט אויף איינוואוינער און באזיכער צוגלייך".
ניו יארק סטעיט היימער און קאמיוניטי רינּועל ( New York State Homes and Community
 )Renewalקאמישאנער רוט-ען וויסנאָ סקעס האט געזאגט" ,די בויגזאמקייט פון די שטאט-צענטער
אויפלעבונג אונטערנעמונג ערלויבט דעם פראגראם צו בענעפיטירן יעדע ראיאן פון די סטעיט ,פון די
נאָ רט קאנטרי ביז אינגאנצן אראפ צו  .NYCוואס אלע פראיעקטן האבן אלע געמיינזאם איז אז עס קומט
זיך פאר אלע ניו יארקער די מעגליכקייט צו וואוינען אין עקאנאמיש-געזונטע קאמיוניטיס מיט צוטריט צו
דזשאבס ,סערוויסעס און האוזינג פון א הויכע קוואליטעט און פאר צוגענגליכע פרייזן .די געלטער וואס
זענען היינט אנאנסירט געווארן פאר טאָ ּפער לעיק וועלן אויפטרייבן נאך טוריזם אקטיוויטעטן ,צוציהען
נייע ביזנעסער ,פארבעסערן אינפראסטראקטור און פארברייטערן האוזינג אפציעס .מיינע וואונטשן פאר
די קאמיוניטי וואס האט געוואונען".

 NYSERDAפרעזידענט און  CEOדאָ רין מ .העריס האט געזאגט" ,מיינע וואונטשן פאר טאָ ּפער לעיק
אזוי ווי זיי זעצן פאר זיך ארויפצושטעלן אויפן מאפע מיט זייערע אויפלעבונג באמיאונגען און אלץ א
געוואלדיגע פלאץ וואו צו וואוינען און באזוכן ,בשעת'ן ארייננעמען קלימאט-פריינטליכע ענערגיע
שפארזאמע מאסנאמען אין זייער פלאנירונג NYSERDA .שטייט גרייט צו העלפן מיט טעכנישע שטיצע
צו ארייננעמען קארבאן נייטראלע מאסנאמען אין זייער האוזינג ,געסער און אונטערהאלטונג פלענעער צו
פארמערן די הנאה און שוץ פון דעם אוצר פון די עדיראַ נדעקס".
סענאטאר דעניעל סטעק האט געזאגט" ,א לעבעדיגע שטאט צענטער איז א צענטער פון עקאנאמישע,
קולטורישע און געזעלשאפטליכע אקטיוויטעטן וועלכע בענעפיטירן א גאנצע ראיאן .טאָ ּפער לעיק האט
זיכער אלע נויטיגע באשטאנדטיילן דערפאר .די חן פון די עדיראַ נדעקס ,פיסגייער פריינטליכקייט ,אן
אמביציעזע ביזנעס קאמיוניטי און די  .Wild Centerדי קאמיוניטי רוקט זיך אין די ריכטיגע ריכטונג ,און
עס איז דא יעדע סיבה צו גלויבן אז טאָ ּפער לעיק וועט ווערן אן אפילו מער צוציהענדע דעסטינאציע אין די
בעפארשטייענדע יארן מיט די הילף פון די ערליך-פארדינטע סטעיט פינאנצירונג .מיינע וואונטשן פאר
מעיאר ּפאול מארּון ,פאר די ווילעדזש באָ ורד און פאר די מאנשאפט פון לאקאלע ביזנעסער און ציווילע
פירער וועלכע האבן פארגעשטעלט אן אינספירירנדע חזון און אריינגעגעבן א וואונדערבארע פארשלאג
פאר די געלטער".
אסעמבלי מיטגליד בילי דזשאָ ונס האט געזאגט" ,מיינע וואונטשן פאר די טאָ ּפער לעיק ווילעדזש פאר
די ערליך-פארדינטע  DRIגרענט פאר זייער אָ ּפטאַ ון דיסטריקט .סיי ווער וואס האט באזוכט טאָ ּפער לעיק
אין די לעצטע פאר יאר האט צוגעזעהן ווי שווער לאקאלע פירער און איינוואוינער האבן געארבעט צו
אויפלעבן זייער קאמיוניטי און עס מאכן א ווארעמע פלאץ פאר טוריסטן .צווישן די  ,Wild Centerדי
( Adirondack Sky Observatoryהימל ארויסקוק) צוזאמען מיט נייע און אנטוויקלנדע קליינע
ביזנעסער ,קענט איר פילן די איבערגעגעבנקייט פון די מענטשן אין טאָ ּפער לעיק צו מאכן זייער ווילעדזש
פאר א געוואלדיגע פלאץ וואו צו וואוינען און באזוכן .איך בין שטאלץ צו שטיצן דעם פראיעקט און איך קוק
ארויס צו זעהן וואס די צוקונפט האט אוועקגעלייגט פאר די טאָ ּפער לעיק ווילעדזש".
טאָ ּפער לעיק מעיאר ּפאול מארּון האט געזאגט" ,איך באדאנק גאווערנער האקול און די נאָ רט קאנטרי
ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסיל פארן אויסוועהלן טאָ ּפער לעיק ווילעדזש מיט א  10מיליאן
דאלארדיגע  DRIגרענט .מיר האבן שווער געארבעט צו ארויסשטעלן א באדייטנדע אויפלעבונג פלאן.
איך בין גאר באגייסטערט".
נאָ רט קאנטרי ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסיל קאָ ו-טשעירס דר .טיי סטאָ ון,
דזשעפערסאן קאמיוניטי קאלעדזש ּפרעזידענט ,און דזשעימס מעקענע CEO ,פון ראיאנישע אפיס
פון ענווייראמענט-פריינטליכע טוריזם ( ,)Regional Office of Sustainable Tourismהאבן
געזאגט" ,אי ן די נאמען פון די אנדערע מיטגלידער אין די קאונסיל גיבן מיר אונזערע בעסטע וואונטשן
פאר טאָ ּפער לעיק און איר באנייטע קאנצעטראציע אויף די ווילעדזש'ס אָ ּפטאַ ון דיסטריקט .דורך די DRI
וועט די ווילעדזש זוכן צו פאראויס רוקן פראיעקטן וועלכע שטיצן איר חזון צו זיין א פיסגייער-פריינטליכע,
גאנץ-יאריגע ציהענדע פלאץ פאר באזיכער ,מיט צוגעלייגטע אונטערהאלטונג און האוזינג צו בענעפיטירן
איינוואוינער".
איבער די שטאט-צענטער אויפלעבונג אונטערנעמונג
דער דאונטאון ווידער-אויפלעבונג איניציאטיוו איז איינגעפירט געווארן אין  2016צו פארשנעלערן און
פארברייטערן די ווידער-אויפלעבונג פון דאונטאונס און געגנטער אין אלע צען ראיאנען פון דעם סטעיט צו
סערווירן אלס צענטערס פון אקטיוויטעט און אלס אן אונטערצינד-כוח אויף אינוועסטירונג .דער

אונטערנמעונג ,אנגעפירט דורך דעם דעפארטמענט אָ וו סטעיט ,פארטרעט אן פריער-אומדערהערטער
און אינאווירנדע שריטן-פלאן סטראטעגיע וואס טוט צונויפברענגען סטראטעגישע פלאנירונג מיט
באלדיגע איינפירונג ,צו ברענגען דערמיט א אינטער-אגענטור מאנשאפט פון סטעיט מומחים צו שטיצן
ארטיגע רעגירונג קאפאציטעט אויף צו פארווירקליכן זייער קאמיוניטי'ס בליק.
אין די ערשטע פיר יאר פון דעם פראגראם האט דער סטעיט פארשפראכן  400מיליאן דאלער צו
אינוועסטירן אין דאונטאונס וועלכע זענען גרייט פאר ווידער-אויפלעבונג און האבן די פאטענציעל צו ווערן
מאגנעטן פאר ווידער-אנטוויקלונג ,ביזנעס ,דזשאב שאפונג ,און גרעסערע עקאנאמישע און האוזינג
דיווערסיטעט און געלעגנהייט .די פינפטע רונדע פון דער  DRIוועט האבן נאך א  200מיליאן דאלערדיגע
פארשפרעכונג .אנטיילנעמענדע קאמיוניטיס ווערן נאמינירט דורך די סטעיט׳ס  10ראיאנישע
עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסילס באזירט אויף די דאונטאון׳ס פאטענציעל פאר טראנספארמאציע.
יעדע קאמיוניטי ווערט באשאנקען לכל הפחות  10מיליאן דאלער צו אנטוויקלען א דאונטאון
סטראטעגישע אינוועסטירונג פלאן און איינפירן הויפט אונטערצינד פראיעקטן וועלכע פירן אויף פאראויס
די קאמיוניטי'ס בליק פאר ווידער-אויפלעבונג און ניצן אויס נאך פריוואטע און פובליק אינוועסטירונגען.
דאונטאון ווידער-אנטוויקלונג שפילט א קריטיש-וויכטיגע ראלע אין די סטעיט'ס לאנד-וועגווייזיגע
באמיאונגען צו שטיצן שטאנדהאפטיגע עקאנאמישע אנטוויקלונג ,צוריקצודרייען קלימאט ענדערונג און
אונטערהייבן קלימאט יוסטיץ דורך שאפן קאמיוניטיס געאייגנט פאר פוסגייער ,ביציקל פארער ,און
צוטריטליך פאר טראנזיט ,וואס רעדוצירן אויטא באניץ און גרינהויז גאז ארויסלאז .דער  DRIשטיצט אויך
דעם סטעיט'ס געזונטהייט איבער אלץ ּפאליסיס/עלטער-פריינטליכע  NYאיניציאטיוו דורך שאפן מער
געלעגנהייטן פאר אינדרויסנדיגע פארוויילונג און עקסערסייז; אנבאטנדיג זיכער און צוגענגליכע פובליק
ערטער פאר סאציעלע אינטעראקציע ,וועלכע פארבעסערט גייסטישע געזונט און פארברייטערט
צוגענגליכקייט צו פרישע ,ערנערנדע עסן ,איבערהויפט אין אונטערסערווירטע קאמיוניטיס.
דער אונטערנעמונג ווערט אנגעפירט דורך די ניו יארק סטעיט'ס סטעיט דעּפארטמענט .קאמיוניטיס
באקומען שטיצע פון פריוואטע סעקטאר מומחים און א מאנשאפט פון סטעיט אגענטור שטאב אנגעפירט
דורך דעם דעפארטמענט אוו סטעיט אין נאנט צוזאמענארבעט מיט עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט און
דער סטעיט האומס ענד קאמיוניטי ריניועל.
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