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 באפעסטיגונג פלייצונג דאלארדיגע מיליאן 1.1 פון פארענדיגונג אנאנסירט  האוקאל גאווערנאר 
   קאונטי מאנראו  גריס, אוו  טאון  אין   פראיעקט

  
   פארק  קאמיוניטי צו שאדן  וואסער  הויכע צוקונפטיגע לינדערן צו מויער אנפלייץ  אינסטאלירטע  ניי

  
שטורעם סּוער פארבעסערונגען לענגאויס עדזשמער ראוד צו באשיצן שאסיי און פארזיכערן צוטריט 

 צו דערנעבנדע היימען און ביזנעסער  
  

  און   באפעסטיגונג דאלערדיגע מיליאן 300 סטעיט׳ס פון  טייל  אלץ  אויסגעוועהלט פראיעקטן 
  אונטערנעמונג  אנטוויקלונג  עקאנאמישע 

  
   דא בילדער צו באקומען 

  
מיליאן דאלערדיגע פלייצונג   1.1גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט דער פארענדיגונג פון א 
ו גריס, מאנראו קאונטי, אלס  מויער פראיעקט צו לינדערן צוקונפטיגע פלייצונג שאדן אין דעם טאון או

.  (REDI)  אונטערנעמונג   אנטוויקלונג  עקאנאמישע   און באפעסטיגונגטייל פון די סטעיט׳ס 
איבער׳חזר׳נדע אנפלייץ צוליב הויכע לעיק שטאפלען האט געשטעלן אן אנגייענדע דראונג צו 

אינפראסטרוקטור אין דעם געגנט פון לָאנג ּפָאנד ָאוטלעט, וואס מאכנדיג די ערטער אומצוטריטליך פאר 
נדן עדזשמער  איינוואוינער און עמערדזשענסי פערסאנאל און פאראורזאכנדיגע פארערגערונג צו דערנעב

דרייוו. דורכאויס הויכע וואסער פאסירונגען, ווערט טשענעל פארק, אן ארט אין דעם געגנט וועלכס  
וואוינונגען, אינגאנצן איינגעטונקען. די פלייצונג האט א נעגאטיווע ווירקונג  300סערווירט אומגעפער 

בער דעם לעיק שָאר פייער דיסטריקט  שפילפלאץ אויסריכטונגען און לאזט אי-אויפ׳ן פארק און די קינדער 
און דער טאון  DEC שיף ארויספאר פונקט אומניצבאר, אפשוואכנדיג עמערדזשענסי אפרוף פעאיגקייטן.

אוו גריס האבן צוזאמענגעארבעט אויפ׳ן פראיעקט צו פארזיכערן עס באשיצט סיי קאמיוניטי פארמעגנס  
 און סיי די ענוויירָאנמענט.  

  
לענגאויס לעיק אנטעריאו שָארליין זענען שווער באטראפן געווארן אין לויף פון דער  ״ּפרָאּפערטיס 

, און ניו יארק סטעיט האט אנערקענט די  2019היסטארישע פלייצונג אינצידענט וואס האט פאסירט אין 
האט גאווערנער האקול  נויט פאר צוגעגעבענע פלייצונג באשיצונג דורכאויס דעם ראיאן,״  

פראגראם, נעמען מיר באלדיגע און באשטימענדיגע שריטן צו לינדערן   REDIורך דער ״ד געזאגט.
צוקונפטיגע פלייצונג ווירקונגען אויף פובליק אינפראסטרוקטור. ״מיין הויפט פריאריטעט איז צו באשיצן  

ם טָאון און די באפעסטיגונג פראיעקטן אין דע —די מענטשן וועלכע וואוינען אין די דאזיגע קאמיוניטיס 
ָאוו גריס וועט העלפן לינדערן פלייצונגען, באשיצן וואוינונגען, פארשטערקערן זיכערהייט און שאפן א  

 שטאנדהאפטיגע אינפראסטרוקטור.״ 
  

 האבן פראיעקט פארק  טשענעל  דעם אין אונטערגענומען מאסנאמען אויפלעבונג-ווידער און  לינדערונג
  אריינגענומען: 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2021-12%2FFloodwall_Greece.pdf&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Caba2879cac134ddae01708d9bf31f7ef%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637751043615799276%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=bk5fBVQYQ%2F5gunjtwUUEHihPhS9p3sqW1HD9gbEJYd4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fprograms%2Flake-ontario-resiliency-and-economic-development-initiative-redi&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Caba2879cac134ddae01708d9bf31f7ef%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637751043615809175%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=dRlGV5orR6q3sGvG9eSCdUyzj5GmmFnE16zam7h2WLU%3D&reserved=0


  פלייצונג צוריקצוהאלטן הייעך, די אין פיס 251 ביז  אונטערגעבוי מויער-פלייצונג א  אינסטאלירן •
   אייגנשאפט;  פארק א אלס פונקציאנירן און וואסערן

  שטאפל פלייצונג די העכער אויסריכטונגען  שפילפלאץ-קינדער נייע אינסטאלירן און אריבערציען •
  וואסער הויכע נאך  באניצן קענען צו  דאס זיכערןפאר און שאדן וואסער פון באשיצן צו עס

  פאסירונגען;

  רערל  שונט  און ווענטל קאנטראל א  אריינגערעכנט  סיסטעם, אפרין שטורעם צו פארבעסערונגען •
  און קאנטראל; פלייצונג ווירקזאמע מער פאר

 ועעפעקטיו און זיכערע מער און צוטריט  וועג פארבעסערטע פאר לאט   פארקינג אריבערציען •
  פאסירונגען. פלייצונג צוקונפטיגע פון לויף אין זעקלעך-זאמד פון אויסטיילונג

  
דער פארענדיגונג פון דעם פראיעקט ווערט צוזאמגעּפָארט מיט די געברויכן פון דער קאמיוניטי און דער  

יסגייער און  סביבה, ברענגנדיג פארבעסערטע צוגענגליכקייט, מער זיכערע אויטא צוטריט, ווי אויך נייע פ
פלאץ איינריכטונגען. אין צוגאב וועט דער נאטורליכער צווישנפלאך צווישן די וואסער און  -קינדער שפיל 

 חיים צו קענען ווייטער פראספערירן.  -ערטער, צו ערלויבן פאר בעלי-וואוין-יבשה אויסהאלטן באשעפעניש
  

 250,000איז אונטערוועגנס אויף א   אין צוגאב, האט גאווערנער האקול אנאנסירט אז קאנסטרוקציע
עדזשמער ראוד איז   פינאנצירטע שטורעם סּוער פראיעקט אין דעם טאון אוו גריס.-REDIדאלערדיגע  

באגרעניצט מיט ּפָאנדס אויף דרום און לעיק אנטעריאו צו צפון, מאכן עס אומבאשיצט צו פלייצונג און 
ט צו פילצאליגע היימען און ארטיגע ביזנעסער. דורכאויס אפשווענקונג. די ראוד איז א הויפט צוטריט רּו

שטורעם פאסירונגען, טוען די ראוד פלייצונגען אין מערערע ערטער צוליב נידעריגע ערטער מאכט עס  
דער פראיעקט   שווער צו דערגרייכן וואוינונגען, און שעדיגן דער דורכגאנג פון עמערדזשענסי אויטאס.

ו גריס ביי דער טאון פארק נעבן קרענבערי ּפָאנד וועט לינדערן צוקונפטיגע אנגעפירט דורכ׳ן טאון או
שטראף אפצאל פלייצונג דורך אויסגלייכן, פאזיטיוו אפרין, און אויסגאס טירל. דער פראיעקט רעכנט  

אריין אן אויסגאס סטרוקטור, וואס וועט ערמעגליכן דער טאון צו ּפָאמּפ׳ען די איבערפלוס פון דעם  
רעּפ שָארליין די אפגרעידס וועלן -ם סּוער סיסטעם אריין אין קרענּבערי ּפָאנד, ווי אויך ריּפשטורע

לינדערן צוצאל פלייצונג, באשיצנדיג פון שאדנס די ראוד און די הייזער אנטקעגן איבער אויף די אנדערע  
נסי אפרופער. דער  זייט. אין צוגאב וועט דאס ערמעגליכן פאר׳ן ראוד צו בלייבן אפן פאר עמערדזשע

 טַאּפ שיף ארויספאר פונקט וועט נאך אלס ניצבאר.  -עקזיסטירנדע קַאר
  

- קאמיסיע מיט REDI׳דעפארטמענט ָאוו ענווייראנמענטעל קאנסערוועישען׳ קאמישענער און 
- פראגראם זעצט פאר ווייטער פאראויס REDI״ניו יארק׳ס ארזיצער באסיל סעגאוס האט געזאגט, פ
ירן סטראטעגישע פלייצונג באשיצונג און באפעסטיגונג פראיעקטן אנטקעגן איבער לעיק אנטעריאו  פ

 DECליניע קאמיוניטיס היסטאריש באטראפן דורך הויכע וואסערן און עקסטרעמע וועטער. -בארטן
מאנראו קאונטי צו אידענטיפיצירן און  ארבעט אינאיינעם מיט די באאמטע אין דער טאון גריס און

איינפירן הויפט אינפראסטרוקטור פארבעסערונגע ן פראיעקטן ווי דער לָאנג ּפָאנד ָאוטלעט פלייצונג  
מויער, אינוועסטירן אין פראיעקטן וואס וועלן סיי באשיצן קאמיוניטיס און סיי אפהיטן די ענוויירָאנמענט  

 רקער.״ דורך איבערבויען קלוגער און שטע
  

 REDI״דורך דעם עקזעקיוטיוו דעפיוטי סעקרעטאר פון סטעיט ברענדען סי. יוהעס האט געזאגט, 
- אויפצולעבן זייערע וואסער-פראגראם העלפט ניו יארק סטעיט פאר לעיק אנטעריאו קאמיוניטיס ווידער

גונג פון דער  ברעגעס און פארשטערקערן באפעסטיגונג קעגן צוקונפטיגע פלייצונג. דער פארענדי
טשענעל פארק אין דעם טאון ָאוו גריס צייכנט אפ א וויכטיגע טריט פאראויס אין באשיצן דער קאמיוניטי  

שטאלצירט זיך צו זיין אן אקטיווע מיטארבעטער מיט   DOSפארק פון הויכע וואסער פאסירונגען. דער 
  DOSאון אנדערע  REDIדורך  ארטיגע רעגירונג אינסטאנצן צו בויען מער באפעסטיגטע קאמיוניטיס

 פראגראמען.״ 
  



סטעיט דיוויזיע פון היימלאנד סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערוויסעס עקטינג קאמיסיאנערין  
וויכטיג צו פארשטערקערן  -פראיעקטן אין גריס זענען קריטיש REDI״די דזשעקי ברעי האט געזאגט, 

ברעגע. דורך  -ריט צו קאמיוניטיס לענגאויס דער לעיקזיכערהייט, וויבאלד זיי גיבן אומגעשטערטע צוט
וואסערן פון באטרעפן פריוואטע ּפרָאּפערטי און  -שאפן מאסנאמען צו לינדערן צוקונפטיגע פלייצונג

 פובליק אינפראסטרוקטור, מאכן מיר ניו יארק א מער באפעסטיגטע און זיכערע ארט צו רופן היים.״ 
  

״דער באפעסטיגונג און  לעיבאר דעפארטמענט קאמיסיאנערין ראבערטא רירדאן האט געזאגט,
עקאנאמישע אנטוויקלונג אונטערנעמונג זעצט פאר ווייטער צו פארבעסערן אינפראסטרוקטור אין  

קאמיוניטיס באטראפן דורך שווערע פלייצונגען. איך אפלאדיר גאווערנער האקול פאר איר אנגייענדע  
ועסטירונג אין זיכערהייט מאסנאמען וואס פארשטערקערן און באשיצן קאמיוניטיס פון צוקונפטיגע  אינו

 נאטורליכע דיזעסטערס.״  
  

״יעדעס יאר ווערן היים אייגנטימער אין גריס סטעיט סענאטאר דזשערעמי קוני האט געזאגט, 
ָאוטלעט פראיעקט וועט אוועקשטעלן  באטראפן דורך די פאדערונגען פון אפשווענקונג. דער לָאנג ּפָאנד  

ליניע. איינוואוינער וועלן האבן מער  - מיטלען צו באשיצן אונזער פארוויילונג ערטער ברעגע-אפהיט
צוטריט צו געניסן פון אלץ וואס דער טשענעל פארק האט אנצובאטן און אין דער זעלבער צייט 

אפעסטיגונג און עקאנאמישע אנטוויקלונג  פארזיכערן שטאנדהאפטיגקייט. איך בין דאנקבאר פאר דער ב
קאמיסיע פאר זייער שטיצע פון אונזער ראיאן, און איך קוק ארויס אויף די פאזיטיווע רעזולטאטן פון די  

 ארבעט.״  
  

״איך אפלאדיר דער סטעיט׳ס אנטשלאסנקייט צו אסעמבלימאן דזשאש דזשענסען האט געזאגט, 
ליניע קאמיוניטיס און  -דער באפעסטיגונג פון אונזער בארטןפארזעצן נעמען שריטן צו פארזיכערן 

צוזאמענארבעטן מיט ארטיגע רעגירונג אין דער פארענדיגונג פון דעם פראיעקט ביי טשענעל פארק ביי 
דעם לָאנג ּפָאנד ָאוטלעט. דער אינוועסטירונג דורך ניו יארק סטעיט וועט ערמעגליכן פאר היים  

דערס און קאמיוניטי מיטגליד זיך צו שפירן מער זיכער און מער צוגעגרייט  אייגנטימער, ערשטע רעספאנ
פאר לעיק אנטעריאו׳ס קומענדע הויכע וואסער פאסירונג. פארזיכערן אנגייענדע צוטריט און  

וויכטיג פאר איינוואוינער און ערמעגליכט פאר  -סטאביליזירונג פאר טשענעל פארק איז קריטיש
 ארויספאר פונקטן צו יעדער צייט.״    אנגייענדע צוטריט צו די

  
״דער באפעסטיגונג פראיעקט ביי דעם לָאנג ּפָאנד  קאונטי עקזעקיוטיוו אדאם בעללא האט געזאגט, 

ָאוטלעט און טשענעל פארק אין גריס וועט העלפן לינדערן צוקונפטיגע פלייצונג ווירקונגען אויף פובליק  
ליניע. פלייצונגען אין  -אינפראסטרוקטור און באשיצן איינוואוינער לענגאויס דעם לעיק אנטעריאו בארטן

ברעגע קאמיוניטיס. די  -יסגעהויבן די פארוואונדלעכקייט פון אונזער לעיקהאט ארו 2019און  2017
- דאזיגע ארבעט העלפט אפהיטן פובליק געזונטהייט און זיכערהייט און פארבעסערט אונזער לעבנס

קאמיסיע און גאווערנער האקול פאר דער וויכטיגער  REDIקוואליטעט. איך דאנק ניו יארק סטעיט, דער 
 אין מאנראו קאונטי.״   אינוועסטירונג 

  
״איך בין זייער שטאלץ מיט וואס מיר האבן טאון ָאוו גריס סופערווייזער וויליאם רייליך האט געזאגט, 

אויסגעשטעלטע פארק מיט וואסער  - דא אויפגעטון. דער פראיעקט האט טראנספארמירט א פלייצונג
קענען שטאלצירן פאר פילע יארן אין דער   געשעדיגטע געצייג אויף א שיינדל מיט וועלכן מיר וועלן זיך

אויפגעהויבענע -דער באשיינפערליכע באפעסטיגונג און אפעראציאנעלע בענעפיטן פון די ניי צוקונפט.
אינפראסטרוקטור ווי פארקינג, באלייכטונג, און קינדער שפיל פלאץ אויסריכטונגען אליין וועלן אמבעסטן  

טירונג, אבער דער האט געטון פיל מער דערפון. די נייע פלייצונג מויער  אויסניצן די לעבן פון דער אינוועס
וועט באשיצן די פארבליבענע ערטער פון די פארק פון פלייצונג, און מאכן דעם פארק מער באניצבאר און  

מינימיזירן שטערונגען און די קאסטן פון ּפרָאּפערט אויסהאלטונג און אויפריכטונג דורכאויס און נאך  
כע וואסער יארן. נאך וויכטיגער, די נייע פלייצונג וואנט וועט אפהאלטן ראוד פלייצונגען אויפ׳ן פארנט  הוי



טייל פון דעם פארק, אנהאלטנדיג אנגייענדע צוטריט פאר עמערדזשענסי אפרופער וואס געפונען זיך 
אלץ וואלט נישט   אנטקעגן איבער דעם גאס ביי דעם לעיק שָאר פייער דיסטריקט סטאנציע. אויב דאס 

פראיעקט אין ענדע געווארן א פולקאמער רעהאביליטירונג פון דער   REDIגענוג געווען, איז דער 
ברעגע פארק, אריינגערעכנט בעסערע פארקינג, נייע פיסגייער וועגלעך, נייע -פאפולערע וואסער

ץ וואס איז שוין געווארן באלייכטונגען, א ביציקל געשטעל, און א פאנטאסטישער נייע קינדער שפיל פלא
א גרויסן טראסק אין דעם געגנט. דער פראיעקט איז א ריזיגע ערפאלג, און א ביישפיל פון וואס רעגירונג  

 קען טון ווען מיר ארבעטן אלע אינאיינעם.״ 
  

אין אפרוף צו די ברייטערע פארפלייצונגען לעצטנס לענגאויס די ברעגעס פון לעיק אנטעריאו און דער  
צו העכערן די פעסטקייט פון שָארליין  REDIלאורענס טייך האט ניו יארק סטעיט געשאפן  סט.

ראיאנישע פלאנירונג   REDIקאמיוניטיס און אונטערהייבן עקאנאמישע אנטוויקלונג אין דעם ראיאן. פינף 
, וועין,  קאמיטעס, וועלכע באשטייען פון פארשטייער פון אכט קאונטיס )ניאגארא און ארליענס, מאנראו

קאיוגע און אסוועגא, און דזשעפערסאן און סט. לאורענס(, זענען אוועקגעשטעלט געווארן צו 
אידענטיפיצירן ארטיגע פריאריטעטן, ריזיקירטע אינפראסטרוקטור און אנדערע פארמעגנס, און פובליק 

ער טובה פון מיליאן דאלער פאר ד 300האט דער סטעיט פארשפראכן ביז  REDIדורך  סעיפטי זארגן.
קאמיוניטיס און פארבעסערן באפעסטיגונג אין פלייצונג אויסגעשטעלטע ראיאנען לענגאויס לעיק 

 אנטעריאו און דער סט. לאורענס טייך.  
  

 134 שוין זענען ,2019 פון פרילינג אין  געווארן אוועקגעשטעלט  איז  פראגראם REDI סטעיט׳ס די זינט
REDI-פראיעקטן 82 אריינגערעכענט אונטערוועגנס, פראיעקטן יאנישערא און ארטיגע פינאנצירטע 
 35 און שטאפלען קאנסטרוקציע די אין פראיעקטן 17  שטאפל, פלאנירונג די אין  זענען וועלכע

   פראיעקטן.  פארענדיגטע 
  

 .  דא נייעס, דרוקט  REDIפאר מער אינפארמאציע, פראפילן פון די פראיעקטן און פאר 
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