
 
 גאווערנאר קעטי האקול    12/15/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 
" געלטער צו BRIDGE NYמיליאן דאלאר אין " 216גאווערנער האקול אנאנסירט מער פון 

  איבערמאכן און ערזעצן לאקאלע בריקן און וואסער טונעלן
  

  קאמיוניטיס אין ניו יארק 88פראיעקטן אין  109שטעלט צו פינאנצירונג פאר 
   

פראגראם שטיצט באמיאונגען צו פארשטערקערן קריטישע אינפראסטראקטור און מאכן  
  לאקאלע קאמיוניטיס מער שטאנדהאפטיג קעגן די ווירקונגען פון קלימאט טויש 

  
" פינאנצירונג קען מען זעהן  BRIDGE NYליסטע פון קאמיוניטיס וועלכע וועלן באקומען "
  דא

   

   
מיליאן דאלאר וועט געגעבן ווערן אין   216.2ערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז גאוו

לאקאלע רעגירונגען צו איבערמאכן און ערזעצן בריקן און וואסער    88פארמערטע הילף פאר  
טונעלן וואס לויפן אונטער געסער אין יעדע ראיאן אין די סטעיט. די געלטער וועלכע ווערן  

( אונטערנעמונג שטיצט פראיעקטן  NY)בריק  BRIDGE NYטער די סטעיט'ס צוגעשטעלט אונ
וועלכע רעדוצירן די סכנה פון פארפלייצונגען, פארמערן די שטאנדהאפטיגקייט פון סטרוקטור,  

ערמעגליכן ראיאנישע עקאנאמישע הצלחה און פריאריטיזירן פראיעקטן וועלכע בענעפיטירן  
 אמיוניטיס.  ענווייראמענטאלע גערעכטיגקייט ק

   

' פראגראם שטעלט צו וויכטיגע געלטער צו פארמערן די זיכערהייט,  BRIDGE NY"די '
שטאנדהאפטיגקייט און פארלעסליכקייט פון קריטישע אינפראסטראקטור אין אייגנטום פון  

"מיר מוזן פארזעצן צו מאכן די   האט גאווערנער האקול געזאגט.לאקאלע רעגירונגען", 
קאלע קאמיוניטיס צו באשיצן אונזערע סטראטעגישע אינוועסטירונגען אין אונזערע לא

איינוואוינער פון די אפטערע עקסטרעמע ווינטער וועטער געשעענישן, און אזוי אויך צו צושטעלן  
פאר ניו יארקער די מאדערניזירטע און פארגעשריטענע אינפראסטראקטור וואס עס קומט זיך  

 זיי." 

   
ן דאלאר וואס איז שוין געגעבן געווארן בעפאר  מיליא 500די היינטיגע אנאנס בויט אויף די כמעט  

פאר לאקאלע רעגירונגען אונטער דעם אונטערנעמונג צו פארבעסערן די קוואליטעט פון לעבן  
" געלטער זענען BRIDGE NYפאר איינוואוינער און ביזנעסער אין יעדע ראיאן פון די סטעיט. די " 

אלע רעגירונגען האבן געדארפט אריינגעבן  צוגעטיילט געווארן דורך א פראצעדור וואו די לאק
פארמעסטנדע פארשלאגן, און עס וועט שטיצן אלע שטאפלען פון די פראיעקטן,  

אריינרעכענענדיג דעזיין, ערהאלטונג פון די נויטיגע ערלויבענישן און קאנסטרוקציע. די פראיעקטן  
אבן אין באטראכט גענומען די  זענען אויסדערוועהלט געווארן באזירט אויף קריטעריאנען וועלכע ה

צושטאנד פון די אינפראסטראקטור און די אויסזיכטן פון די בריק אדער וואסער טונעל צו 
געשעדיגט ווערן פון פארפלייצונג און/אדער אפשווענקונג; די וויכטיגקייט פון די בריק אדער  
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ן ביזנעסער וועלכע נויטיגן  וואסער טונעל באזירט אויף אומוועג מעגליכקייטן און די צאל און סארט
זיך דערין; בענעפיטן פון די געסער פאר ענווייראמענטאלע גערעכטיגקייט קאמיוניטיס; און די  

 אלגעמיינע איינפלוס אויף די באוועגונג פון סחורה.  
   

( קאמישאנער מערי  Department of Transportationטראנספארטאציע דעּפארטמענט )
"גאווערנער האקול זעהט איין די וויכטיגקייט פון אינוועסטירן  טעריזע דאמינגעז האט געזאגט, 

אין אונזער סטעיט'ס קאמיוניטיס און טראנספארטאציע אינפראסטראקטור אלץ א 
טערמיניגע ענווייראמענטאלע און עקאנאמישע  -פונדאמענטאלע חלק פון אונזער סטעיט'ס לאנג

נדהאפטיגקייט. די געלטער וועלכע זענען היינט אנאנסירט געווארן שטעלן צו די שטיצע צו  שטא
מאכן אונזערע לאקאלע קאמיוניטיס שטערקער, אונזער אינפראסטראקטור מער שטאנדהאפטיג 

 און אונזער סטעיט מער אויסגעשטאט צו פארמינען די ווירקונגען פון קלימאט טויש."  
   

NYSAOTSOH נט, ריטשארד בענדזשאמען, סּוּפעראינטענדענט פון הייוועיס פון  פרעזידע
פאראיין פון טאון   NYS"אין די נאמען פון די  טאמּפסאן טַאון, האט געזאגט, 

 NYS Association of Town Superintendents ofסּוּפעראינטענדענטס פון הייוועיס )
Highways, NYSAOTSOH )– וויל איך    –ציע פאראיין די סטעיט'ס גרעסטע טראנספארטא

קָאזינס און סּפיקער היסטי פאר  -באדאנקען גאווערנער האקול, מאיאריטעט פירערין סטּוערט
פראגראם.   BRIDGE NYזייער עקשנות'דיגע שטיצע פון לאקאלע אינפראסטראקטור דורך די  

דער פראגראם וואס איז ספעציעל געווידמעט פאר לאקאלע בריקן און וואסער טונעלן איז וויכטיג  
פאר אונזערע לאקאלע רעגירונגען. ניו יארק דארף פארזעצן צו מאכן אינוועסטירונגען צו בויען  

ר קוקן ארויס  מי אונזער עקאנאמיע און באשיצן די זיכערהייט פון אונזער רייזנדע באפעלקערונג.
צו ארבעטן מיט אונזערע סטעיט ערוויילטע בעאמטע צו אנהאלטן און פארמערן די 

  יאריגע פינאנצירונג פראגראם." -אינוועסטירונגען אזוי ווי מיר קוקן ארויס צו די קומענדיגע פינף
  

דזשָאוסעף וויסינסקי, פרעזידענט פון די ניו יארק סטעיט קאונטי הייוועי  
 New York State County Highway Superintendentsנדענטס פאראיין )סוּפעראינטע

Association ,זינט עס איז געעפנט געווארן איז  (, האט געזאגט"BRIDGE NY   געווען א
געוואלדיגע שטופ פאר קאונטי הייוועי דעּפארטמענטס באמיאונגען צו אויפהאלטן, איבערמאכן 

אונזערע ריזיגע סיסטעמען פון בריקן און וואסער טונעלן.   און פארמערן די שטאנדהאפטיגקייט פון
פון די געסער און איבער האלב  87%לאקאלע רעגירונגען זענען פאראנטווארטליך צו אויפהאלטן 

האט ערמעגליכט קאונטיס צו אדרעסירן די קריטישע   BRIDGE NYפון די בריקן אין די סטעיט.  
ן אנדערש אפגעשטופט געווארן. יעצט, דורכן זיך  אינפראסטראקטור געברויכן וועלכע וואלט

אפגעבן מיט איבערמאכונג און איבערבויאונג פאדערונגען פון מער בריקן און וואסער טונעלן, איז  
די ארבעט ווייניגער קאסטבאר און שפארט איין באדייטנד פאר בירגער וועלכע צאלן שטייערן.  

וערנער קעטי האקול פאר זייער שותפות און  מיר לויבט אויס קאמישאנער דאמינגעז און גאו
שטארקע שטיצע פון סטעיט פינאנצירונג פאר לאקאלע געסער און בריק פראגראמען פאר די  

  בענעפיט און זיכערהייט פון די רייזנדע באפעלקערונג." 
" פראגראם ווערט פארטיילט דורך די ניו יארק סטעיט טראנספארטאציע  BRIDGE NYדי " 

און איז טייל פון די סטעיט'ס אנגייענדע באמיאונגען צו פארמערן אינוועסטירונגען  דעּפארטמענט 
אין לאקאלע געסער, בריקן און אנדערע וויכטיגע טראנספארטאציע אינפראסטראקטור איבער ניו  

יארק סטעיט. א פולע ליסט פון פראיעקטן וועלכע זענען געשאנקען געווארן געלטער לויט די  
 .  דאזעהן  ראיאן איז דא צו
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  ראיאן

גרענטס 
פאר 
בריקן 
  )צאל(

גרענטס 
פאר 

טונעלן 
  )צאל(

סך הכל 
גרענטס 

  )צאל(

גרענטס פאר  
בריקן )סומע אין  

  מיליאנען(

גרענטס פאר  
טונעלן )סומע אין  

  מיליאנען(

סך הכל גרענטס 
)סומע אין  
  מיליאנען(

              

Capital 
Region  

1  13  14  $1,164,900  $12,472,262  $13,637,162  

Central 
New York  

5  1  6  $11,448,761  $1,000,000  $12,448,761  

Finger 
Lakes  

4  6  10  $3,991,220  $5,738,832  $9,730,053  

Mid-
Hudson  

8  8  16  $27,233,689  $7,517,991  $34,751,680  

Mohawk 
Valley  

9  3  12  $28,293,376  $2,665,164  $30,958,540  

North 
Country  

7  12  19  $15,611,078  $11,408,377  $27,019,455  

Southern 
Tier  

9  3  12  $25,049,783  $2,947,489  $27,997,271  

Western 
New York  

5  11  16  $6,485,388  $9,837,823  $16,323,211  

New York 
City  

1  0  1  $29,400,000  $0  $29,400,000  

Long 
Island  

3  0  3  $13,994,719  $0  $13,994,719  

              

  $216,260,852  $53,587,938  $162,672,913  109  57  52  סך הכל

   
"די סטעיט לעגיסלאטור האט געשאנקען סענאטאר טימאטי מ. קענעדי האט געזאגט, 

יאריגע בודזשעט פאר ניו יארק'ס  -פון פינאנצירונג אין די הייהיסטארישע סומעס 
אינפראסטראקטור, מאכנדיג גאר א גרויסע אינוועסטירונג אין אונזערע געסער. די אנאנס דורך  

גאווערנער האקול בויט אויף די שוואונג און גרייט צו אונזער סטעיט'ס בריקן פאר צוקונפטיגע  
מיר ווארטן פאר קריטישע דאלארן פון די פעדעראלע איבערמאכונג אין די צייט וואס 

  אינפראסטראקטור געזעץ."
  

"אונזערע קאמיוניטיס פארלאזן זיך אויף  אסעמבלימאן וויליאם ב. מאגנארעלי האט געזאגט, 
אונזערע טראנספארטאציע נעטווארקדס יעדן טאג צו אנקומען וואו זיי דארפן גיין. אינוועסטירן  

אונזערע בריקן ווידערהאלט ניו יארק סטעיט'ס פארפליכטונג צו באשיצן און  אין באשיצן 
  פארבעסערן אונזער אינפראסטראקטור איבער די גאנצע סטעיט." 

   
  

###  
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