
 
 גאווערנאר קעטי האקול   1/13/2022אויף תיכף ארויסצוגעבן:  

 

 

מיליאן דאלערדיגע לאנג איילענד    10גאווערנער האקול מעלדט אויס אמיטיוויל און ריווערהעד די 
 געווינער פון פינפטע רונדע דאונטאון אויפלעבונג איניציאטיוו  

  
סטעיט וועט ארבעטן מיט איינוואוינער, קאמיוניטי פירער און פובליק באאמטע אויפצולעבן  

 דאונטאון געגנטער 
  

אויפלעבונג אינוועסטירונגען זענען א קריטיש וויכטיגע טייל פון דעם סטעיט׳ס  -דאונטאון ווידער
 עקאנאמיע   אויפלעבן קאמיוניטיס און וואקסן דער-אויספירליכע סטראטעגיע צו ווידער

  
 10גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן אז אמיטיוויל און ריווערהעד וועלן ביידע באקומען 

מיליאן דאלער אין פָאנדינג אלס די לאנג איילענד ראיאנישע געווינער פון דער פינפטע רונדע פון דעם  
 10, ווערן יעדע פון דער סטעיט׳ס 5רונדע  DRI(. אלס טייל פון DRIדאונטאון אויפלעבונג איניציאטיוו )

  200מיליאן דאלער, מיט א סך הכל פון  20ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג ראיאנען אויסגעטיילט 
פארשפראכן דורך די סטעיט, פאר פינאנצירונג און אינוועסטירונגען צו העלפן קאמיוניטיס אונטערהייבן  

 עקאנאמיעס דורך טראנספארמירן דאונטאונס אויף לעבהאפטע געגנטער.   19-וידקָאו-זייערע נאך
  

מיטלען וואס זיי דארפן איז קריטיש פאר ניו יארק׳ס  -״פארזיכערן אז ארטיגע קאמיוניטיס האבן די הילפס
״אמיטיוויל און ריווערהעד שפילן  האט גאווערנער האקול געזאגט. עקאנאמישע ווידעראויפלעבונג,״ 

ידע וויכטיגע ראלעס אין די אלגעמיינע עקאנאמישע געזונט פון לאנג איילענד און איך האב קיין שום בי
נאר זיי וועלן  19-ספק נישט אז מיט די פָאנדינג וועלן זיי נישט נאר זיך ערהוילן פון די תוצאות פון קָאוויד

 טערמין.״ -אויך בליען אויפ׳ן לאנגן

  
״נאך א פארמעסטערישע געשאנק  ליוטענאנט גאווערנער ברייען בענדזשאמין האט געזאגט, 

מיליאן  20פראצעס מיט צענדליגע אפליקאנטן, וויל גראטולירן אמיטיוויל און ריווערהעד פאר געווינען 
  דאלער אלס טייל פון דער פינפטע רונדע פון דעם סטעיט׳ס טראנספארמירנדע דאונטאון אויפלעבונג

איניציאטיוו. אזוי ווי מיר בויען זיך ווייטער איבער פון דער קָאוויד פאנדעמיע, וועט דער אינוועסטירונג  
כוח פאר דער ארטיגער עקאנאמיע, צוציען טוריסטן און ראיאנישע  -צושטעלן א באדייטנדע אונטערהייב

    לענד איינוואוינער.״קוואליטעט פאר לאנג איי-באזוכער, שאפן דזשאבס און פארבעסערן דעם לעבנס
  

, וואס ווערט אנגעפירט דורך די סטעיט דעּפארטמענט, דינט אלס גרונדשטיין פון די סטעיט'ס  DRIדער 
עקאנאמישע אנטוויקלונג ּפאליסי דורכן טראנספארמירן דאונטאון געגנטער אויף לעבהאפטע צענטערן  

אנטוויקלונג,  -אליטעט און ציען צו ווידערקוו-פון אקטיוויטעט וועלכע טוען אנבאטן א הויכע לעבנס
אין דער דאזיגער רונדע האט   ביזנעסער, דזשאבס און עקאנאמישע און האוזינג פארשידנארטיגקייט.

מיליאן דאלאר, און זי האט  200מיליאן דאלאר צו  100גאווערנער האקול געטאפלט די פינאנצירונג פון 
נטוויקלונג קאונסיל צו באשליסן אויב זיי זאלן נאמינירן צוויי  ערלויבט פאר יעדע ראיאנישע עקאנאמישע א 

דאלארדיגע געווינער אויף צו טראנספארמירן און -מיליאן-20דאלערדיגע געווינער אדער איין -מיליאן-10
רונדעס, וועט יעדע   DRIאנטוויקלונג פראיעקטן. אזוי ווי פריערדיגע -אונטערהייבן דאונטאון ווידער



-ארויף׳דיגע קאמיוניטי-אונטן-קאמיוניטי אנטוויקלען א סטראטעגישע פלאן דורך א פון אויסגעוועהלטע
אויפלעבונג פון איר דאונטאון  -באזירטע פלאנירונג פראצעס וועלכע דרוקט אויס א בליק פאר דער ווידער

די  און אידענטיפיצירט א ליסטע פון הויפט פראיעקטן וועלכע האבן די פאטענציעל צו טראנספארמירן
געלטער וועלן   DRIדאונטאון געגנט און אויסניצן ווייטערדיגע פריוואטע און פובליק אינוועסטירונגען. 

דערנאך ווערן אויסגעטיילט פאר אויסגעקליבענע פראיעקטן וועלכע האבן די גרעסטע פאטענציעל אויף  
 פאר׳ן דאונטאון געגנט.   אויפלעבונג און פארווירקליכן דער קאמיוניטי׳ס בליק-אונטערצוהייבן ווידער

    
 אמיטיוויל  

מיט א דאונטאון וואס איז גאנץ קליין, וואו מען קען ארומגיין צופיס, און נאענט צו דער באן סטאנציע, וויל  
אמיטיוויל מאכן זייער דאונטאון געגנט איינע פון די פרעמיערע דעסטינאציעס אויף לאנג איילענד,  

ברעג קולטור און היסטארישע חן. עס בויט זיך מאמענטום  -יגער וואסעראנגעצייכנט דורך איר אייגנארט
אין אמיטיוויל מיט מערערע פארטיגע און אנגייענדע פראיעקטן, אריינגערעכנט א פיסגייער און ביציקל 

באניץ  -לעין פראיעקט, מערערע פריוואטע וואוינונג דעוועלאפמענטס, און מערערע געמישטע
ן אויף דעם מאמענטום וויל אמיטיוויל אויפלעבן זייער באן סטאנציע און איר  דעוועלאפמענט. צו בויע

   נאטור ערטער.-ארומיגע אומגעגנט, העכערן פיסגייער און ביציקל צוטריט, און פארברייטערן גרינע
  

 ריווערהעד  
באניץ געגנט וואס דער  - ריווערהעד׳ס דאונטאון געגנט איז א גאנץ קליינע, פארשידנארטיגע, געמישטע 

טאון צילט צו מאכן לעבהאפט און דינען אלס א פארוויילונגס, איינקויפונג און טוריסט דעסטינאציע מיט  
סטארישע  ברעג אלס איר צענטראלן פונקט. טראץ הי-דער אויפגעלעבטע פעקאניק טייך וואסער

שוועריגקייטן פאר׳ן דאונטאון געגנט, איז ריווערהעד אנטשלאסן צו איר אויפלעבונג. מיט די מאמענטום  
פון פארענדיגטע און אנגייענדע פראיעקטן, אריינגערעכנט א נייע אקוואריום, דאס צוריקעפענען פון דעם  

ו העכערן פובליק צוזאמקונפט סופאלק טעאטער, און מערערע הָאוזינג פראיעקטן, צילט ריווערהעד צ
ברעג, שאפן נייע פיסגייער און ביציקל צוטריט, און  -ערטער, אויסצוניצן דער פעקאניק טייך וואסער

פארבעסערן פיסגייער און ביציקל אפגעהיטנקייט כדי צו שאפן א גרעסערע מאס עקאנאמישע  
 צוגלייך.  אקטיוויטעט אין דעם שטאט צענטער פאר איינוואוינער און טוריסטן 

  
דורך א פארמעסטערישע פראצעס האט דער לאנג איילענד ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסיל  
דורכגעפירט א גרונטליכע איבערזיכט אויף פארשלאגן אריינגעגעבן פון קאמיוניטיס לענגאויס דעם ראיאן  

בעפאר רעקאמענדירן אמיטיוויל און גענומען אין באטראכט אלע זיבן באדינגונגען אויסגערעכנט אונטן 
 און ריווערהעד אלס 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

מינ׳יגע  -דער דאונטאון געגנט מוז זיין א צוציענדער און וואוינבארער קאמיוניטי פאר פארשידן •
קייט,  באפעלקערונגען פון יעדן עלטער, איינקונפט שטאפל, דזשענדער, אידענטיטעט, פעאיג

 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
און ּפַארקינג סטאנדארטן, גאנצע גאס פלענער,  ארטיגע ערד טיילן, מאדערנע זאונינג קאודס 

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



די מוניציפאליטעט זאל האבן אויסגעפירט אן אפענע און שטארקע קאמיוניטי אריינציע פראצעס   •
פלעבונג און א פרעלימינארע ליסטע פון אוי-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  •
דע פראיעקטן וועלכע וועלן זיין גרייט די מוניציפאליטעט האט אידענטיפיצירט טראנספארמירנ •

 געלטער.   DRIאויף איינצופירן אינ׳ם קורצן טערמין מיט אן איינשפריץ פון 

  

אמיטיוויל און ריווערהעד שליסן זיך איצט אן מיט וועסטבורי, היקסוויל, צענטראל אייסליפ און באלדווין, 
רונדעס, יעדע   DRIוועלכע זענען געווען די לאנג איילענד ראיאן׳ס געווינער אין די ערשטע פיר 

 באזונדער.  
  

אמיטיוויל און ריווערהעד וועלן איצט אנהויבן דעם פראצעס פון אנטוויקלען א סטראטעגישע  
דאלער אין   300,000אינוועסטירונג פלאן אויפצולעבן זייערע דאונטאון געגנטער מיט א סומע אויף ביז 

וואס  גרענט. ארטיגע פלאנירונגס קאמיטעס,  DRIמיליאן דאלערדיגע  10פלאנירונג געלטער פון די  
באשטייען פון מוניציפאלע פארטרעטער, קאמיוניטי פירער, און אנדערע פאראינטערעסירטע פארטייען 

וועלן פירן דער באמיאונג, געשטיצט דורך א מאנשאפט פון פריוואטע סעקטאר מומחים און סטעיט 
ן און פלאנירער. די סטראטעגישע אינוועסטירונג פלענער וועלן אונטערזוכן ארטיגע אייגנשאפט

געלעגנהייטן און אידענטיפיצירן עקאנאמישע אנטוויקלונג, טראנספארטאציע, הָאוזינג און קאמיוניטי 
אויפלעבונג  -פראיעקטן וועלכע זענען אין איינקלאנג מיט יעדע קאמיוניטי׳ס בליק פאר דאונטאון ווידער

פלענער וועלן פירן די און זענען גרייט אויף באלד איינצופירן. די סטראטעגישע אינוועסטירונג 
פירן -אויפלעבונג פראיעקטן וועלכע וועלן פאראויס- גרענט געלטער אין ווידער DRIאינוועסטירונגען פון 

דער קאמיוניטי׳ס בליק פאר איר דאונטאון געגנט און וועלכע קענען אויסניצן און פארברייטערן אויף דער  
׳ס פינפטע רונדע וועלן זיין DRIנער פאר דער מיליאן דאלערדיגע אינוועסטירונג. פלע  10סטעיט׳ס 

 . 2022פארטיג אין 
  

״דער דאונטאון  אמטירנדע סעקרעטאר פון סטעיט ראבערט דזשעי. ראדריגעז האט געזאגט,
אויפלעבונג איניציאטיוו העלפט טראנספארמירן דאונטאון געגנטער לענגאויס דעם סטעיט דורך א  

געברויכן פון יעדע קאמיוניטי. ריווערהעד און אמיטיוויל זענען די  צוגאנג וואס איז צוגעפאסט צו די  
לעצטערע קאמיוניטיס צו געניסן פון דעם אינאווירטע עקאנאמישע אנטוויקלונג פראגראם, וועלכס וועט  

העלפן שאפן פובליק ערטער און פארשטערקערן פארבינדונגען פאר׳ן פארגעניגן פון איינוואוינער און  
דעפארטמענט ָאוו סטעיט קוקט ארויס מיט חשק צו ארבעטן מיט ריווערהעד און באזוכער. דער 

אמיטיוויל צו אנטוויקלען סטראטעגישע פלענער וועלכע וועלן אויסניצן פריוואטע אינוועסטירונגען פון 
 וועלכע עס וועט געניסן דער גאנצער לאנג איילענד ראיאן.״  

  
  CEOאמישענערין און פרעזידענטקע און דעזיגנירטע ק- ׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ במקום

״ניו יארק סטעיט איז אנטשלאסן צו טראנספארמירנדע עקאנאמישע  האוּפ נייט האט געזאגט, 
געלעגנהייטן דורך געצילטע אינוועסטירונגען וועלכע וועלן שאפן לעבהאפטיגע קאמיוניטיס. דער  

אזן א נייעם חיות אין דאונטאון ריווערהעד און אמיטיוויל דאונטאון אויפלעבונג איניציאטיוו וועט אריינבל
דורך אונטערהייבן ביזנעס וואוקס, שאפן דזשאבס, און שטיצן טוריזם. דאס וועט אונטערצינדן  

צוקונפטיגע עקאנאמישע בליאונג און אריינגעבן פרישע כוחות אין די דאונטאון געגנטער אלס בעסערע  
 וינער און טוריסטן צוגלייך.״ פלעצער פאר ביזנעסער, איינווא

  
HCR מיליאן דאלערדיגע געשאנקען היינט   10״די  ענע וויסנאוסקאס האט געזאגט, - קאמישענער רוט

אויסגעמאלדן פאר ריווערהעד און אמיטיוויל וועלן העלפן די קאמיוניטיס פארברייטערן צוגענגליכע 



הָאוזינג געלעגנהייטן, פארבעסערן זיכערהייט פאר פיסגייער און ביציקליסטן און אנטוויקלען נייע 
ע וועלן צוציען מער טוריסטן צו לאנג איילענד. די  קולטורעלע און בילדונגס אטראקציעס וועלכ

- אינוועסטירונגען וואס מיר מאכן דורך דעם דאונטאון אויפלעבונג איניציאטיוו וועט פארזיכערן לאנג
טערמיניגע עקאנאמישע וואוקס פאר דאונטאון געגנטער לענגאויס דעם סטעיט און ברענגען רווחים אין  

 גע צוקונפט פאר אלע ניו יארקער.״  א גרינערע און מער שטאנדהאפטי
  

״אין שאפן געלטער פאר די דאונטאון אויפלעבונג פראיעקטן,  סענאטאר דזשאן ברוקס האט געזאגט, 
צייגט גאווערנער האקול ווידעראמאל איר אנטשלאסנקייט צו העלפן לאנג איילענד. דורך באזארגן עכטע  

און עקאנאמישע סטאביליטעט פאר אונזערע טאונס און  געלעגנהייט פאר דער וואוקס פון מסחר, קולטור  
ארבעטנדע פאמיליעס אין  -געגנטער, איז קלאר אז דער גאווערנער פריאריטיזירט די געברויכן פון שווער

שאפן א שטערקערן צוקונפט. דאס איז דער גאנצער באדייט פון גוטע רעגירונגשאפט און איך אפלאדיר  
 יאונגען.״ גאווערנער האקול פאר אירע באמ

  
״ריווערהעד׳ס אפליקאציע איז געווען ריכטיג אויסגעצייכנט  סענאטאר אנטאני פאלומבא האט געזאגט, 

און האט פולקאם פארדינט צו ווערן אויסגעקליבן. איך בין זיכער אז דאונטאון ריווערהעד איז 
ך בין אנטשלאסן צו  אנטוויקלונג. אי -פולשטענדיג גרייט פאר טראנספארמירנדע עקאנאמישע ווידער

העלפן ריווערהעד דערגרייכן אונזערע געמיינזאמע דאונטאון אויפלעבונג צילן אויף סיי וועלכן אופן וואס  
   איך קען.״

  
״ניו יארק׳ס דאונטאון אויפלעבונג  ּפיער האט געזאגט, - מיטגליד קימבערלי דזשין-אסעמבלי 

צו טרייבן עקאנאמישע וואוקס און טראנספארמירן  איניציאטיוו איז געווארן א הויפט שטאנדטייל אויף
אונזערע דאונטאון געגנטער אויף לעבהאפטע קאמיוניטיס וועלכע העלפן אונזער סטעיט זיך ציען אויף 

פאראויס, און איך בין דערהייטערט אז דער ווילעדזש ָאוו אמיטיוויל איז אויסגעקליבן געווארן אלס א  
יגע פָאנדינג. מיינע הארציגע קאנגראטולאציעס פאר אמיטיוויל ווילעדזש  וויכט-געווינער פון די קריטיש

מעיאר דעניס סירי, דעפיוטי מעיאר קעווין סמיט און דער גאנצער ווילעדזש ּבָאורד ָאוו טרָאסטיס אויף 
פארדינטער געווינס, און איך וויל דאנקען גאווערנער האקול, ליוטענאנט גאווערנער  -דער וואויל

ין, און דעם לאנג איילענד ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסיל פאר ווייטער  בענדזשאמ
פריאריטיזירן עכטע, ממשות׳דיגע אינוועסטירונגען אין אונזערע ארטיגע קאמיוניטיס דא אויף לאנג  

 איילענד און לענגאויס ניו יארק סטעיט.״ 
  

נאך סערווירן אויפ׳ן ריווערהעד טאון ּבָאורד  מיטגליד דזשאדי דזשיגליא האט געזאגט, ״-אסעמבלי 
יאר אונטער דריי אדמיניסטראציעס און זיין א טייל פון פילע דאונטאון אויפלעבונג   10אויף 

אונטערנעמונגען, איז דאס א נויטיגער איינשפריץ אין ארעם וואס ריווערהעד ברויך האבן אויף צו עררייכן  
דאונטאון געגנט אויפלעבונג. איך אפלאדיר סופערווייזער   די שפיץ וואס אנבאלאנגט סוקסעספולע

, צו נעמען CDAאגוויאר און די טאון ּבָאורד׳ס פלייסיגע ארבעט, און דאס ארבעטן נאענט מיט דער 
שטחים נויטיג פאר׳ן טאון סקווער און שוין אנהויבן דעם דעמאליציע  -דרייסטע שריטן אפצוקויפן די ערד 

ן אוועקפירן נאכגעלאזטע געביידעס צו געבן א קלארן בליק אויפ׳ן טייך. דאס  פראצעס אראפצונעמען או
 איז געווען דער אנהויב פון גרויסע זאכן וואס וועלן קומען פאר׳ן דאונטאון אין דעם צוקונפט.״  

  
״אין סופאלק זענען אונזערע דאונטאון סופאלק קאונטי עקזעקיוטיוו סטיוו בעלאון האט געזאגט, 

געגנטער די הארץ פון אונזערע קאמיוניטיס, און איבער די לעצטערע עטליכע יאר, האבן סיי ריווערהעד 
ייערע ביזנעס און סיי אמיטיוויל געארבעט אויסערגעווענטליך שווער אריינצוגעבן פרישע כוחות אין ז 

די היינטיגע געשאנקען דורך גאווערנער  דיסטריקטן און ברענגען א נייעם חיות צו זייערע קאמיוניטיס. 
באשטעטיגן אונזערע אנגייענדע אויפלעבונג ארבעט און וועט ערמעגליכן פאר די צוויי -האקול טוט ווידער

 ירנדע פראיעקטן.״ קאמיוניטיס זיך צו ציען אויף פאראויס מיט ריכטיג טראנספארמ
  



״דער טאון ָאוו ריווערהעד וויל אויסדרוקן ריווערהעד סופערווייזער איוועט אגוויאר האט געזאגט, 
אונזערע הארציגע דאנקבארשאפט צו גאווערנער האקול און ליוטענאנט גאווערנער בענדזשאמין פאר 

ערנער און דער ׳עמפייער סטעיט שענקן א באדייטנדע גרענט צו שאפן א נייעם טאון סקווער. די גאוו
-דעוועלאפמענט׳ קארפארעישען האבן געזען אונזער בליק אין אונזער ׳טראנספארמירנדע, אויפדאסניי

פארגעשטעלטע ריווערהעד׳ פלאן, און דורך דעם גרענט וועט דער בליק קענען באלד ווערן א  
 ווירקליכקייט. א דאנק אייך, גאווערנער האקול.״  

  
ער דאונטאון אויפלעבונג איניציאטיוו איז ן טאון סופערווייזער ריטש שעפער האט געזאגט, ״דּבעּבילא  

נייטיגע טייל פון עקאנאמישע אנטוויקלונג אין ניו יארק סטעיט און איך בין גאר שטארק  -א העכסט
דערפריידט צו הערן אז דער ווילעדזש ָאוו אמיטיוויל וועט באקומען געלטער צו וואקסן און  

פריער לעבהאפטע דאונטאון געגנט. אמיטיוויל איז א באליבטע טייל פון -פון-ראנספארמירן זייער שויןט
אונזער קאמיוניטי דא אין דעם טָאון ָאוו ּבעּבילָאן און איך אפלאדיר גאווערנער האקול׳ס באמיאונגען צו  

ארטיגער עקאנאמיע אזוי ווי   שטיצן אונזער ארטיגע קאמיוניטי. די געלטער וועלן בלי ספק העלפן אונזער
מיר זעצן פאר ווייטער זיך צו ערהוילן פון נעגאטיווע עקאנאמישע תוצאות אנגעברענגט דורך דער  

   פאנדעמיע.״
  

- מיליאן דאלערדיגע דאונטאון ווידער 10״די  אמיטיוויל מעיאר דעניס עם. סירי האט געזאגט,
ך אויפטון צו העלפן אמיטיוויל איינוואוינער און ביזנעסער  ויפלעבונג איניציאטיוו געלטער וועלן גאר אסאא

צו בליען דורך אינוועסטירן אין אינפראסטרוקטור און שאפן מער פובליק פלעצער פאר יעדן צו געניסן.  
עס איז א באגייסטערנדע צייט פאר דער ווילעדזש ָאוו אמיטיוויל, און איך בין דאנקבאר פאר גאווערנער  

 נקייט צו אינוועסטירן אין דער קאמיוניטי.״ האקול׳ס אנטשלאס 
    

לאנג איילענד ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסיל קאמיטע מיטגלידער לינדע ארמין און  
דורך   ריווערהעד און אמיטיוויל שטיצן  צו זיך שטאלצירט LIREDC ״דערדעיוו קאפעל האבן געזאגט, 

מיליאן דאלערדיגע אינוועסטירונג   10דער פינפטע רונדע פון דעם דאונטאון אויפלעבונג איניציאטיוו. די 
אין די דאונטאון געגנטער וועט פארשטערקערן זייער עקאנאמישע פעסטקייט, טרייבן זייערע 

יפגעלעבטע  עקאנאמישע וואוקס, און טראנספארמירן דאונטאון אמיטיוויל און ריווערהעד אויף או
 קאמיוניטיס וואו מענטשן קענען וואוינען, ארבעטן, און פארוויילן.״ 

  
 איבער דעם דאונטאון אויפלעבונג איניציאטיוו  

צו פארשנעלערן און  2016איז איינגעפירט געווארן אין   דער דאונטאון אויפלעבונג איניציאטיוו
פארברייטערן די אויפלעבונג פון דאונטאונס און געגנטער אין אלע צען ראיאנען פון דעם סטעיט צו  

כוח אויף אינוועסטירונג. דער  - אקטיוויטעט און אלס אן אונטערצינד סערווירן אלס צענטערס פון
אומדערהערטער און  -איניציאטיוו, אנגעפירט דורך דעם דעפארטמענט ָאוו סטעיט, פארטרעט אן פריער

פלאן סטראטעגיע וואס טוט צונויפברענגען סטראטעגישע פלאנירונג מיט באלדיגע  -אינאווירנדע שריטן
אגענטור מאנשאפט פון סטעיט מומחים צו שטיצן ארטיגע  -ענגען דערמיט א אינטעראיינפירונג, צו בר

 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  -גרייט פאר ווידער  אינוועסטירן אין דאונטאונס וואס זענען

אנטוויקלונג, ביזנעס, דזשאב שאפונג, און גרעסערע עקאנאמישע און האוזינג -מאגנעטן פאר ווידער
וועט האט געענדיגט נאך א   DRIפארשידנמיניגקייט און געלעגנהייטן. די פינפטע רונדע פון דער 

. אנטיילנעמענדע קאמיוניטיס ווערן נאמינירט דורך די  2021מיליאן דאלערדיגע פארשפרעכונג אין 200
ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסילס באזירט אויף די דאונטאון׳ס פאטענציעל   10סטעיט׳ס 

מיליאן דאלער צו אנטוויקלען   10פחות פאר טראנספארמאציע. יעדע קאמיוניטי ווערט באשאנקען לכל ה
א דאונטאון סטראטעגישע אינוועסטירונג פלאן און איינפירן הויפט אונטערצינד פראיעקטן וועלכע פירן 

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%7C68be31bfb91e42b90cf108d9d6c69019%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637776970575261426%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=9km7N%2BHB4GWAp4lroV7T%2BwgIYrT9tGrlSpEUll6ShhU%3D&reserved=0


אויפלעבונג און ניצן אויס נאך פריוואטע און פובליק -אויף פאראויס די קאמיוניטי׳ס בליק פאר ווידער
 אינוועסטירונגען.  

  
וועגווייזיגע  -וויכטיגע ראלע אין דעם סטעיט׳ס לאנד -אנטוויקלונג שפילט א קריטיש-דאונטאון ווידער

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

שטיצט   DRIטריטליך פאר טראנזיט, וואס רעדוצירן אויטא באניץ און גרינהויז גאז ארויסלאז. דער צו
גינציגע ניו יארק׳ איניציאטיוו, דורך שאפן  -אויך דער סטעיט׳ס ׳געזונטהייט איבער אלע ּפָאליסיס / עלטער 

אפגעהיטענע,    מער געלעגנהייטן פאר אינדרויסנדיגע פארוויילונג און עקסערסייז; אנבאטנדיג
צוטריטליכע פובליק ערטער פאר סאציעלע אינטעראקציע, וואס פארבעסערט גייסטישע געזונט; און  
    פארברייטערן צוטריט צו פרישע נארהאפטיגע עסן, איבערהויפט אין אונטערסערווירטע קאמיוניטיס.

  
טמענט. קאמיוניטיס באקומען דער איניציאטיוו ווערט אנגעפירט דורך ניו יארק סטעיט'ס סטעיט דעּפאר

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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