
 
 גאווערנאר קעטי האקול   1/28/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

 גאווערנער האקול הויבט ארויס שווארצע היסטאריע מאנאט ביי סטעיט פארקס  
  

  ראמעריקאנע-יקאנע צוזאמקונפטן, ערטער, פראגראמען און ווירטועלע אינהאלט פיגורירט אפר
 אויף סטעיט היסטאריע   איינפלוס 

  
  ראמעריקאנע-יקאנעגאווערנער קעטי האקול לאדנט איין ניו יארקער צו העלפן אנערקענען אפר

ביישטייערונגען צו דער געשיכטע פונ׳ם סטעיט דורכאויס שווארצע היסטאריע מאנאט דורך  
 היסטאריש ערטער.  צוזאמקונפטן, ָאנליין היסטארישע פראגראמען און באזוכן צו סטעיט פארקס און 

  
״ניו יארק סטעיט איז דער היים פאר אומגלויבליכע קולטורעלע היסטאריע פאר שווארצע היסטאריע  

מאנאט, און אונזערע פארקס און היסטארישע ערטער גיבן אונז א שאנס זיך צו פארקלערן אויף די 
אנער קאמיוניטי, ווי אויך אמעריק-אומשאצבארע ביישטייערונגען געמאכט געווארן דורך דער אפריקאנע

האט  די ראנגלענישן און שוועריגקייטן וועלכע עס ווערט נאך געשפירט דורך פילע פון זיי ביז היינט,״ 
״אזוי ווי מיר מערקן אפ שווארצע היסטאריע מאנאט, ליגט אויף אונז א   גאווערנער האקול געזאגט.

ר יושר׳דיגע געזעלשאפט. פאנאנדער פליכט צו טון אלץ וואס מעגליך צו בויען א בעסערע, מע
   אבער פאראייניגט, שטייגן מיר אינאיינעם.״ —אפגעשיידט, פאלן מיר ארונטער אליין,  

  
״טייל פון אונזער מיסיע איז צו באשיצן און  סטעיט פארקס קאמישענער עריק קולעסייד האט געזאגט, 

אפהיטן דער סטעיט׳ס היסטארישע ירושה, און צו פארברייטערן די געשיכטעס וואס מיר דערציילן צו 
בעסער ארייננעמען די וועלכע זענען געווען אונטערפארטרעטן אין דער פארגאנגענהייט. איך מוטיג ניו 

ון א טייל פון אונזער צוציענדע פראגראמען דורכאויס שווארצע  יארקער אויסצוניצן דער געלעגנהייט פ
 היסטאריע מאנאט.״  

  
OGS ,״  אמטירנדע קאמיסיאנערין דזשענעט מוי האט געזאגטOGS   שטאלצירט זיך אנצופירן דעם

סטעיט פארקס שווארצע היסטאריע מאנאט אויסשטעלונג ביי דעם עמפייער סטעיט פלאזא. מיר מוטיגן 
ניו יארקער צו באזוכן דער אויסשטעלונג אינאיינעם מיט א סעריע פון אנדערע אויסשטעלונגען אויף דעם  

אמעריקאנער  - ע ביישטייערונגען וואס אפריקאנעקָאנקורס אויף אויסצוגעפונען מער איבער די אומצאליג
האבן געמאכט צו אונזער סטעיט׳ס היסטאריע און זיך פארקלערן איבער די אומגעהויערע ליידן וואס  

פארשקלאפטע אפריקאנער האבן מיטגעמאכט אלס רעזולטאט פון דער טראנסאטלאנטישע שקלאפן  
 האנדל.״  

  
ג ביי דעם עמפייער סטעיט פלאזא אין אלבאני איבער די ווירקונג  איין הויכפונקט וועט זיין א פארשטעלונ

׳טער יארהונדערט האלאנדישע שקלאפן האנדלעריי נעץ אין צפון אמעריקע, דער אטלאנטיק  17פון דער 
האנדל אין דער האלאנדישע  -און אפריקע, וואס ווערט אנגערופן ״א שענדליכע האנדלעריי: מענטשן

 אטלאנטישער וועלט.״  
  



נעבן דעם פלאזא קָאנקורס מאדיסאן עוועניו אריינגאנג, וועט דער פארשטעלונג    26נגעהויבן יאנואר א
באהאפטנקייט פון דער אפריקאנער, קאריביען, דרום אמעריקאנע, צפון -אונטערזוכן די אינערליך 

ן ארויסהייבן  אמעריקאנע, און אייראפעאישע האנדלעריי נעצן פון דער ׳דָאטש וועסט אינדיע קאמפאני׳ או
די אקטיוויטעט צווישן קוראסאו און ניו נעדערלאנד, וואס איז שפעטער געווארן דער ענגלישער קאלאניע  

פון ניו יארק און שפעטער ניו יארק סטעיט. דער אויסשטעלונג באטראכט דער ראלע וואס שקלאפעריי  
פעריע און די ווירקונג אויף די  האט געשפילט אין דאס שאפן און אויסהאלטן דער דָאטש האנדלעריי אימ

 לעבנס פון פארשקלאפטע מענטשן אפעקטירט דורך דער האנדל. 
  

דער אויסשטעלונג, געשאפן דורך פארקס שטאב מיט שטיצע פון א גרענט פון דער גילדער לעהרמאן  
ון א  צענטער פאר די שטודיע פון שקלאפעריי, אבאליציע און ווידערשטאנד ביי יעיל אוניווערסיטעט א

פארטיפנדע שטודיע סעסיע ביי דעם יעיל פובליק היסטאריע אינסטיטוט פון יעיל אוניווערסיטעט, איז  
 2015אויסגעשטעלט געווארן ביי דער קרעילא סטעיט היסטארישער ארט אין רענעסעלער קאונטי פון 

רישער  . עס איז שפעטער ארויסגעלייעט געווארן צו דער סקענעקטעדי קאונטי היסטא2018ביז 
- געזעלשאפט און שפעטער געוויזן ביי מַאּבי פַארם היסטארישער ארט אין ראטערדאם באהעפטונגס

 פונקט.
  

און דאס אנמערקן פון דער נאציאנאלער   1915שווארצע היסטאריע מאנאט ציעט זיך אין איר אויפקום צו 
היסטאריקער, דיכטער און   אמעריקאנער -׳סטע יארטאג פון בעפרייאונג אין שיקאגא, וואו אפריקאנע50

, האט  1926אין  זשורנאליסט קארטער דזשי. וואודסאן האט אויסגעלייגט א היסטאריע אויסשטעלונג. 
וואודסאן אויסגעקליבן דעם צווייטן וואך אין פעברואר פאר נעגרא היסטאריע וואך אלס א נאציאנאלע  

ונג און איז פעדעראל אנערקענט געווארן לאנג פייער- פארקומעניש. עס איז זיך צעוואקסן אויף א חודש
 הונדעריעריגע פייערונג.  -עס צוויי-אין משך פון דער יו  1976דורך פרעזידענט דזשעראלד פארד אין 

  
אויף אויסצוגעפונען מער איבער דר. וואודסאן׳ס לעבן און שאפן, און זיין גרינדונג פון דער אסאסיעשען  

(, באזוכט ASALHיקאנער לעבן און היסטאריע )אמער- פון דער שטודיע פון אפריקאנע
https://asalh.org  . 

 ר פעברואר רעכענען אריין:  סטעיט פארקס פארקומענישן און פראגראמירונג באשטימט פא
  

צופרי ביז  10:30״פיאנערן אין וויסנשאפט״, קאנעטקוואט ריווער סטעיט פארק פרעזערוו, פון  •
לערנט אייך איבער די ביישטייערונגען צו די יסודות פון   - 13נאכמיטאג, פעברואר  12:30

עס פון רעלעוואנטע  מאדערנע וויסנשאפט דורך שווארצע וויסנשאפטלער און זעט דעמאנסטראצי
, און דערנאך זוכן פאר  Eventbrite.comעקספערימענטן. רעגיסטראציע איז פארלאנגט דורך 

#NatureEdventure  . 
נאכמיטאג.   3ביז  1:30״קונסט פון באסקוויאט״, קאנעטקוואט ריווער סטעיט פארק פרעזערוו,  •

אמעריקאנער קונסטלער  -מישעל באסקוויאט איז געווען אן אפריקאנע -זשעאן - 19פעברואר 
אמעריקאנער היסטארישע פיגורן, דזשעז  - וועמענס ארבעט האט אנערקענט אפריקאנע

פארטרעטן און -יכקייטן און שרייבער, ווי אויך א סעריע פון זעלבסטמוזיקאנטן, ספארט פערזענל
אנדערע ארבעט ניצנדיג סאציעלע קאמענטארן אלס א מיטל פאר זיך אריינקלערן. אנטיילנעמער  

ּפָארטרעט. -וועלן דערמוטיגט ווערן צו ניצן יענע אינספיראציע צו מאלן זייער אייגענער זעלבסט
און  Eventbrite.comכן צוויי וואכן בעפאר דער פארקומעניש דורך רעזערוועישענס קען מען מא

 .  NatureEdventure#דערנאך דורך זוכן פאר 
״סאבסטיטוטן, באדינער און סאלדאטן: דער שווארצער אנוועזנהייט ביי ניו ווינדסאר   •

אין משך   - 19נאכמיטאג. פעברואר    2קאנטאנמענט״, קלערמאנט סטעיט היסטארישע ארט, 
אנטינענטעל ארמיי סאלדאטן געלאגערט ביי ניו ק 7,500, צווישן די 1782-1783פון ווינטער 

ווינדסאר זענען געווען סאלדאטן פון אפריקאנע אפשטאם, וועלכע האבן זיך פרייוויליג 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fasalh.org%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C38198cb130df46351ea008d9e281b9f0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637789869074685693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=5lZ9RVBC3tstnqMviipBZno2ubWuiZ19bUCJWfxvvBY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.com%2Fo%2Fnys-parks-long-island-environmental-education-33908178297&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C38198cb130df46351ea008d9e281b9f0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637789869074685693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=mlk8X%2FgpNEDEfseud5U%2F5ycXbRLP49WPOYJzuRrr0v4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.com%2Fo%2Fnys-parks-long-island-environmental-education-33908178297&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C38198cb130df46351ea008d9e281b9f0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637789869074685693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=mlk8X%2FgpNEDEfseud5U%2F5ycXbRLP49WPOYJzuRrr0v4%3D&reserved=0


אנגעשלאסן אדער אלס סאבסטיטוטן פאר מענטשן וועלכע האבן זיך פאררופן אלס זייערע  
רונגען ביי דער לעצטער באזיצער. לערנט אייך מער איבער די סאלדאטן און זייערע ביישטייע

פארלאגערונג פון דער אמעריקאנער רעוואלוציאנערישער קריג. דער פראגראם וועט 
פארגעשטעלט ווערן דורך מעטיו טארענז, הויפט פון רעפערענס און עדאלט סערוויסעס ביי דער  

  מאפאט לייברערי פון וואשינגטאנוויל. טארענז איז אויך א זעלבסטשטענדיגער היסטאריקער
וואס האט געארבעט אלס מוזעאום פעדאגאג ביי ניו ווינדסאר קאנטאנמענט סטעיט 

היסטארישע ארט פאר זיבן יאר, ווען ער האט דורכגעפירט די אויספארשונגען. ער האט  
געדרוקט עטליכע ארטיקלען אויף דער אמעריקאנער רעוואלוציע און דער ערשטער וועלט קריג.  

אנטיילצונעמען אין דעם צוזאמקונפט. פאראויס רעגיסטראציע   מאסקעס ווערן פארלאנגט אויף
  sofclermont.org/eventshttps://www.friendאיז פארלאנגט ביי 

אוונט,   8:30ביז  6:30״פלאנעט אויספארשער״, קאנעטקוואט ריווער סטעיט פארק פרעזערוו,  •
לערנט אייך מער איבער די ביישטייערונגען פון שווארצע אסטראנאמיקער און  - 25פעברואר 

טראציע איז רעגיס אסטראנאטן בשעת׳ן באקוקן די שטערן, אויב וועט דער וועטער ערלויבן.
 .  NatureEdventure#, און דערנאך זוכן פאר  mEventbrite.coפארלאנגט דורך 

  
יעדן דאנערשטאג אין פעברואר, וועלן שטאב מיטגלידער ביי דער סקאוילער הויז סטעיט היסטארישע  

ארט אין דער שטאט אלבאני, וועט נעמען א היסטארישע ּפָארטרעט פון דער סקאוילער פאמיליע און עס  
פון פיליפ ארט -ערקלערן פון א שווארצע היסטאריע הינזיכט. דער הויז איז דער געוועזענער וואוין

עס סענאטאר, און א ביזנעסמאן וואס האט אויך  - סקאוילער, א רעוואלוציאנערישע קריגס גענעראל, יו
פארמאגט פארשקלאפטע מענטשן אויף זיינע גיטער. דער פראגראם וועט געהאלטן ווערן אויף 

 .  schuylermansion# אינסטאגראם און קען געפונען ווערן ניצנדיג דער העשטעג  
  
יי דער דזשאן דזשעי האומסטעד היסטארישער ארט אין וועסטשעסטער קאונטי, וועט געהאלטן ווערן  ב

, וועלכס וועט איבערקוקן דער לעגאט פון שקלאפעריי  24אוונט, פעברואר  6א ווירטועלע לעקציע אום  
אין דער    דורך זיבן דורות פון דער דזשעי פאמיליע. דזשאן דזשעי איז געווען אן אנגעזעענע פיגור

אמעריקאנער רעוואלוציע און געהאלפן פארהאנדלען דער שלום אפמאך מיט ענגלאנד ביים ענדע פון  
 דעם קריג.  

  
. דער וועבזייטל פיגורירט  www.johnjayhomestead.orgדער פראגראם פארלאנגט רעגיסטראציע ביי 

אויך ווירטועלע אויסשטעלונגען, סקול פראגראמען און א באזוך וואס טוט אויך אונטערזוכן דער דזשעי  
פעטער דורות פון דזשעיס פאמיליע׳ס היסטאריע אלס פארשקלאפער, און דער איבערגעגעבנקייט פון ש

 צו דער אבאליציאניסטישע באוועגונג. 
  

אין דעם לאנג איילענד ראיאן, דער דזשאנס ביעטש ענערגיע און נאטור צענטער וועט האלטן א סקרינינג  
איבער א פילם וואס רופט זיך ״דער פאלקנער״, א דאקומענטערישע   26נאכמיטאג פעברואר   2אום 

אלטער  -אמעריקאנער פאלקנער ראדני סטאטס וועלכער האט געניצט דער אור- אפריקאנעפילם איבער  
שטאטישע יוגנטליכע טרעפן א  -ספארט אויף צו העלפן צוריקדרייען זיין לעבן, און דערנאך העלפן אינער׳ן

ארויס  בעסערע צוגאנג אין לעבן. ער האט א נָאנּפרָאפיט גרופע, ׳ווינגס ָאווער אמעריקע׳, וואס הייבט 
 סי געגנט. - באזוכן צו סקולס אין דעם וואשינגטאן די

דער פילם וועט אויך זיין צו באקומען ָאנליין ביי דעם צענטער׳ס וועבזייטל, 
https://www.jonesbeachenc.org/ 28ביז פעברואר  24, פון פעברואר  . 

  
עטליכע סטעיט פארקס אין דעם לאנג איילענד ראיאן וועלן פיגורירן אויסשטעלונגען אויף מערקווירדיגע 

אלע בילדונג  אמעריקאנער, אריינגערעכנט העמפסטעד לעיק סטעיט פארק ענווייראנמענט - אפריקאנע
- און פעסטקייט צענטער, וועסט העמפסטעד; דזשאנס ביעטש סטעיט פארק ענערגיע און נאטור צענטער

, צענטראל מאל, וואנטאגה; לאנג  4וועסט ענד, וואנטאגה; דזשאנס ביעטש סטעיט פארק, פעלד 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.friendsofclermont.org%2Fevents&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C38198cb130df46351ea008d9e281b9f0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637789869074685693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=7aOxMDbBOqFTREbPKVrswA4nr7bl7bRvqjazx0U4eQ8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.com%2Fo%2Fnys-parks-long-island-environmental-education-33908178297&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C38198cb130df46351ea008d9e281b9f0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637789869074685693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=mlk8X%2FgpNEDEfseud5U%2F5ycXbRLP49WPOYJzuRrr0v4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.johnjayhomestead.org%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C38198cb130df46351ea008d9e281b9f0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637789869074685693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=YbbuaDtFPWYkAKRxlWu342%2BzI3%2FLZPb27Y1iEnjrT28%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jonesbeachenc.org%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C38198cb130df46351ea008d9e281b9f0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637789869074685693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=yYj9YBTd9iveQ1YGXfoNNsn33GDX2qFjXekfeOsHy70%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jonesbeachenc.org%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C38198cb130df46351ea008d9e281b9f0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637789869074685693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=yYj9YBTd9iveQ1YGXfoNNsn33GDX2qFjXekfeOsHy70%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jonesbeachenc.org%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C38198cb130df46351ea008d9e281b9f0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637789869074685693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=yYj9YBTd9iveQ1YGXfoNNsn33GDX2qFjXekfeOsHy70%3D&reserved=0


יט פארק, קינגס איילענד סטעיט פארקס ראיאנישע הויפטקווארטיר לאבי, בעבילאן; ניסעקוואג טייך סטע
אדמיניסטראטיווע געביידע; און ׳ּפלענטינג פיעלדס ארבארעטום׳ סטעיט היסטארישער פארק   - פארק 

 באזוכער צענטער, אויסטער ּבעי. פארבינדט אייך מיט יעדע פון די איינריכטונגען באזונדער פאר שעה׳ן. 
  

אמעריקאנע  -ריקאנעדער סטעיט פארקס בלאג האט אויך לעצטנסדיגע ארטיקלען איבער אפ
- קאלאניעלע תקופה׳דיגע אפריקאנע-היסטארישע איינצלהייטן, אריינגערעכנט דער האלאנדיש

׳טער יארהונדערט אבאליציאניסט סאזשורנער טרוט און איר  19אמעריקאנע הָאלידעי פון פינקסטער, 
ידעי פון דזשונטינט,  יארהונדערט באפרייאונג הָאל טער׳19לעבן און שאפן אין דער הודסאן וואלי, דער 

  טער׳19-אמעריקאנע קאמיוניטי אינ׳ם אדיראנדעקס דורכאויס דער מיטל -דאס שאפן פון אן אפריקאנע
אמעריקאנע סאלדאטן ביי פארט אנטעריאו ביים אנהויב - יארהונדערט, דאס סטאנציאנירן אפריקאנע

אין דער ציווילער  אמעריקאנע פירערשאפט  - ׳סטן יארהונדערט, און די ראלע פון אפריקאנע20
 קאנסערוועישען קארפוס אין ניו יארק סטעיט אין לויף פון דער גרויסער דעפרעסיע.  

  
סטעיט פארקס האט א וועבזייטל מיט א קיצור פון די איינצלהייטן און נאך ָאנליין ביי 

history/default.aspx-https://parks.ny.gov/history/black . 
  

י דער ניו יארק סטעיט אפיס פון פארקס, פארוויילונג, און היסטארישע אפהיטונג טוט אויפזען מער וו
פארקס, היסטארישע ערטער, פארוויילונגס וועגלעך, גאלף קורסן, שיף ארויספאר פונקטן, און   250

פאר מער אינפארמאציע איבער סיי וועלכע   מיליאן מענטשן יערליך. 78מער, וועלכע ווערן באזוכט דורך 
 NY State, דאונלאד׳ט דעם אומזיסטן www.parks.ny.govפון די פארוויילונגס ערטער, באזוכט 

Parks Explorer  אויך, פארבינדט אייך אויף פעיסבוק, 518.474.0456מאביל עּפ אדער רופט .
 אינסטעגרעם און טוויטער. 

  
 ### 
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