
 
 גאווערנער קעטי האוקול   3/1/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

 
מיליאן דאלערדיגע טעכנאלאגיש  700גאווערנער האוקול ביי באנייאונגס צערעמאניע אויף 

   פארגעשריטענע טעיסטי לעב געביידע אין מערב הארלעם׳ס מאנהעטענוויל פאבריק דיסטריקט
     

וויסנשאפטן, קונסטווערק, קאמערציעל, ריטעיל געשעפטן -נייע געביידע אויסגעריכטעט פאר לעבנס
   און אקאדעמישע טענאנטן

     
לופט -סקווער פיס פון אפענע 20,000סקווער פיס פון קאמערציעלע ארט און  350,000פיגורירט 

   ערטער
     

  אין אינדוסטריע וויסנשאפט-לעבנס אויפשטייגנדע שטיצט אינוועסטירונג סטעיט דאלער מיליאן 10
    סיטי יארק ניו

     
     

  דאלערדיגע מיליאן 700  דעם פון פארענדיגונג דער געמאלדן היינט האט האוקול קעטי גאווערנער
  דעוועלאפמענט באניץ-געמישטע פיסיגע סקווער-350,000 שטאקיגע,-11  אן געביידע, לעב׳ ׳טעיסטי
  ערייבעק געוועזענער  דער  דיסטריקט. פאבריק מאנהעטענוויל הארלעם׳ס וועסט  אין זיך געפונט וועלכע

  נייע,-שפאגל א געביידע, לעב טעיסטי דער אלס פארגעשטעלט זיך און איבערגעמאכט געווארן איז ארט
A-,קלאס LEED-געביידע. וויסנשאפטן-לעבנס סערטיפיצירטע    
     

״דאס פערטיגן דעם ׳טעיסטי לעב׳ איז א גרייכפונקט אין דעם קומענדיגן קאפיטל פון הארלעם׳ס רייכע  
פארגעשריטענע געביידע,  -״די נייע טעכנאלאגיש ט גאווערנער האוקול געזאגט.האהיסטאריע,״ 

ארט פאר  -צענטרירט אין דעם ׳מאנהעטענוויל פעקטארי דיסטריקט׳, וועט דינען אלס דעם וואוין
וויסנשאפט פארשונג און -אינאווירנדע קאמפאניס צו אנטוויקלען דעם קומענדן דור פון לעבנס

מיר זעצן פאר ווייטער זיך צוריקצובויען פון דער פאנדעמיע, היינטיגע   טעכנאלאגיע. אזוי ווי
וויסנשאפט אינפראסטרוקטור וועט פארזיכערן אז מיר  -אינוועסטירונגען וועלכע שטיצן אונזערע לעבנס

    פעאיג אין דעם צוקונפט.״-זענען בעסער צוגעגרייט, בעסער אויסגעריכטעט און מער ווידערשטאנד
   

ווען איך און דער גאווערנער זענען געווען ביים לייגן דעם גרונטשטיין פאר דעם   — 2019ן מאי  ״צוריק אי 
׳טעיסטי לעב׳ געביידע אין אונזערע פריערדיגע אמטן אלס ליוטענאנט גאווערנער און סטעיט  

האט  רן,״ האבן מיר נישט געקענט ערווארטן ווי שייך און נויטיג די אינוועסטירונג וועט ווע —סענאטארקע 
״אצינד, אז מיר וואגן זיך צו באדייטנד איבערבויען  געזאגט ליוטענאנט גאווערנער ברייען בענדזשאמין. 

דער סטעיט׳ס עקאנאמיע, איז עס פשוט נאטורליך אז מיר זאלן שטארק אינוועסטירן אין אונזער 
רעט גענוי די סארטן  ארבעטסקראפט און אינפראסטרוקטור. די היינטיגע באנייאונגס צערעמאניע פארט

אינוועסטירונגען וועלכע רעגירונג אינסטאנצן דארפן צו מאכן אויף צו פארזיכערן א יושר׳דיגע ערהוילונג  
פאר יעדן איינעם גלייך. בשעת מיר בויען זיך צוריק איבער פאר׳ן בעפארשטייענדן זומער דארפן מיר  

לע ערליי מענטשן באזונדער וועלכע רופן דעם  שטרעבן צו שאפן אזא ניו יארק וועלכע איז גינציג פאר א



ארט. דאס איז דער איינציגסטער וועג צו פארזיכערן אז ניו יארק הייבט זיך צוריק אויף  -סטעיט זייער וואוין
    שטערקער, געזונטער, און מער יושר׳דיג ווי פריער.״ 

     
נוס׳ ּפרָאּפערטי קאמפאני אין  די ׳טעיסטי לעב׳ געביידע, וועלכע איז אויסגעארבעט דורך דער ׳דזשא

-פי מארגען׳ אייגנטום פארוואלטונג, איז געבויט געווארן בכוונה פאר לעבנס-צוזאמענארבעט מיט ׳דזשעי
וויסנשאפטן, קאמערציעלע, אינאווירנדע פאבריצירונג, בילדונג און ריטעיל געשעפטן טענאנטן,  

׳סטע סטריט קארידאר. די נייע  125אויפשטייגנדע אפצושפיגלען און צולייגן צו די פארשידנקייט פון די 
וויסנשאפטן לאבאראטאריע  -געביידע איז אויסגעריכטעט מיט אלע נויטיגע אינפראסטרוקטור פאר לעבנס

און אינאוואציע באניצער אויסצוניצן ערשטראנקיגע, הויכע קאפאציטעט עלעקטריציטעט, הויכע שנעלקייט  
און טענאנט עמערדזשענסי עלעקטרישע קראפט קאפאציטעט. דער   דוקטס, אסיד אפפאל נייטראליזאציע

סקווער פיס פון   20,000סקווער פיס פון אפנלופטיגע ערטער און  20,000דעוועלאפמענט פיגורירט אויך 
ריטעיל ערטער אויסגעריכטעט מיט מערערע שווארצע אייזענע דוקטס צו שטיצן עטליכע עסנווארג און  

    יט באניצן פאר דינגערס און שכנים צוגלייך.געטראנקן באקוועמליכקי
     

 וויסנשאפט-לעבנס אויפשטייגנדע די  שטיצן צו אינפראסטרוקטור די  שאפן פון  וויכטיגקייט די אנערקענען
  דורך פריאריטעט א אלס געווארן אידענטיפיצירט פראיעקט  דער איז סטעיט, יארק ניו אין אינדוסטריע

  דאלערדיגע  מיליאן-10  א צוגעטיילט און קאונסיל אנטוויקלונג עקאנאמישע ראיאנישע סיטי יארק ניו דער
    גרענט. דעוועלאפמענט׳ סטעיט ׳עמפייער

       
סייד׳ס ענערגיע, קולטור און חן לענגאויס דעם  -די ׳טעיסטי לעב׳ געביידע זיצט אין הארץ פון דעם וועסט

׳סטע סטריט קארידאר פון הארלעם און נעבן דעם קונסט און ענטערטעינמענט  125בארימטן -וועלט
נטעניס פון  דיסטריקט פון דעם אפאלא טעאטער, סטודיא מוזעאום און די בילדונגס און פארשונגס קע

 בארימטן סיטי קאלעדזש און קאלומביע אוניווערסיטעט.  -דעם וועלט
 

די ׳טעיסטי לעב׳ געביידע וועט סערווירן אלס דער אנקער פון דעם ׳דזשאנוס׳ ּפרָאּפערטי קאמפאני׳ס  
פלאנירטע אויסשטעל פון איבער איין מיליאן סקווער  -׳מאנהעטענוויל פעקטארי דיסטריקט׳, א מייסטער

ס איבער א געמיש פון קאמערציעלע און געזעלשאפטליכע באניץ אין א ברייטן אפנלופטיגן קאמפוס פון  פי
דער   .מאגאזין דיידזשעסט׳ ׳ארכיטעקטורעלוועגלעך וועלכע זענען ארויסגעהויבן געווארן אין דעם  -נאטור

זיך פון וועסט  געביידע קאמפוס וואס ציעט -׳מאנהעטענוויל פעקטארי דיסטריקט׳ אנטהאלט א מולטי
׳סטע סטריט און שאפט א בריק צווישן קאלומביע אוניווערסיטעט׳ס נייע  128׳סטע סטריט ביז וועסט 125

׳ס סיטי קאלעדזש מיט גרייטע צוטריט צו מט. סיינאיי מארנינגסייד  CUNY׳מאנהעטענוויל׳ קאמפוס און 
עלכע באשטייען אינאיינעם  און קאלומביע אוניווערסיטעט מעדיקעל צענטער. פינף געביידעס, וו

רינדיגע סקווער פיס זענען שוין פערטיג, אריינגערעכנט די ׳סוויטס׳ געביידע, דער   700,000אומגעפער 
-׳מאלט הָאוז׳, און דער ׳מינק׳ געביידע, אין וועלכע עס געפונען זיך שוין פארשידענע ערליי לעבנס

סיי פאר פראפיט און סיי פאר   —טענאנטן וויסנשאפט, קונסט, קולטור, קאמערציעלע און ריטעיל  
    נָאנּפרָאפיט.

   
דעזיגנירט -CEO׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ אמטירנדע קאמיסיאנערין און פרעזידענט און 

-ניו יארק׳ס אנגייענדע אינוועסטירונג אין דער אויפשטייגנדער לעבנסהאוּפ נייט האט געזאגט, ״
פירן אונזער פובליק געזונטהייט און דער  -וויכטיג אויף פאראויס-וויסנשאפטן אינדוסטריע איז קריטיש

- פאנדעמיע האט ארויסגעהויבן דער געברויך פאר הילפס 19-סטעיטיגע עקאנאמיע. די קָאוויד-גאנץ
פאבריצירט דאהי און די וויכטיגקייט פון בויען די נויטיגע אינפראסטרוקטור איבער׳ן   יטלען צו ווערן מ

סטעיט אויף זיך צו גרייט מאכן פאר צוקונפטיגע קריזיסן. די ׳טעיסטי לעב׳ געביידע וועט נישט נאר  
וועט  צוגעבן צו די לעבהאפטקייט פון הארלעם מיט עקאנאמישע געלעגנהייט און דזשאב שאפונג, נאר עס 

סיסטעם וועלכס וועט פארזעצן ווייטער צו אוואנסירן  -וויסנשאפטן עקא-אויך ארויס בויען אונזערע לעבנס
    וויסנשאפטן אינדוסטריע.״-ניו יארק׳ס פאזיציע אלס א פירער אין דער לעבנס

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.architecturaldigest.com%2Fstory%2Fpedestrian-plazas-continue-transformation-west-harlems-factory-district&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C34e613f9254b4dd1112b08d9fba63b5a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637817513651015159%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=bXbMRMXE0VK6nIRSqv97QsqBJcYa%2BA1U76FaDFe16H0%3D&reserved=0


     
נטיגע  ״וועסט הארלעם איז געווארן די הייסקאט מעצנער, הויפט שותף אין ׳דזשאנוס׳ האט געזאגט, 

וויסנשאפט טענאנטן אין ניו יארק סיטי. מיר שעצן די פירערשאפט  -פרעמיערע דעסטינאציע פאר לעבנס
און ווייטן בליק פון ניו יארק סטעיט און דער גאווערנער אין העלפן דאס ברענגען צו דער ווירקליכקייט. די  

יקט וועלן פארזעצן ווייטער צו  ׳טעיסטי לעב׳ געביידע און אונזערע אנדערע פראיעקטן אין דעם דיסטר
טרייבן אויף פאראויס די געמיינזאמע ארבעט פון דער שטאט, סטעיט, ביזנעסער, נָאנּפרָאפיט און  

אקאדעמישע קאמיוניטיס, אינאיינעם מיט דעם געגנט, צו בויען ניו יארק׳ס דינאמישע ָאּפטאון 
   עקאנאמיע.״

     
טאלאנט. ׳טעיסטי׳ בפרט און דער   STEMיז א פירער אין ״ניו יארק אדזשערי סאלאמא האט געזאגט, 

סארט דינאמישע  -איר-פון -פירער אן איינס STEMוויסנשאפט און -דיסטריקט בכלל באטן אן פאר לעבנס
געביטליכע קאמערציעלע געגנט אין הארלעם׳ס וועסט -דעסטינאציע אין א פארשידנארטיגע אינטער

וויסנשאפט פלעצער -קארידאר. עס איז נישט פאראן נאך לעבנס׳סטע סטריט קונסט און וויסנשאפט 125
וועלכע באטן אן א בעסערע שאפערישע ענערגיע אדער א בעסערע ארט צוצוציען און פארהאלטן די  

    ראנקיגע טאלאנטן אין ניו יארק סיטי.״ -העכסט
     

״די ׳טעיסטי לעב׳ איז א באגייסטערנדע אנטוויקלונג   קאנגרעסמאן עדריאנא עספיילאט האט געזאגט,
פאר אונזער קאמיוניטי און וועט ווערן א גרונטשטיין פון אינאוואציע לענגאויס מיין קאנגרעסיאנעלע  

איז וויכטיגער פון סיי ווען   STEMדיסטריקט פאר פילע יארן אינ׳ם צוקונפט. אנגעהאלטענע שטיצע פאר 
וויסנשאפטן און אנטוויקלען טעכנאלאגיע איז אן אינוועסטירונג אין די  -ן לעבנספריער און אינוועסטירן אי

מוחות פון אונזערע צוקונפטיגע פירער. די טעכנאלאגיש פארגעשריטענע ׳טעיסטי לעב׳ באהעפט אונזער  
וויסנשאפט, קונסט, און קאמערציעלע און ריטעיל געשעפטן  -קאמיוניטי גלאטערהייט מיט לעבנס

יך קוק ארויס צו זען אלע וועגן וואס דער ארט וועט העלפן הייבן ערפונדונג, אינאוואציע און  צענטערס. א
  צוזאמארבעט.״

   
  19-״נאך שוועריגקייטן אנגעברענגט דורך דער קָאוויד סטעיט סענאטאר קארדעל קליער האט געזאגט,

בעסערע טעג אין דעם  פאנדעמיע, סערווירט ׳טעיסטי לעב׳ אלס א שיינטורעם פון האפענונג פאר 
נייטיג און איך וויל דאנקען גאווערנער האוקול פאר  -צוקונפט. איבערבויען אונזער עקאנאמיע איז העכסט

איר איבערגעגעבנקייט אין צוריקברענגען ניו יארקער צו די ארבעט, צושטעלנדיג געלעגנהייטן פאר  
זנעסער אז דא איז דאס בעסטע פלאץ צו באזיצטע ביזנעסער, און איבערצייגן פאר בי-קלענערע שווארצע

זיין. איך קוק ארויס צו זען ווי די בענעפיטן פון די היינטיגע מעלדונג קומען צו די ווירקליכקייט פאר די  
    איינוואוינער פון הארלעם און פאר אלע ניו יארקער.״ 

     
- ון דער ׳טעיסטי׳ לעבנס״מיט דער אנטוויקלונג פ  מיטגליט אינעז אי. דיקענס האט געזאגט, -אסעמבלי

וועסט הארלעם, -וויסנשאפטן לאבאראטאריע אין דעם צענטער פון די עקאנאמישע צענטער פון הארלעם
די וואוקס פון אונזער ווילעדזש איז פארזיכערט פארצוזעצן ווייטער צוצושטעלן צו אונזער צוקונפט א  

     טעק וועלט.״-ענדערנדע היי-באדייטנדע ארט אין דעם כסדר
   

״די ׳טעיסטי לעב׳ געביידע איז א   מאנהעטען בארא פרעזידענט מארק לעווין האט געזאגט,
געוואונשענע צוגאב צו מאנהעטענוויל און אן אויסגעצייכנטער אויפלעבונג פון דער געוועזענער פאבריק  

וויסנשאפטן, -סבאניץ איינריכטונג וועט ביישטייערן צו דורכבראכן אין די לעבנ-דיסטריקט.״ ״די געמישטע
נויטיגע נאטור ערטער, און א מער לעבהאפטע קאמערציעלע לעבן אין דעם געגנט, אלץ -העכסט

    ערמעגליכט דורך דער ׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ גרענט.״
   

״איך גראטוליר גאווערנער קעטי האוקול און דער   קאונסיל מיטגליד געיל עי. ברוער האט געזאגט,
ט דעוועלאפמענט׳ קארפארעישען פאר זייער שטארקע שטיצע פון דעם ׳טעיסטי לעב׳  ׳עמפייער סטעי



געביידע וועלכס איז אפגעהיטן געווארן און איבערגעמאכט געווארן פאר א נייעם צוועק. איך האב  
צוועק איינריכטונג איז  -געשטיצט דעם פראיעקט פון סאמע אנהייב און איך בין שטאלץ אז דער מולטי

עווארן מיט יּוניָאן לעיבָאר ווי אויך קאמיוניטי באשעפטיגונג, און אז עס גרייכט סיי הויכע  געבויט ג
-ענווייראנמענטאלע סטאנדארטן און גיבט טעכנאלאגיש פארגעשריטענע אינפראסטרוקטור פאר לעבנס

טאטישע ש-וויסנשאפטן. עס איז אויך זעלטן פאר א דעוועלאפער צו שאפן א מייסטער פלאן פאר אן אינער
סקווער פיס פון אפענע   20,000באניץ קאמערציעלע דיסטריקט וועלכס איז צענטרירט דורך -געמישטע

נאטור ערטער, און, און אין דעם פאל, איז גרייט צו באקומען פאר איינוואוינער פון הארלעם ווי אויך פאר  
אונזער טיפע און הערצליכע   די אפיס טענאנטן. עס קומט זיך פאר די ׳דזשאנוס׳ ּפרָאּפערטי קאמפאני

דאנקבארשאפט פאר׳ן פערטיגן א מערקווירדיגע פראיעקט וואס וועט פארשטערקערן די קאמיוניטי,  
באזירטע ענטרעפענורס אין די ריטעיל געשעפט  - וויסנשאפט דזשאבס, און שטיצן ארטיג-שאפן לעבנס

ערקענט איינע פון ניו יארק׳ס בעסטע  ערטער. עס פריידט מיך אז גאווערנער האוקול הייבט ארויס און אנ
-דעוועלאפערס און זייער לאבאראטאריע געביידע וואס איז אזוי וויכטיג צו די אויפשטייגנדע לעבנס

    וויסנשאפטן אינדוסטריע אין ניו יארק סטעיט.״
   

ף  פארזיצער ווינסטאן פישער, שות-ניו יארק סיטי ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסיל מיט
״דער   קאנצעלאר, האבן געזאגט, CUNYביי ׳פישער בראדערס׳, און פעליקס וו. מאטאס ראדריגעז, 

NYCREDC   שטאלצירט זיך צו שטיצן דער שפאגל נייער ׳טעיסטי לעב׳ געביידע, וואס וועט זיין א
די אנגייענדע   וויסנשאפט אינדוסטריע אין ניו יארק סיטי און-וויכטיגע צוגאב צו דער אויפשטייגנדער לעבנס

פארשטעלן דעם גייסט פון דער געביידע׳ס  -לעבהאפטקייט פון הארלעם. ׳טעיסטי לעב׳ טוט זיך ווידער
וויסנשאפט אנטוויקלונג וואס וועט אויפלעבן  -געבויטע לעבנס-היסטאריע אלס א דינאמישע און ספעציעל

פארלאנגטע פלאץ -אלס דער הויך דעם געגנט, ברענגען דזשאבס צו דעם געגנט, און ארויסווייזן הארלעם
    וויסנשאפט טאלאנטן.״-ראנקיגע לעבנס-פאר ערשט

 
- ניו יארק סיטי עקאנאמישע אנטוויקלונג קארפארעישען׳ס סיניאר וויצע פרעזידענט פון לעבנס

, ״ניו יארק סיטי עקאנאמישע אנטוויקלונג וויסנשאפטן און העלטקעיר, סוזען ראזענטאל האט געזאגט
ען האט געזען דער געלעגנהייט אויף איבערצומאכן די געוועזענע ברויט בעקעריי און עס  קארפארעיש

געמאכט פאר א פלאץ פון אינאוואציע און דזשאב שאפונג. איבער א צענדליג יאר צוריק האבן מיר  
געבעטן פארשלאגן און אויסגעוועהלטע דעוועלאפער ׳דזשאנוס׳ ּפרָאּפערטי קאמפאני, און דערנאך זיי  

האט געוואוסט אז זיי וועלן טראנספארמירן די ׳טעיסטי לעב׳   NYCEDCפארקויפט דער ּפרָאּפערטי ווייל 
וויסנשאפטן און דעם מאנהעטענוויל -געביידע און עס אינגאנצן ענדערן די אומשטענדן פאר לעבנס

איך וויל דאנקען די שטאט, סטעיט און ספעציעל גאווערנער האוקול פאר זייער שטיצע און אלע   געגנט.
   האלפן ברענגען דעם פראיעקט ביז׳ן ענדע.״פארמישטע וועלכע האבן גע
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