
 
 גאווערנער קעטי האוקול   3/7/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מיליאן דאלער אין נייע סטעיט געלטער פאר  172.5גאווערנער האוקול רעכנט אויס 
   טראנספארמירנדע פראיעקטן אין די פינגער לעיקס ראיאן

  
ביליאן דאלערדיגע בודזשעט פארשלאג  216פראיעקטן וועלן פינאנצירט ווערן דורך גאווערנער׳ס 

  עיט לעגיסלאטורוואס ערווארט גוטהייסונג פון דעם ניו יארק סט
  

 פיעלד׳ ׳פראנטיער און  גארטן-טיער פארק סענעקע נָארט׳, לוּפ-׳אינער שטיצן  וועלן אינוועסטירונגען
   פארבעסערונגען

  
- פארצוזעצן ווייטער ראטשעסטער וואסער 2דע ריווערוועי׳ פאזע  ROCפריער אויסגעמאלדענע ׳

   רעג אויפלעבונגב
   

   דא נאך היי פָאלס סטעיט פארק געמאלענע בילדער זענען צו באקומען
   

דער ראיאן׳ס   — פָארווערד׳ לעיקס ׳פינגער  דערגאנצעט אינוועסטירונג סטעיט יארק ניו
   אויספירליכע סטראטעגיע צוריק אויפצולעבן קאמיוניטיס און העלפן וואקסן דער עקאנאמיע

   
   

מיליאן דאלער אין נייע סטעיט אינוועסטירונג   172.5גאווערנער קעטי האוקול האט היינט אויסגערעכנט 
פאר עטליכע טראנספארמירנדע פראיעקטן אין דעם פינגער לעיקס ראיאן צו ווערן פינאנצירט דורך איר  

  100אשטימען בודזשעט פארשלאג. דער גאווערנער וועט ב 2023-יאר-ביליאן דאלערדיגע פינאנץ 216
יעריגע קאפיטאל  -מיליאן דאלער פון דער ניו יארק סטעיט דעפארטמענט פון טראנספארטאציע׳ס פינף

לופ נָארט פראיעקט צו פערטיגן דאס אנפילן דעם איינגעזונקענעם הייוועי וועלכע  -פלאן צו דעם אינער
נראו קאונטי׳ס סענעקע  האט איבערגעריסן דאונטאון ראטשעסטער פון איר ארומיגע אומגעגנטער. מא

מיליאן דאלער וועט געניצט ווערן צו   42.5גארטן גייען דורך א גרויסע איבערארבעט, און נאך -פארק טיער
גרעסטע טוריסט -פערטיגן דאס איינפירן באזוכער ערפארונג פארבעסערונגען ביי דעם ארט׳ס צווייט

יאן דאלער פון דער סטעיט וועט געניצט  מיל 12.5מיליאן דאלער פאר א סה״כ פון   10נאך  אטראקציע.
ארט פון דעם  -ווערן צו שטיצן נויטיגע אפגרעידס צו פראנטיער פיעלד אין ראטשעסטער, דער וואוין

עי ראטשעסטער רעד ווינגס׳, צו פארזיכערן אז דער סטאדיום וועט נאכקומען געפאדערטע  -׳טריפל
האט אויסגערעכנט איר בליק היינט ביי א  מעידזשאר ליעג בעיסבָאל סטאנדארטן. די גאווערנער 

  פראגראם געהאלטן ביי מאנראו קאמיוניטי קאלעדזש׳ס דאונטאון קאמפוס אין ראטשעסטער.

   

פאקוסירט אויף שטיצן עקאנאמישע אנטוויקלונג איניציאטיוון וועלכע  -מיין אדמיניסטראציע איז לעיזער״
באשטעטיגט אונזערע באמיאונגען צו שאפן א נייע תקופה פון בליאונג פאר אלע ניו יארקער  -ווידער

אווערנער האוקול האט ג פאנדעמיע,״  19-בשעת מיר זעצן פאר ווייטער זיך צו ערהוילן פון דער קָאוויד
״עס איז א צייט פאר א בעסערע, מער יושר׳דיגע, און מער אינקלוסיווע ווערסיע פון דעם  געזאגט. 

אונזערע פאקוסירטע אינוועסטירונגען אין די   דער ניו יארקער טרוים.  —אמעריקאנעם טרוים 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fnysparks%2Falbums%2F72177720297098142&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C424310cf182149f7996f08da0056d1f3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637822670150516816%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=XSQZq9zNdXwN45KcQKg0BxRuhnPUZiOTtaIF9YilU8o%3D&reserved=0


ריייננעמיגקייט פאר יעדן  טראנספארמירנדע פראיעקטן אין די פינגער לעיקס וועלן דינען צו שטיצן מער א
- אין די קאמיוניטי, ווייטער שטיצן ראיאנישע טוריזם ארבעט און פארבעסערן די אלגעמיינע לעבנס

 קוואליטעט פאר פילע קומענדיגע דורות.״  

   
מיליאן דאלער אין פארגעשלאגענע פינאנצירונג צו   6די אדמיניסטראציע האט פריער אויסגעמאלדן 

עלן ראטשעסטער היי פָאלס סטעיט פארק אינערהאלב דער היסטארישער שטיצן דאס אוועקשט
דזשענעסי טייך גארדזש אין דאונטאון ראטשעסטער. היינט האט גאווערנער האוקול אויפגעדעקט נייע  

און איינגעפירט דעם אנהויב פון דעם פובליק   פארק דעם  פון בילדער געמאלענע באגריפן פלענער און
אריינזאג פאזע צו באקומען די מיינונגען פון קאמיוניטי גרופעס, סטעיקהָאלדער און אנדערע  

פאראינטערעסירטע איינוואוינער. פובליק קאמענטארן פאר דעם פארק אויסשטעל פלאן ווערן  
דער נייער פארק איז טייל   .ROCHighFallsPark@esd.ny.gov דערמוטיגט; ביטע שיקט אן אימעיל צו:

דע ריווערוועי׳ איניציאטיוו, וועלכע וועט אויפשליסן די פאטענציעל פון   ROCפון דער צווייטער פאזע פון ׳
ן דאלער פון די פינגער לעיקס  מיליא 2.5נעמט אויך אריין  2ברעג. פאזע -ראטשעסטער׳ס וואסער

ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסיל אויפצוריכטן דער שטאט ראטשעסטער׳ס היי פָאלס  
מיליאן דאלער פאר דעם ׳אוועקדוקט ריאימעדזשענד׳ פראיעקט, וועלכס   5באזוכער צענטער, און נאך  

אלדן דאס אריבערציען איר  איז באשטימט געווארן ווען ׳קאנסטעלעישען ברענדס׳ האט אויסגעמ
הויפטקווארטיר צו דאונטאון. דער נייער ראטשעסטער דאונטאון צוזאמארבעטשאפט פארוואלטונג  

קערפערשאפט ארבעט אויך אויס פלענער צוריק אויפצועפענען דער ריווערסייד האטעל. די באמיאונגען  
אויפלעבן דאונטאון ראטשעסטער,  דערגאנצען אנדערע באדייטנדע אינוועסטירונגען געמאכט געווארן צו 

מיליאן דאלערדיגע דאונטאון אויפלעבונג איניציאטיוו אויסטיילונג זיך צו  -10אריינגערעכנט דעם 
קאנצענטרירן אויף די נאכגעלאזטע מעין און קלינטאן בלאק, וועלכע האט אנגעהויבן פובליק סעסיעס  

 פאריגע וואך.  
   

פון דער גאווערנער׳ס אגענדע איז א ווייטערדיגע פארשפרעכונג צו   אויך אויסגערעכנט פריער אלס טייל
ניו יארק סטעיט ספאנסירטע ביזנעס פארמעסטן וועלכע זענען פאקוסירט אויף צו פארזיכערן אז די  

מיליאן דאלער   20אינדוסטריעס פון די קומענדע יארן וועלן דא בליען. צו דעם צוועק, זענען נאך 
וויי׳  -בארימטע ׳לומינעיט ען-יף פארצוזעצן ווייטער דער ערפאלגרייכער, וועלטפארשפראכן געווארן או 

אּפטיקס, פאטאניקס, און אימעדזשינג פארמעסט. דער עקסעלערעיטאר ברענגט וויזיאנערישע  
סיסטעם פון מיטלען פאראן צו  -קאמפאניס צו דעם פינגער לעיקס ראיאן אויסצוניצן די רייכע עקא

  עליזאציע פון אויפשטייגנדע אינדוסטריע טעכנאלאגיעס.פארשנעלערן קאמערצי
   

  האט דאמינגעז טערעסע מארי קאמישענער טראנספארטעישען אוו דעפארטמענט סטעיט יארק ניו
״גאווערנער האוקול האט איבערצייגט דורך איר היסטארישע טראנספארטאציע בודזשעט  געזאגט,

פארשלאג אז זי איז אנטשלאסן צו ליפערן אויף טראנספארמירנדע טראנספארטאציע אינוועסטירונגען  
וואס קומט זיך פאר ראטשעסטער איינוואוינער און פאר׳ן גאנצן פינגער לעיקס ראיאן. דער סטעיט  

באהעפטן אונזערע קאמיוניטיס און הייבן  -ענט פון טראנספארטאציע איז אנטשלאסן צו ווידערדעפארטמ
ראיאנישע עקאנאמיעס דורך קלוגע אינפראסטרוקטור אינוועסטירונגען, און טאקע דערפאר שטאלצירן  

ער לוּפ נָארט׳ פראיעקט פארגעשלאגן אין אונז-מיליאן דאלערדיגן ׳אינער  100מיר זיך צו האבן דעם 
יעריגע קאפיטאל פלאן. איך דאנק נאכאמאל גאווערנער האוקול נאכאמאל פאר איר פירערשאפט  -פינף

און קוק ארויס מיט חשק צו ארבעטן מיט אונזערע ארטיגע צוזאמארבעטער צו ליפערן אויף דעם  
קס  טערמיניגע לעבהאפטקייט פון ראטשעסטער און דעם פינגער לעי-פראיעקט און פארזיכערן די לאנג

 ראיאן.״  

   
-״פארקס הייבן די לעבנס ניו יארק סטעיט פארק קאמיסיאנער עריק קולעסייד האט געזאגט,

קוואליטעט אין זייערע קאמיוניטיס דורכאויס דעם יאר, און דערפאר בין איך באגייסטערט צו שטיצן  
ער נייער פארק וועט  גאווערנער האוקול׳ס בליק צו ברענגען א סטעיט פארק צו דאונטאון ראטשעסטער. ד
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ארויסווייזן די הערליך שיינע היי פָאלס אויפ׳ן דזשענעסי טייך, שטיצן די אנגייענדע עקאנאמישע 
   אויפלעבונג פון דער שטאט און אונטערהייבן ראיאנישע פארוויילונגס טוריזם.״

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

״די ניו יארק סטעיט אינוועסטירונגען וועלכע גאווערנער האוקול האט היינט   האוּפ נייט האט געזאגט,
קוואליטעט אין די פינגער  -פארגעשלאגן וועלן פארשטערקערן אינפראסטרוקטור, טוריזם און לעבנס

טריע צענטער פאר אּפטיקס,  ארט פון טעכנאלאגיע טאלאנט און אן אנערקענטע אינדוס-לעיקס, דער וואוין
פאטאניקס, און אימעדזשינג. די צוגעגעבענע געלטער וועלן ווייטער בויען אויף דער סטעיט׳ס 

׳ ביזנעס  NYדע ריווערוועי׳ ביז ׳לומינעיט  ROCסטראטעגישע שטיצע פאר אינאווירנדע פראיעקטן, פון ׳
איאן׳ס אויפשטייגונג און  ׳סטע יארהונדערט בליק פאר דער ר21פארמעסט, וועלכע שאפן א 

   שטאנדהאפטיגקייט.״
  

״די היינטיגע מעלדונג צייגט אויף גאווערנער האוקול׳ס   קאנגרעסמאן דזשאו מארעל האט געזאגט,
פירן דעם פינגער לעיקס ראיאן. די  -אנטשלאסנקייט צו הייבן פאמיליעס און ווייטער פאראויס

זער דאונטאון געגנט קארידאר, פארשטערקערן אונזער  אינוועסטירונגען וועלן העלפן אויפלעבן אונ
ראיאנישע עקאנאמיע, און פארזיכערן א מער יושר׳דיגע און אינקלוסיווע צוקונפט פאר אונזער קאמיוניטי.  

איך בין דאנקבאר פאר איר צוזאמארבעטשאפט און איך קוק ארויס מיט חשק צו אונזער ווייטערדיגע  
   פירן די געוואונשענע פראיעקטן.״-געמיינזאמע ארבעט צו פאראויס

   
״איך בין דאנקבאר פאר גאווערנער האוקול׳ס שטיצע   סטעיט סענאטאר דזשערעמי קוני האט געזאגט,

פון דעם פינגער לעיקס און גרעיטער ראטשעסטער ראיאן. די טראנספארמירנדע אינוועסטירונג וועט  
פארזיכערן אונזער קאמיוניטי׳ס אינפראסטרוקטור פארשטערקערט און געגנטער זענען באהאפטן דורך  

-דע ריווערוועי׳ לעבט אויף אונזער וואסער ROCאז פאזע צוויי פון ׳לוּפ נָארט׳ פראיעקט און -דעם ׳אינער
רעג ערטער לענגאויס דעם דזשענעסי טייך. אלס עמיצער וואס איז אויפגעוואקסן אין דער שטאט ב

ראטשעסטער און אלס פארזיצער פון דעם אפסטעיט שטעט קאמיטע, בין איך שטאלץ צו שטיצן דער  
רשלאג וועלכס וועט אפעקטירן דער אויפלעבונג פון אונזער דאונטאון גאווערנער׳ס פינאנצירונג פא

   געגנט.״
   

״די קריטישע אינוועסטירונג אין אונזער פינגער לעיקס   סטעיט סענאטאר סאמרא ברוק האט געזאגט,
ס קאמיוניטיס וועלן הייבן אונזערע פאמיליעס און ביזנעסער און איך שטאלציר מיך אז אונזער דעלעגאציע׳

לוּפ נָארט׳ ארבעט צוריקצודרייען צענדליגע  -אדוואקאטיר ארבעט האט זיך געלוינט. פראיעקטן ווי ׳אינער
יארן פון ווייטאג און באהעפטן פאמיליעס איבערגעריסן דורך די באשלוסן פון דער פארגאנגענהייט, און  

טיס דורך אונזער סטעיט איך קוק ארויס איינצושאפן גרעסערע אינוועסטירונג אין אונזערע קאמיוני
  בודזשעט.״

   
מיטגליד הערי בראנסאן, פארזיצער פון אסעמבלי קאמיטע אויף עקאנאמישע -אסעמבלי

״די גרעיטער ראטשעסטער  אנטוויקלונג, דזשאב שאפונג, מסחר און אינדוסטריע האט געזאגט,
אוקול און אונזערע קאלעגעס סטעיט דעלעגאציע שטאלצירט זיך צו ארבעטן אינאיינעם מיט גאווערנער ה

קוואליטעט פאר פאמיליעס לענגאויס אונזער ראיאן. די  -אין ארטיגע רעגירונג צו פארבעסערן די לעבנס
באצאלטע -אינוועסטירונגען וועלן פארזיכערן אז מיר בויען א שטארקע אינפראסטרוקטור, שטיצן גוט

און לאדענען ביזנעסער צו אינוועסטירן   ארבעטנדע מענער און פרויען,-דזשאבס פאר אונזערע שווער
אינ׳ם הארץ פון אונזער דאונטאון קאמיוניטי. די גרעיטער ראטשעסטער סטעיט דעלעגאציע ווייסט אז די  

אינוועסטירונגען וועלן רעזולטירן אין א קאמיוניטי וואו יעדער קען זיין שטאלץ צו וואוינען, ארבעטן, און  
   האדעווען א פאמיליע.״

   



״בודזשעטס שפיגלען אפ אונזערע ווירדן. איך   מיטגליד סערע קלארק האט געזאגט,-אסעמבלי
שטאלציר מיך צו שתדל׳ען אינאיינעם מיט׳ן גאווערנער פאר א ניו יארק סטעיט וואס אינוועסטירט אין דער  

אונזער ראיאן און   צוקונפט פון אונזער קאמיוניטי. די פראיעקטן היינט אויסגעמאלדן וועט שטערקער מאכן
גארטן  -קוואליטעט. אפגרעיד׳ען די סענעקע פארק טיער-ארטיגע עקאנאמיע, אבער אויך אונזער לעבנס

דע ריווערוועי׳ מיט א נייע    ROCאון ׳פראנטיער פיעלד׳, און גלייכצייטיג אנהאלטן אינוועסטירונג אין ׳
וכער צענטער, וועט ווייטער סאלידיזירן  דאונטאון סטעיט פארק ביי היי פָאלס און אויפריכטן דעם באז

ראנקיגע טוריסט דעסטינאציע אין דעם פינגער לעיקס ראיאן.  -ראטשעסטער׳ס ארט אלס אן ערשט
ארטיגע איינוואוינער קענען אויסניצן די פארבעסערטע אטראקציעס דא אין ראטשעסטער, אבער אויך  

טיגע ביזנעסער און רעסטוראנטן. פערטיגן דעם  ברענגען נייע באזוכער וועלכע וועלן שטיצן אונזערע אר
טראנספארמירנדן ׳אינער לּוּפ׳ פראיעקט וועט אדרעסירן די שעדליכע טראנספארטאציע פאליסיס פון  
דער פארגאנגענהייט און גלייכצייטיג אויפריכטן אונזערע געגנטער. דאס אינאיינעם מיט ווייטערדיגע  

׳ פארמעסט פראגראם וועט בויען אויף  NYכער ׳לומינעיט  אינוועסטירונג אין דער גאר ערפאלגריי
ראטשעסטער׳ס רייכע היסטאריע אין פאבריצירונג, שאפן דזשאבס און צוציען נייע ביזנעסער צו אונזער  
געגנט. א דאנק אייך גאווערנער האוקול פאר אייער פירערשאפט און ׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳  

 וועסטירונג אין אונזער ארטיגע אינפראסטרוקטור און עקאנאמיע.״ פאר אייערע ווייטערדיגע אינ

   
איך דאנק גאווערנער האוקול פאר צייגן איר  ״ מיטגליד דעמאנד מיעקס האט געזאגט,-אסעמבלי

אנטשלאסנקייט צו אונזער געגנט און צו די מענטשן פון גרעיטער ראטשעסטער. באשלוסן געמאכט אין 
דער פארגאנגענהייט בנוגע אונזער ארטיגע אינפראסטרוקטור האבן בלויז געדינט צו צוטיילן אונזערע  

ואוינער ווערדפולע עקאנאמישע געלעגנהייטן. פאררעכטן די  געגנטער און פארהאלטן פון אונזערע איינו
גרייזן און אויפריכטן אונזער קאמיוניטי פאדערט דרייסטע רעגירונג שריטן און עפעקטיווע פירערשאפט.  

איך בין דאנקבאר צו זען אז א קלארע אינוועסטירונג ווערט געמאכט אויף אויפצולעבן אונזערע געגנטער  
טריליאן דאלערדיגע פעדעראלע -1ונזער קאמיוניטי. מיט׳ן דערנענטערן פון א און אונטערהויבן א

נייטיג, היינט מער פון אלעמאל, אז אונזער סטעיט שטייט ווייטער  -אינפראסטרוקטור ביל איז העכסט
מיטלען פאר׳ן פארבעסערן אונזער קאמיוניטי. מיר מוזן ווייטער ארבעטן  -פעסט אין אויסניצן די שטיצע

נעם צו שאפן א יושר׳דיגע און אינקלוסיווע עקאנאמישע ערהוילונג פאר אלע פאמיליעס און  אינאיי
 איינוואוינער פון ניו יארק סטעיט.״  

   
״די ריזיגע אינוועסטירונג אין מאנראו קאונטי וועט   מיטגליד דזשען לונספארד האט געזאגט, -אסעמבלי

עקאנאמיע אין דעם פארעם פון דזשאבס, רייזע און   איבערלאזן אן אפקלאנג דורכאויס אונזער ראיאנישע
גארטן -טוריזם דאלארען, און געשטיגענע פארקויפונגען צו ביזנעסער אין דעם געגנט. אלס א טיער

מיטגליד און רעגלמעסיגע אנטיילנעמער ביי ׳רעד ווינגס׳ שפילן, שעץ איך די טיפע עמאציאנעלע 
פינגער לעיקס פאמיליעס ווי מיינע. גאווערנער האוקול׳ס  באהעפטונג וואס די לענדמארקס האבן פאר 

לאנגע באציאונג מיט דער פינגער לעיקס ראיאן האט איר געשטעלט אין דער בעסטער פאזיציע צו  
פארשטיין די וויכטיגקייט פון די פראיעקטן. איך דאנק איר און אונזערע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסיל 

   וויכטיגע פינאנצירונג.״-לפן פארזיכערן די קריטישצוזאמארבעטער פאר אונז הע
  

״גאווערנער האוקול אנערקענט די  מאנראו קאונטי עקזעקיוטיוו אדאם בעללא האט געזאגט,
וויכטיגקייט פון אינוועסטירן אין אונזער הויפט קאמיוניטי אינפראסטרוקטור בשעת מיר שטרעבן צו  

נויטיגע פארוויילונג און טוריזם  -איבערבויען אונזער העכסט קוואליטעט און-פארבעסערן אונזער לעבנס 
מיליאן דאלער צו מאדערניזירן און פארברייטערן דעם   42.5אינדוסטריעס. די דאזיגע אינוועסטירונג פון  

-גארטן וועט אונז העלפן אנבאטן נייע זגאלן, ערשטראנקיגע באשעפעניש וואוין-סענעקע פארק טיער
אזוכער ערפארונגען און מער מעגליכקייטן פאר פאמיליעס און קינדער זיך  ערטער, פארבעסערטע ב

ערטער און  -אויסצולערנען וויאזוי זיך צו באהעפטן מיט, אויפפאסן פאר און אפהיטן באשעפעניש וואוין
מיליאן דאלערדיגע אינוועסטירונג אין ׳פראנטיער פיעלד׳ וועט העלפן  -10ווילדע ערטער. און, איר 

וויכטיגער אייגנטום קומט נאך מעידזשאר ליעג בעיסבָאל סטאנדארטן און -אז דער העכסט פארזיכערן



בלייבט וויידער דער היים ארט פון די ראטשעסטער ׳רעד ווינגס׳ פאר צענדליגע יארן אין דער צוקונפט.  
איך דאנק גאווערנער האוקול פאר איר בליק, פירערשאפט און אנגעהאלטענע שטיצע פאר אלע 

  ספארמירנדע פינגער לעיקס ראיאן פראיעקטן וואס זי האט היינט אויסגערעכנט.טראנ
   

״דער ווארט ׳טראנספארמירנד׳ הייבט נישט אן צו   ראטשעסטער מעיאר מאליק עווענס האט געזאגט,
ערקלערן דער מאנומענטאלישע שטאפל אינוועסטירונג וואס גאווערנער האוקול האט היינט געליפערט צו  

סטער און דאס רעשטע טייל פון דעם פינגער לעיקס ראיאן. דורך פולשטענדיג פינאנצירן דעם  ראטשע
לוּפ נָארט׳ פראיעקט פון סאמע אנהויב און גלייכצייטיג פארשנעלערן די פארשריט פון אונזער  -׳אינער

עסי טייך  דע ריווערוועי׳ פראגראם און אויסניצן אנדערע אינוועסטירונגען לענגאויס דער דזשענ ROC׳
קארידאר, האט גאווערנער האוקול פונדאמענטאל געענדערט דעם בליק פאר ראטשעסטער׳ס צוקונפט  

פון ׳אויב׳ אויף ׳ווען׳. דאס וועט טרייבן פרעצעדענטלאזע שטאפלען פון פריוואטע אינוועסטירונג און שאפן  
קהָאלדער. איך בין איבערהויפט  פריער אומפארגליכענע געלעגנהייטן פאר אונזערע איינוואוינער און סטעי

דאנקבאר אז גאווערנער האוקול האט געמאכט בכיוון׳דיגע באשלוסן מכפר צו זיין פאר די חטאים פון  
פריערדיגע רעגירונג אינסטאנצן מיט די פראיעקטן דורך ערזעצן די פיזישע מאניפעסטאציעס פון  

אסן, צוגענגליכע היימען און אנדערע  גינציגע ג-ענווייראנמענטאלע ראסיזם מיט פארקס, פיסגייער
געביידע באקוועמליכקייטן אין מינאריטעט געגנטער וועלכע זענען צעריסן געווארן און  -קאמיוניטי

פארנאכלעסיגט שוין צו לאנג. די שטאט ראטשעסטער איז ריכטיג גליקליך צו האבן א גאווערנער וועלכע  
ייט פולקאם די וויכטיגע און גינציגע ראלע וואס  איז אנטשלאסן צו ראסע יושר׳דיגקייט און פארשט

    אפסטעיט ניו יארק שפילט אין די פארשריטן פון אונזער סטעיט.״
   

גארטן סאסייעטי פאמעלא ריד סאנטשעז האט -פון דעם סענעקע פארק טיער  CEOפרעזידענט און 
נג פון דעם סטעיט און דעם  ״א טראנספארמאציע פון דער גרויסקייט פאדערט די אינוועסטירו געזאגט,
עס קען נישט געטון ווערן דורך פריוואטע אינוועסטירונג אליין. די נייע געביידעס וועלן זיין   —קאונטי 

נאציאנאלע מוסטערן פאר ארייננעמיגקייט און פאר שטאנדהאפטיגקייט, וועלכס וועט אונז ערמעגליכן צו  
יטיג צוציען נייע אודיענצן פון אינדרויסן פון אונזער ראיאן.  בעסער סערווירן אונזער קאמיוניטי און גלייכצי 

מיטלען פאר דער צוקונפט פון סענעקע -מיר זענען דאנקבאר אז גאווערנער האוקול דירעקטירט שטיצע
   גארטן.״-פארק טיער

   
פון די ראטשעסטער קאמיוניטי בעיסבָאל נעאמי סילווער האט  COOאון  CEOפרעזידענט, 

׳סטע סעזאן ביי ׳פראנטיער פיעלד׳ טרעפן מיר אז דער  25״אזוי ווי מיר קומען אריין אין אונזער געזאגט, 
פַארק נויטיגט זיך אין א גרויסע מאס פארבעסערונגען כדי מיר זאלן קענען בלייבן אין איינקלאנג מיט -בָאל

פן אויך צו מאכן  מעידזשאר ליעג בעיסבָאל סטאנדארטן פאר זייערע שפילער און קָאטשעס. מיר הא
ליבהאבער פון קומען צו א שפיל ביי  -אפגרעידס צו דער איינריכטונג וועלכע וועט פארבעסערן די שפיל

ענדרנדע געברויכן און באגערן פון  -׳פראנטיער פיעלד׳ כדי מיר זאלן זיך קענען צופאסן צו די כסדר
ינט פון דעם געים איבערלעבעניש ליבהאבער געניסן הי-אונזערע טרייע שטיצער. דער אופן וואס שפיל

, ווען ׳פראנטיער פיעלד׳ האט זיך געעפנט. א דאנק גאווערנער האוקול און  1997איז גאר אנדערש פון 
פַארקס אין -קאונטי עקזעקיוטיוו בעלאו פאר זייערע באמיאונגען צו מאכן ׳בעל׳ איינע פון די בעסטע בָאל

   ליבהאבער צוגלייך.״-און שפיל לאנד פאר שפילער אין דעם לאנד פאר שפילער
   

״די מיסיע פון   ׳ פארוואלטן דירעקטאר סודזשאטא ראמאנודזשאן האט געזאגט,NY׳לומינעיט 
פאזע ענטרעפענורס מיט די  -׳ איז געווען צו באהעפטן דאס בעסטע פון ערשטעNY׳לומינעיט 

שטעלנדיג די וועלט׳ס פרעמיערע  מיטלען פון די פינגער לעיקס ראיאן, אוועק-אומפארגלייכבארע שטיצע
עקסעלערעיטאר פאר די אּפטיקס, פאטאניקס, און אימעדזשינג אינדוסטריע. מיר זענען דאנקבאר פאר 

   און גאווערנער האוקול.״ ESDדי אנגייענדע שטיצע פון 
   



ס דעם סטעיט,  אין צוגאב, אין א פרואוו צו ווייטער שטיצן עקאנאמישע שוואנג אין דעם ראיאן און לענגאוי
האט גאווערנער האוקול געמאלדן פלענער פאריגע וואך פאר דער נייער פאקוסירטע אטראקציע פון  

רעדי טרעקטס׳ ניו יארק גרענט פראגראם צוצוציען און פארברייטערן הויפט וואוקס -׳שָאוועל
דאלער צום נייעם  מיליאן  200אינדוסטריעס צו ניו יארק סטעיט. דער איניציאטיוו וועט צושטעלן ביז 

FAST NY טעק פאבריצירונג,  -גרענט פראגראם פאר דאס אויסארבעטן ערטער וואס וועלן צוציען היי
הויפטזעכליך סעמיקאנדוקטאר פאבריצירונג, וועירהאוזינג, דיסטריביושען און טראנספארט ביזנעסער  

דער סטעיט׳ס צוציענדיגקייט צו   גרייטקייט און העכערן-צום סטעיט אויף אנצוטרייבן ניו יארק׳ס שָאוועל
  גרויסע ארבעטסגעבער.

   
״מיר זענען  נאנא האט געזאגט, -מאנראו קאמיוניטי קאלעדזש פרעזידענט דר. דעאנא אר. בורט

קוואליטעט פאר  -דאנקבאר פאר׳ן גאווערנער׳ס בליק און אנטשלאסנקייט צו פארבעסערן די לעבנס
ראטשעסטער איינוואוינער און שאפן מער לעבהאפטע קאמיוניטיס. די גאווערנער׳ס פינאנצירונג  

נראו קאמיוניטי  פארשלאג פאר דאס רעאליזירן די היי פָאלס געגנטער ארום די דאונטאון קאמפוס פון מא
קאלעדזש דערגאנצעט אונזער ארבעט מיט ראיאנישע צוזאמארבעטער אין בויען שטערקערע קאמיוניטיס  

   אין דער שטאט ראטשעסטער און ווייטער און אוואנסירן דער ארטיגער עקאנאמיע.״
   

 CEOאון  פארזיצער באב דאפי, פרעזידענט-פינגער לעיקס ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג מיט
פון ׳גרעיטער ראטשעסטער טשעימבער ָאוו קָאמערס׳, און דעניס בעטעלס, פרעזידענטקע פון  

SUNY די ראיאנישע סטעיט אינוועסטירונגען אויסגערעכנט דורך  דזשענעסעא האט געזאגט, ״
רגן  גאווערנער האוקול ענדערן אינגאנצן די אומשטענדן. די געצילטע פראיעקטן וועלן ארבעטן צו באזא

קוואליטעט אין די  -מער באהאפטנקייט, פארבעסערן טוריזם און שטערקער מאכן די אלגעמיינע לעבנס
פינגער לעיקס. דער ראיאנישע קאונסיל איז שטארק דערפריידט ווייטער אנצוהאלטן אונזער 

צוזאמארבעטשאפט מיט דער גאווערנער בשעת מיר ארבעטן אינאיינעם צו בויען דער געוואונשענע 
   וקונפט וואס קומט זיך ריכטיג פאר איינוואוינער פון דעם הערליכן ראיאן פאר פילע קומענדיגע דורות.״צ
   

״ניו יארק   ׳גרעיטער ראטשעסטער ענטערפרייז׳ מעט הורלבוט האט געזאגט, CEOפרעזידענט און 
- טשעסטער׳ס אינערסטעיט מאכט סטראטעגישע אינוועסטירונגען צו קולטיווירן די לעבהאפטקייט פון רא

שטאטישע קערנדל, הויפט טוריזן אטראקציעס, און דער ראיאן׳ס וועלט פירערשאפט ראלע אין די  
אּפטיקס, פאטאניקס, און אימעדזשינג אינדוסטריע. יעדע פון די אינוועסטירונגען פארבעסערט די  

ען און מאכן שטייגן א  פאזיציע פון דעם גרעיטער ראטשעסטער ראיאן אלס דער בעסטער פלאץ צו וואוינ
  ביזנעס.״

   
בודזשעט  2023-יאר- געפונט נאך אינפארמאציע איבער גאווערנער האוקול׳ס פארגעשלאגענע פינאנץ

    .דא
   

    ווערד״פארשנעלערן ״פינגער לעיקס פָאר
דער היינטיגער אנאנסמענט דערגאנצעט ׳פינגער לעיקס פָארווערד׳, דער ראיאן׳ס אויספירליכע בלופרינט  

צו שאפן שטארקע עקאנאמיע וואוקס און קאמיוניטי דעוועלאפמענט. דער ראיאניש געאייגנטער פלאן  
יקס, אגריקולטור, און  פאקסירט אויף אינוועסטירן אין הויפט אינדוסטריעס, אריינגערעכנט פאטאנ

עסנווארג פראדוקציע, און פארגעשריטענע פאבריצירונג. איצט טוט דער ראיאן פארשנעלערן ׳פינגער  
מיליאן דאלערדיגע אינוועסטירונג דורך דעם ָאּפסטעיט אויפלעבונג   500לעיקס פָארווערד׳ מיט א 

באלוינען פריוואטע ביזנעסער אויף צו   מיליאן דאלער אינוועסטירונג וועט 500אינציאטיוו. דער סטעיט׳ס  
און דער ראיאן׳ס פלאן, ווי איינגעגעבן, טוט פאראויסזען   —ביליאן דאלער  2.5אינוועסטירן פיל מער ווי  

  דא.נייע צוגעקומענע דזשאבס. מער אינפארמאציע איז דא צו באקומען  8,200ביז 
   

   דעוועלאפמענט״ סטעיט ״עמפייער וועגן

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-highlights-fy-2023-budget&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C424310cf182149f7996f08da0056d1f3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637822670150516816%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=dErMp0V5e0TE8FQs0fW%2Bp%2Bi0xqPUj%2FwVVzaEUdpcqns%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Ffinger-lakes-forward-uri&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C424310cf182149f7996f08da0056d1f3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637822670150516816%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=O0FI%2FoX1SQ%2FGXuik6kXRmzXq6wG11IJxjn27DzXErvE%3D&reserved=0


דער מיסיע   ״עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט״ איז ניו יארק׳ס הויפט עקאנאמישע אנטוויקלונג אגענטור.
איז צו שטיצן און אונטערהייבן אן אויפגעלעבטע און וואקסנדער עקאנאמיע, דערמוטיגן דאס   ESDפון  

שאפן פון נייע דזשאבס און עקאנאמישע געלעגנהייטן, העכערן איינקונפט פאר׳ן סטעיט און אירע  
ָאונס, מוניציפאליטעטן, און דערגרייכן סטאבילע און אויסגעברייטערטע ארטיגע עקאנאמיעס. דורך ניצן ל

צו פארבעסערן   ESDגרענטס, טעקס קרעדיטס און אנדערע סארטן פינאנציעלע הילף, שטרעבט 
פריוואטע ביזנעס אינוועסטירונג און וואוקס צו טרייבן דזשאב שאפן און שטיצן בליענדע קאמיוניטיס  

אויפזען אויף די   איז אויך די הויפט אדמיניסטראטיווע אגענטור וואס טוט ESDלענגאויס ניו יארק סטעיט.  
ניו יארק סטעיט ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסילס און די מארקעטינג פון די ׳איי לָאוו ניו  

יארק׳, די סטעיט׳ס איקאנישע טוריזם ברענד. פאר מער אינפארמאציע אויף ראיאנישע קאונסילס און  
   . www.esd.ny.govאון  www.regionalcouncils.ny.gov׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳, באזוכט 
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