
 
 גאווערנער קעטי האוקול   3/28/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

פריוואטע אפמאך צו פארזיכערן אז די באפעלאו  - גאווערנער האוקול אנאנסירט געמיינזאמע פובליק
      בילס בלייבן אין ניו יארק סטעיט

      
ווייניגער ווי האלב קאסט פונ׳ם   —מיליאן דאלערדיגע אינוועסטירונג פון ניו יארק סטעיט  600א 

, די ׳בילס׳ און ערי NFLדי אינוועסטירונגען פון דעם וועט געגעבן ווערן אין גלייכן צו  —סטאדיום 
    ייערס׳  30קאונטי און ׳קיעּפ טיעם אין באפעלאו פָאר נעקסט 

      
גרעסטע קאנסטרוקציע פראיעקט אין געשיכטע פון מערב ניו יארק וועט געבויט ווערן מיט יּוניָאן  

     קאנסטרוקציע דזשָאבס 10,000ארבעטער, פאראויסגעזען צו שאפן 
     

 סטאדיום פון טייל פובליק  פון פראצענט  100  איבער דעקן וועט טיעם פון אימפאקט עקאנאמישע
     פינאנצירונג

  
      

גאווערנער קעטי האוקול און ערי קאונטי עקזעקיוטיוו מארק פאלאנצארז האבן היינט אויסגעמאלדן אן 
ביליאן   1.4בילס פרענטשייס פאר  ׳ס באפעלאוNFLאפמאך צווישן ניו יארק סטעיט, ערי קאונטי און דעם  

דאלערדיגע נייע סטאדיום אין ארטשארד פארק. גאווערנער האוקול׳ס פארהאנדלונגען האבן פארשאפן א  
מיליאן   550יעריגע פארשפרעכונג פאר די ׳בילס׳ צו פארבלייבן אין באפעלאו, און א קאמבינירטע -30

. די גאווערנער וועט  NFLדורך די אייגנטימער פון   היינט באשטעטיגט —און ׳בילס׳  NFLדאלער פון דעם 
מיליאן דאלערדיגע פארשלאג אינ׳ם סטעיט בודזשעט, און ערי קאונטי וועט   600אפירברענגען א 

מיליאן דאלער. די עקאנאמישע און שטייער תוצאות וועלכע וועלן קומען פון דעם טיעם   250ביישטייערן  
     די פובליק טייל פון די נייע סטאדיום קאסט.  פראצענט פון  100וועלן שטיצן איבער 

      

ווי לאנג קענען   —״איך בין אריינגעגאנגען אין די פארהאנדלונגען פרובירנדיג צו ענטפערן דריי פראגעס 
מיר האלטן די בילס אין באפעלאו, וויאזוי קענען מיר זיכער מאכן אז דער פראיעקט וועט זיין א טובה פאר  

- ער פון מערב ניו יארק און וויאזוי קענען מיר באקומען דאס בעסטע פאר שטייערדי שווערע ארבעט
״עס פריידט מיך אז נאך חדשים פארהאנדלונגען, זענען  האט גאווערנער האקול געזאגט.צאלער?״ 

די בילס וועלן בלייבן אין באפעלאו פאר   —מיר ארויסגעקומען מיט די בעסטע לייזונג וואס איז מעגליך 
יּוניָאן דזשָאבס און ניו יארקער קענען זיין רואיג אז זייער   10,000יאר, דער פראיעקט וועט שאפן   30נאך 

אינוועסטירונג וועט ברענגען רווחים דורך די עקאנאמישע אקטיוויטעט וואס דער טיעם וועט  
     אויפטרייבן.״  

     
די באפעלאו בילס פרענטשייס איז אן איבערצייגטע עקאנאמישע טרייבער פאר דעם באפעלאו ראיאן און  

מיליאן דאלער יערליך אין דירעקטע איינקונפט, פארקויפן און באניץ   27די סטעיט. די בילס טרייבן  
גן ביז א סך הכל פון  שטייערן פ[אר ניו יארק סטעיט, ערי קאונטי און באפעלאו. די איינקונפטן וועלן שטיי

- נאך מער פון דעם איז דאס אז ספארט  יעריגער פעריאדע.-30ביליאן דאלער במשך דער  1.6איבער 
יבהאבער וועלכע באטייליגן זיך אין די געימס פון לענגאויס ניו יארק, די פאראייניגטע שטאטן און  ל



געווארן אין דעם ראיאן און וועט   קאנאדע אויסגעבן געלטער וועלכע וואלטן אנדערש נישט אויסגעגעבן
    מיליאן דאלער יערליך.  385רעזולטירן אין אן עקאנאמישע תוצאה פון איבער  

   
״מיר האבן היינט גענומען   אייגנטימער פון די באפעלאו בילס טערי און קים פעגולע האבן געזאגט,

יעם סטאדיום פאר די באפעלאו  נאך א טריט צו שטערקער מאכן אונזער געמיינזאמע ציל פון בויען א ני
בילס אין ארטשארד פארק. מיר זענען דאנקבאר פאר די צייט, ארבעט און אומוואקלדיגע אנטשלאסנקייט 

געמאכט דורך גאווערנער האוקול און איר טיעם דורכאויס דעם פראצעס. טראצדעם וואס עס זענען  
פריוואטע צוזאמארבעט -ל אז אונזער פובליק פאראן נאך עטליכע מעטער ביז׳ן ענדע ציל, איז אונזער געפי

צווישן ניו יארק סטעיט, ערי קאונטי, אנגעפירט דורך קאונטי עקזעקיוטיוו מארק פאלאנצארז, און דעם 
 נאציאנאלן פוטבָאל ליעגע וועלן אונז אהין ברענגען.״  

      

״די באפעלאו בילס זענען איינגעקריצט אין דעם   קאונטי עקזעקיוטיוו מארק פאלאנצארז האט געזאגט,
נייטיג געווען צו שליסן אן אפמאך וועלכע  -עס איז העכסט  הארץ און גייסט פון יעדן מערב ניו יארקער.

פארזיכערט אז דער טיעם בלייבט אין באפעלאו און איז אויך געווען א גוטן געשעפט פאר די איינוואוינער  
דאס איז גענוי דעם אפמאך וואס מיר האבן געשלאסן: די בילס וועלן שפילן    יארק.פון ערי קאונטי און ניו 

געבוי האנדלעריי יּוניָאן דזשָאבס וועלן ארבעטן אויף   10,000יאר;   30אין באפעלאו פאר די קומענדע 
  דעם פראיעקט; און דער לאנד וועט מער נישט ביישטייערן יערליכע אפעראציע און קאפיטאל אויסגאבן,

א דאנק    צאלער צענדליגע מיליאנען דורכאויס דעם לעבן פון דעם ליעס.-און דורכדעם ראטעווען שטייער
אייך גאווערנער קעטי האוקול, ווי אויך טערי און קים פעגולע, פאר׳ן ארבעטן שווער די פארלאפענע  

 ״  חדשים צו שליסן א יושר׳דיגע אפמאך פאר יעדן.

     
, איז די  1973נצירונג איז רעדוצירט פון פריערדיגע סטאדיום געשעפטן. אין  דער טייל פון פובליק פינא

פראצענט פינאנצירט דורך דעם פובליק, און דאס   100קאנסטרוקציע פון ׳היימארק׳ סטאדיום געווען 
פראצענט פון די   73רענאוואציע און טרענירונג איינריכטונג קאנסטרוקציע.  1998זעלבע דער 

פראצענט   60.7איז געווען פובליק פינאנצירט. דער פארשלאג נעמט אריין בלויז  2013רענאוואציע אין  
סטאדיום אפמאכן אין ענליכע   NFLפובליק פינאנצירונג, פיל נידעריגער פון אנדערע לעצטנסדיגע 

    פראצענט. 43מארקעטס. דער סטעיט טייל איז 
     

ע פון א נייעם סטאדיום מיט א מינימום פון  יעריגע אפמאך ערקלערט דייטליך די קאנסטרוקצי-30דער 
זיצן אין ארטשארד פארק, ערי קאונטי צו זיין אויספלאנירט און געבויט דורך די באפעלאו בילס.   60,000

  30דער געשעפט נעמט אריין אן אפמאך פון די בילס צו שפילן ביים נייעם סטאדיום פאר די קומענדע 
אס אויספלאנירן דעם נייעם סטאדיום, און אלע פארטייען וועלן אנהויבן  די בילס וועלן תיכף אנהויבן ד יאר.

פארהאנדלונגען אויף אויסצוציען דעם טיעם׳ס איצטיגע ליעס פאר ׳היימארק׳ סטאדיום וועלכס לויפט אפ  
    . 2023אין 

     
און קאנסטרוקציע דזשָאבס  10,000דער סטאדיום פראיעקט ווערט פאראויסגעזען צו שאפן אומגעפער 

(. די  PLAוועלן געבויט ווערן ניצנדיג יּוניָאן ארבעטער אין איינקלאנג מיט א פראיעקט לעיבאר אפמאך )
מיט דעם געבוי און קאנסטרוקציע האנדלס קאונסיל פון באפעלאו, ניו   PLAבילס וועלן פארהאנדלען א 
יגע יּוניָאנס. דער אפמאך  , אויפ׳ן חשבון פון איר אפיליאירטע ארטAFL-CIOיארק און דעם אומגעגנט,  

    פאדערט פון די בילס צוצושטימען צו קאמיוניטי בענעפיטן אפמאך, וועלכע דארף נאך פארהאנדלט ווערן.
  

ערי קאונטי וועט אריבערפירן פארמאגערשאפט פון דעם איצטיגן סטאדיום און דעם דערנעבנדן  
קאמפלעקס, וועלכס נעמט אריין איינריכטונגען פאר פראקטיצירן און אפיס פלאץ, צו דעם סטעיט. דער  

ט ווערן  סטעיט וועט באזיצן דעם נייעם סטאדיום און דעם דערנעבנדן קאמפלעקס, וועלכס וועט גע׳ליעס׳
צו די בילס. אין אזא פאל וואס די בילס וועלן ברעכן דעם אפמאך וועלן די סטעיט און קאונטי האבן די  

רעכט צו גיין אין געריכט צו אינפארסירן די טערמינען אויף זיך נישט אוועקצוציען. דער נייער סטאדיום קען  



  —, וואקסינאציע ליפערונג און וואלן אפעראציעס געניצט ווערן פאר ציווילע צוועקן, ווי צ.ב.ש., אויב נויטיג
     ווי אויך פאר עמערדזשענסיס. 

       
פרעזידענט פון דעם ניו יארק סטעיט געבוי און קאנסטרוקציע האנדלס קאונסיל גערי לאבארבערא 

  ״מיר ווילן דאנקען גאווערנער האוקול, די פעגולע פאמיליע, און באפעלאו בילס פאר׳ן האט געזאגט,
מאכן יּוניָאן ארבעטסקראפט דעם הויפט פאקוס פונקט פון דעם נייעם בילס סטאדיום געבוי פראיעקט.  

באצאלטע יּוניָאן דזשָאבס, און נאך צוויי שווערע יארן  -גוט 10,000דער נייער בילס סטאדיום וועט שאפן 
- נויטיג פאר די שווערפריוואטע אינוועסטירונג גענוי וואס איז -פון דער פאנדעמיע איז די פובליק

האנדלסלייט וועמען מיר   200,000ארבעטנדע פאמיליעס אין מערב ניו יארק. אין נאמען פון די 
פארטרעטן לענגאויס דעם סטעיט, שטאלצירט זיך ניו יארק סטעיט געבוי און קאנסטרוקציע האנדלס 

צו נעמען צו די ארבעט און    קאונסיל צו שטיצן דעם פראיעקט, און אונזערע מיטגלידער קוקן ארויס זיך
     האלטן די בילס אין מערב ניו יארק.״

     
״מיר דאנקען גאווערנער  פרעזידענט מאריא סילענטא האט געזאגט,  AFL-CIOניו יארק סטעיט 

- האוקול פאר׳ן האלטן איר צוזאג צו האלטן די באפעלאו בילס אין מערב ניו יארק. עס איז א העכסט
ג אין דעם ראיאן וועלכע וועט שאפן געלעגנהייטן פאר ארבעטער צו קענען ווייטער  נויטיגע אינוועסטירונ

וואוינען און ארבעטן אין און ארום דעם סטאדיום פאר פילע יארן אינ׳ם צוקונפט. די איינקונפט  
אויפגעטריבן דורך דער ביזנעס קאמיוניטי און די ארבעטער וועלן שטערקער מאכן אונזער שטייער באזע 

אונז ערמעגליכן צו ווייטער צושטעלן די פובליק סערוויסעס לענגאויס דעם סטעיט אויף וועלכע מיר  און 
זענען אלע אנגעוויזן. מיר שטאלצירן זיך אז דער סטאדיום וועט געבויט ווערן דורך יּוניָאן ארבעט, די  

כן צו געניסן פון דעם  מערסט טרענירטע און געניטע ארבעטסקראפט אין לאנד, וועלכס וועט אונז ערמעגלי
 סטאדיום אויף פילע דורות.״  

     
NFL ״מיר פרייען זיך מיט די ריזיגע פארשריטן געמאכט   האט געזאגט, קאמיסיאנער ראדזשער גודעל

געווארן אויף א פלאן וואס גיבט בילס ליבהאבער דער ערשטראנקיגער איינריכטונג וואס קומט זיך זיי אין  
ן די אויסגעצייכנטע פירערשאפט און צוזאמארבעט פון גאווערנער האוקול,  מערב ניו יארק. מיר שעצ

סענאטאר שומער און ערי קאונטי עקזעקיוטיוו פאלאנצארז. מיר וועלן ווייטער ארבעטן מיט זיי נאענט 
אינאיינעם און מיט די פעגולעס צו מאכן דעם באגייסטערנדן בליק א ווירקליכקייט. די פעגולעס האבן 

פאר    NFLזייער אנגייענדע איבערגעגעבנקייט צו באפעלאו, א מארקעט וועלכס האט געשטיצט די געוויזן 
דורות. דער נייער סטאדיום וועט ווייטער צושטעלן פאר׳ן פאנדעישען צו העלפן די ׳בילס׳ בלייבן  

     פארמעסטעריש אין מערב ניו יארק פאר צענדליגע יארן אינ׳ם צוקונפט.״
       

קאמיסיאנערין און פרעזידענטקע און דעזיגנירטע -׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ אמטירנדע
CEO ,״די ׳בילס׳ זענען א ריזיגע עקאנאמישע טרייבער פאר מערב ניו יארק   האוּפ נייט האט געזאגט

קונפט פון  און נאך ווייטער ארום. דער זייגער האט זיך גערוקט אויף ׳בילס׳ סטאדיום געשפרעכן מיט׳ן צו
אבער אזוי ווי די בעסטע קווָארטערבעקס  —דעם טיעם און מיליאנען דאלארען אין איינקונפט אפהענגיג 

געווינענדע לויף צו האלטן די ׳בילס׳ אין באפעלאו. איך  -האט גאווערנער האוקול געמאכט דעם שפיל
׳ אין ניו יארק סטעיט פאר די  גראטוליר יעדער וואס האט אנערקענט די וויכטיגקייט פון האבן די ׳בילס
      געמיינזאמע בענעפיטן פון ליבהאבער, ביזנעסער און מוניציפאליטעטן.״

       
די באפעלאו בילס זענען איינגעקריצט אין דעם גייסט פון  ״סטעיט סענאטאר שעאן רייען האט געזאגט, 

וטע צייטן האבן מיר אלע געהאט די  מערב ניו יארק שוין אויף דורות. דורכאויס די שלעכטע צייטן און די ג
געמיינזאמע דורכלעבענעש פון מונטערן אונזער היים ארט טיעם. אזוי ווי מיר לאזן זיך אין וועג אויף א  
נייע עפאכע פאר די ׳בילס׳, ווייס איך אז מיר זענען אלע דאנקבאר אז זייער אנוועזנהייט אין מערב ניו  

און גלייכצייטיג ברענגען אן   —דליגע יארן אינ׳ם צוקונפט יארק איז פארזיכערט געווארן פאר צענ
דור׳יגע יּוניָאן לעיבָאר פראיעקט. איך דאנק גאווערנער האוקול און קאונטי עקזעקיוטיוו  -אין-איינמאל



פאלאנצארז פאר ארבעטן שווער צו מאכן דעם היינטיגן טאג א ווירקליכקייט, און אוועקשטעלן א נייעם  
   צאלער פאר זייער אויבנאויפיגע אינוועסטירונג .״-עט צוריקצאלן פאר סטעיט שטייער געשעפט וועלכס וו

      

״די ׳באפעלאו בילס׳ זענען א שטאנדטייל פון דאס וואס סטעיט סענאטאר טים קענעדי האט געזאגט, 
עקזעקיוטיוו פאלאנצארז אויף  מיר זענען אלס א קאמיוניטי. איך אפלאדיר גאווערנער האוקול און קאונטי 

פארזיכערן אז די ׳בילס׳ בלייבן אין באפעלאו, וואו זיי טוען ריכטיג באלאנגען. די סטראטעגישע 
אינוועסטירונג וועט ווייטער טרייבן אונזער עקאנאמיע, שאפן געלעגנהייטן פאר אונזער ארבעטסקראפט, 

   ן און סטעיט.״ און אויפטרייבן נאציאנאלע אינטערעס אין אונזער ראיא
  

קאנגראטולאציעס צו אלע  ״סטאוקס האט געזאגט, -מאיאריטעט פירער קריסטאל פעאפלעס
פארהאנדלער פארטייען אויף עררייכן א נייעם סטאדיום אפמאך צו האלטן אונזערע באליבטע ׳באפעלאו 

בילס׳ אין מערב ניו יארק. איך קוק ארויס אויף איבערצוקוקן די טערמינען און איינצלהייטן פון דעם  
טי גוטס אפמאך אויף אויסצוניצן די מעגליכקייט  אפמאך און גלייכצייטיג ארבעטן אויף עטאבלירן א קאמיוני

      דור׳יגער געלעגנהייט אויף פאראויסגאנג.״ -א-פון דער איינמאל
        

״איך וויל גראטולירן גאווערנער האוקול אויף ערפאלגרייך   באפעלאו מעיאר בייראן בראון האט געזאגט,
אונזערע באליבטע באפעלאו בילס בלייבן פארהאנדלען א נייעם סטאדיום אפמאך וואס פארזיכערט אז 

אין מערב ניו יארק. א דאנק אייך גאווערנער האוקול, ערי קאונטי עקזעקיוטיוו פאלאנצארז, טערי און קים  
  NFLקאמיסיאנער ראדזשער גודעל פאר׳ן ארבעטן אינאיינעם צו האלטן באפעלאו אן  NFLפעגולע און 

      שטאט פאר׳ן זעבארן צוקונפט.״
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