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  אין גרענטס פארטיילט פאר סטעיט פארקס, טרעילס,  900,000גאווערנער האוקול אנאנסירט 
 היסטארישע ערטער, און פובליק לאנד צוזאמארבעטער ארגאניזאציעס  

  
 פראיעקטן לענגאויס ניו יארק   27ניצט אויס פריוואטע און פובליק געלטער צו שטיצן 

  
  

נאנפראפיט   27דאלער אין גרענטס צו שטיצן  900,000גאווערנער קעטי האוקול האט היינט געמאלדן 
ארגאניזאציעס פארבינדן אפוטרופוס׳שאפט פון סטעיט פארקס, טרעילס, היסטארישע ערטער, און  

ר  פובליק לאנד. די גרענטס שטיצן צוזאמארבעטער גרופע באמיאונגען צוזאמצושטעלן פריוואטע געלטע
פאר קאפיטאל פראיעקטן, דורכפירן אויסהאלט און פארשענערונג אונטערנעמונגען, צושטעלן בילדונגס  

     פראגראמען, און מוטיגן פובליק באניץ פון פארקס דורך האלטן ספעציעלע פראגראמען.
       

י פראגראמען  רּוטס ארגאניזאציעס לייגן צו א ריזיגע מאס ווערד צום אפוטרופוס׳שאפט און ד-״די גרעס
שטחים, און מיר זענען  - פון אונזערע סטעיט פארקס, היסטארישע ערטער, טרעילס און פובליק לאנד

״אזוי ווי די געאייגנטע פארק   האט גאווערנער האוקול געזאגט.שטאלץ צו שטיצן זייערע באמיאונגען,״  
נג צו פובליק שטחים,  צוזאמארבעטער ארגאניזאציעס, מאכט ניו יארק סטעיט א שטארקע אונטערנעמו

מיט רעקארד געלטער פאר פארקס און ענווייראנמענטאלע באשיצונג. איך קוק ארויס צו די פילע  
באגייסטערנדע נייע געלעגנהייטן אין די גרויסע אפענע לופט וועלכע די געלטער וועלן ברענגען אזוי ווי 

 מיר לאזן זיך אריין אין דעם זומער סעזאן.״ 
     

 טרעיל צוזאמארבעטשאפט גרענט פראגראם ווערט פינאנצירט דורך דעם סטעיט  די פארק און
ענווייראנמענטאלע באשיצונג פָאנד. גרענטס ווערן אדמיניסטרירט אין שותפות מיט דער נאנפראפיט 

גרופע פארקס ענד טרעילס ניו יארק. די זיבעטע רונדע אויסטיילונגען וועט באקומען אן ביישטייערונג אין  
דאלער אין פריוואטע געלטער. באקומער מוזן אריינברענגן פאנדינג פון   250,000כן מיט איבער גליי

    פראצענט פון די גרענט סומע. 10אינדרויסן אויף ווייניגסטנס 
      

״סטעיט פארק פריינט גרופע און   סטעיט פארקס קאמיסיאנער עריק קולעסייד האט געזאגט, 
כט אונטער אונזער פארק סיסטעם׳ס ערפאלג. די גרענטס וועלן העלפן  וואלונטירער זענען א ריזיגע מא

אויסניצן די ענערגיע און טאלאנטן פון אונזערע צוזאמענארבעטער צו טון נאך מער צו פארבעסערן  
 פארקס, היסטארישע ערטער און טרעילס לענגאויס ניו יארק.״  

      
אמיסיאנער באסיל סעגאוס האט  סטעיט דעפארטמענט פון ענווייראנמענטאלע אפהיטונג ק 

״די ארבעט פון צוזאמארבעטער ווי פריינט גרופעס און נאנפראפיט ארגאניזאציעס איז געזאגט, 
פירן -׳ס ענווייראנמענטאלע בילדונג און פראגראמען און פאראויסDECוויכטיג צו פארבעסערן -קריטיש

 900,000ק גאווערנער האוקול און די  שטחים. א דאנ-באהיטונג און צוטריט פראיעקטן צו סטעיט לאנד
דאלער אין גרענטס אויסגעמאלדן היינט, קען די וויכטיגע ארבעט גיין נאך ווייטער אויף צו פארבעסערן 

 סטעיט שטחים, וואסערן, און איינריכטונגען.״  



    
״איצט אז מער   פארקס און טרעילס ניו יארק עקזעקיוטיוו דירעקטאר ראבין דראפקין האט געזאגט,

און מער מענטשן דערוויסן זיך איבער די אפנלופטיגע שטרעקעס, און באזוכענישן צו אונזערע פארקס,  
שטח הייבן זיך אויף א ריזן אופן, איז דער נויט פאר שטארקע  - טרעילס, און פובליק לאנד 

עילס פארטנערשיפ גרענט פובליק/פריוואטע שותפות׳ען מער נייטיג ווי סיי ווען פריער. דער פארק און טר 
 העלפט אונטערהייבן די ראלע פון פריינט גרופעס אין די נייטיגע פארטנערשיפס.״ 

  
״אפוטרופוס׳שאפט, באהיטונג און באהעפטן  סטעיט סענאטאר האזע עם. סעראנא האט געזאגט,

ערע פריינט  מער מענטשן מיט די נאטור זענען ביים הארץ פון אונזער סטעיט פארק סיסטעם, און אונז 
גרופעס זענען נייטיג צו שטיצן די פירונגען. איך גראטוליר דעם אפיס פון פארקס, פארוויילונג און 

היסטארישע אפהיטונג און פארקס און טרעילס ניו יארק אויף די היינטיגע פינאנצירונג אויסמעלדונג אויף 
 רקס.״  צו פארברייטערן דאס באטייליגן און צוטריט צו אונזערע סטעיט פא

  
״די באגייסטערנדע אינוועסטירונגען אין אונזערע   מיטגליד דעניעל א׳דאנעל האט געזאגט,-אסעמבלי 

נייטיגע ראלע וואס די ערטער שפילן אין די לעבנס פון ניו יארקער, און -פארקס שפיגלען אפ די העכסט
וועלן פארזיכערן אז זיי בלייבן באגייסטערנדע און צוציענדע פאר באזוכער אויף פילע יארן אינ׳ם  

אונזער סטעיט׳ס אנטשלאסנקייט צו די אפנלופטיגע שטרעקעס און איך  צוקונפט. איך שטאלציר מיך מיט 
דאנק אלע ארטיגע פירער וועלכע האבן געהאלפן אויסהאלטן, פארבעסערן, און פייערן אונזערע פובליק 

 ערטער.״  
      

    באקומער רעכענען אריין:
     

   קאפיטאל ראיאן 

דאלער פאר די אינסטאלאציע פון (  8,600קאלומביע פריינט פון די עלעקטרישע טרעיל ) •
הודסאן  -אכט פארק בענק לענגאויס דער קאלומביע קאונטי טייל פון דעם אלבאני

  עלעקטרישע טרעיל.

( דאלער צו אינסטאלירן א צוטריטליכע 48,928פריינט פון מאראו לעיק סטעיט פארק )  •
ן אויסטייטש  טרעיל מיט א נייע טרעיל אריינגאנג וואס וועט ארייננעמען א קיאסק או

  שילדן.

גרין לאנד טרָאסט   dbaהעכערע הודסאן נָארטערן קעטסקיל נאטורליכע אוצר טרָאסט  •
( דאלער צו אויסארבעטן אינזשינערונג פלענער און ספעציפישע אנצייכענונג צו  8,800)

  ערזעצן צו א קליינעם קָאלווערט פאר א בייטייך וואס קומט אריין אין דעם הודסאן טייך.

  
   צענטראל ניו יארק

טריטליכע טרעיל  ( צו שאפן א פולקאם צו30,592פריינט פון מעקסיקא פאוינט פארק ) •
ברעגע אריינגערעכנט א  -פון דעם פארקינג לאט צום פאוויליאן, וואשצימערן, און לעיק

   קיאסק און בילדונגס שילדן לענגאויס דעם וועגל.

  
   פינגער לעיקס



( דאלער צו אינסטאלירן א  11,592ראטשעסטער ארייננעמיגע קאמיוניטי ראואינג ) •
גינציגע מאטריאלן וועלכע וועלן -וייראנמענטאל פולקאם צוטריטליכע וועגל מיט ענו
   שטחים צום דעם ראואינג דאק.-לאנד DECהויז און -ערמעגליכן צוטריט פון דעם שיפל

( דאלער צו  12,568סאנענבערג גארטנס און מענשען סטעיט היסטארישע פארק ) •
  דיגיטיזירן אירע ארכיוון און פארזאמלונגען.

( דאלער צו אויפריכטן און אפהיטן די  10,750לעטשוואורט סטעיט פארק ) פריינט פון  •
היסטאריע פון דעם ציווילע אפהיט קארפוס שטיינערנע טישן אין די העכערע פָאלס  

  שטח.

( דאלער צו באזארגן פראפעסיאנעלע,  60,000פריינט פון די דזשענעסי וואלי גרינוועי )  •
נישע הילף שטיצע צו דעם דזשענעסי וואלי  שטאפל קאארדינאציע און טעכ-קאמיוניטי

ברייטע מארקעטינג, ביזנעס  -טרעיל טאון איניציאטיוו פאקוסירט אויף גלייכע טרעיל 
וויכטיגע  -שאפן דורכצופירן קריטיש- צוציען און וואוקס, און אדוואקאטיר ארבעט און געלט

   טאון באהאפטנקייט.-צום -טרעיל

  
  הודסאן וואלי 

( דאלער אויפצונעמען א דעוועלאפמענט 100,000רָאסט )בענערמען קעססעל ט •
באאמטער צו אפשאצן, רעפינירן און איינפירן די ארגאניזאציע׳ס אנטוויקלונג  

אקטיוויטעטן און צו אידענטיפיצירן, קולטיווירן, פארבעטן און אויסהאלטן גרויסע  
    געשאנק ביישטייערער און אויסזיכטן פאר נדבנים.

( דאלער פאר׳ן איינקויפן היסטאריש אקוראטע  32,000ס מענשען ) פריינט פון מיל •
פראדוצירן דרעיפעריס פאר׳ן לייברערי פון סטאאטסבורג -מאטריאלן צו שאפן ווידער
   סטעיט היסטארישע ארט.

( דאלער צו פארבעסערן די 26,427פריינט פון דעם אלטן קראטאן אקוועדוקט ) •
יז באזוכער צענטער און די ניצבארקייט און  אויסערליכע זיכט פון דעם האלטער׳ס הו

אויספאלגנדע אריינגאנג ווי אויך צו אינסטאלירן -ADAצוציענדיגקייט פון דער געביידע׳ס 
א טויער און מעכאנישע מיטל פון דעם קראטאן דאמבע צו העלפן באזוכער בעסער  

  פארשטיין די פונקציאנירונג פון דעם אקוועדוקט.

( דאלער אויפצונעמען א קאמיוניטי 16,200סיטיזען אסאסיעשען ) קליינע סטאני פאוינט •
ָאוטריטש קאארדינאטאר זיך צו פארבינדן מיט די קאמיוניטי, מיטגלידער, נדבנים, און 

בלעטלעך און  -וואלונטירער און צו שאפן טיפערע באציאונגען דורך פראגראמען, נייעס
   אפיעלס.

אויפצונעמען א וואלונטירער און ָאוטריטש ( דאלער 76,104סטאני קיל פאנדעישען ) •
פארוואלטער וועלכע וועט פארבעסערן פעאיגקייט אויסצופירן קאמיוניטי ָאוטריטש און  

אריינציען וואלונטירער אין אפוטרופוס׳שאפט פון סטאני קיל פַארם און איר פארבינדענע  
   טרעילס.

( דאלער צו שאפן א פרואוו 68,000)פריינט פון ראקלענד לעיק און הוק מאונטען  •
שולע סטודענטן און צו פינאנצירן א באמיאונג צו  -מענטארשאפט פראגראם פאר הויך

׳טע קלאס סטודענטן צו די פארקס פאר בפועל׳דיגע וויסנשאפט און  4ברענגען נאך  
טערמיניגע שטודיע פון פארגאנגענע  -היסטאריע שטודירונג, ווי אויך דורכצופירן א לאנג

  טערמיניגע ווירקונג.-פראגראם אנטיילנעמער אפצושאצן לאנג

  
  לאנג איילענד



( דאלער צו אויספלאנירן און אינסטאלירן אן  41,000פריינט פון קאנעטקוואט )  •
אויסטייטש פארשטעלונג אין דער אבסערוואציע דעק פון דער פישעריי געביידע צו זען  

, און זיך לערנען איבער די ארבעט פארבינדן  טרָאוט פארמערונג, אויפפאסונג און שפייזן
  אין שטראם אויפריכטונג.

( דאלער צו העכערן די  25,670לאנג איילענד גרינבעלט טרעיל קאנפערענץ ) •
פעאיגקייטן פון דער ארגאניזאציע דורך ָאפדעיט׳ען זייערע אדמיניסטראטיווע און 

  טעכנאלאגיע אינפראסטרוקטור.

  
   ניו יארק סיטי

( פאר די היילונג פון עטליכע  15,500פון גענטרי פלאזא סטעיט פארק ) פריינט •
לאנדשאפט פראבלעמען אין גענטרי פלאזא סטעיט פארק פאראורזאכט דורך הויכע 

   פארק באניץ.

  
   נארט קאנטרי

( דאלער פאר שטאנדהאפטיגע טרעיל  14,750אדיראנדעק מאונטען קלוב ) •
טרעיל, איינע פון די מזרח אריינגאנגס פונקטן פאר  רעהאביליטירונג אויף דעם פעלפס 

  מט. מארסי, ניו יארק׳ס העכסטע מאונטען.

( דאלער פאר פארריכטונגען אויף דעם פייער טורעם  3,600אזּור מאונטען פריינט ) •
  לענדינג און פאר זיך פארבינדן מיט ארטיגע פובליק סקולס.

ייט דורך א המצאה׳דיגע סטראטעגישע  ( צו בויען פעאיגק26,500דזשאן בראון לעבט! ) •
פלאנירונג פראצעס וואס וועט פארזיכערן די ווירקזאמקייט און שטאנדהאפטיגקייט פון  

  די פריינט גרופע פון דעם דזשאן בראון פַארם סטעיט היסטאריש ארט.

  
  סאוטערן טיער

דעם  ( דאלער צו ערזעצן 36,140פריינט פון ראבערט עיטש. טרעמאן סטעיט פארק ) •
  דאך פון דעם היסטארישן אלטן מיל.

( דאלער צו שאפן אן ענווייראנמענטאלע בילדונגס  80,000פריינט פון ראדזשערס ) •
פראפעסיאנעל פאזיציע וועלכער וועט אויסארבעטן, פירן, און ארגאניזירן בילדונגס  

ט א  פראגראמען פאר סטודענטן, יוגנט, פאמיליעס, און ספעציעלע אינטערעס גרופעס מי
  דגוש אויף ערוואקסענע און עלטערע מענטשן.

  
   מערב ניו יארק

( דאלער צו רענאווירן די היסטארישע רעד  23,400פריינט פון אלעגאני סטעיט פארק ) •
  הָאוז סָאּומיל.

( דאלער צו פראדוצירן  10,000ווירקונג: פריינט פארבעסערן אלעגאני קאונטי טרעילס ) •
יעריגע ראוד מאפע פלאן אויף וויאזוי צו  -ביז פינף-ייפארמיטלטע דר-א קאנסולטאנט

  מאכן וואקסן און אויסהאלטן דער ארגאניזאציע.



( דאלער צו די רענאוואציע פון די היסטארישע  30,379ניאגארא פאסט טעאטער ) •
   טעאטער׳ס דאך.

היסטארישע  ( צו אפהיטן צוויי איקאנישע 75,000אלטע פארט ניאגארא אסאסיעשען ) •
  ׳טע יארהונדערט רעדאובט סטרוקטורן.18

    

מיליאן דאלער פאר דער קומענדער רונדע   2בודזשעט באזארגט  400יאר -דער דורכגעפירטער פינאנץ
מיליאן  2023פון פארק און טרעילס צוזאמארבעטשאפט גרענט געלטער, אלס טייל פון א רעקארד 

לימאט  מיטלען און צופאסונגען פאר ק-דאלערדיגע ענווייראנמענטאלע באשיצונג פָאנד צו שטיצן לייזונגס
ענדערונג, פארבעסערן אגריקולטורעלע מיטלען צו מוטיגן שטאנדהאפטיגע אגריקולטור, באשיצן 

אונזערע וואסער קוועלער, ווייטער דורכפירן אפהיט ארבעט, און צושטעלן פארוויילונגס געלעגנהייטן 
פארקס דורך   פאר ניו יארקער. אין צוגאב האט דער בודזשעט צוגעלייגט פינאנצירונג פאר די סטעיט

מיליאן דאלער. דער אויפשטייג וועט ווערן אינוועסטירט אויף  250כ פון יימיליאן דאלער, פאר א סה 140
פארשטערקערן און פארבעסערן ניו יארק׳ס סטעיט פארקס. די באדייטנדע מאס פינאנצירונג וועט 

-און שטיצן קריטיש בארימטע פארקס-העלפן די אנגייענדע טראנספארמאציע פון ניו יארק׳ס מערסט
 וויכטיגע אינפראסטרוקטור פראיעקטן לענגאויס דעם פארק סיסטעם.  

    
ברייטער אדוואקאט פאר ניו יארק׳ס פארקס און -פארקס ענד טרעילס ניו יארק איז דער פירנדע סטעיט

פריוואטע  -יאר מיט גרעסרוטס גרופעס צו פארשטערקערן פובליק 35טרעילס, וועלכע ארבעט שוין 
קוואליטעט דורך דאס באניץ  -תפות׳ען און פארבעסערן ניו יארקערס געזונט, עקאנאמיע, און לעבנסשו

    .www.ptny.org און פארגעניגן פון נאטור ערטער. פאר מער אינפארמאציע, באזוכט

    
און היסטארישע אפהיטונג טוט אויפזעען מער פון דער ניו יארק סטעיט אפיס פון פארקס, פארוויילונג,  

איינצעלנע פארקס, היסטארישע ערטער, פארוויילונגס וועגלעך, און שיף ארויספאר פונקטן, וועלכע   250
מיליאן מענטשן יערליך. פאר מער אינפארמאציע איבער סטעיט פארק  78ווערן באזוכט דורך 

, פארבינדט אייך  parks.ny.gov ר באזוכטאדע 0456-474-518פארוויילונג ערטער, רופט  
   .טוויטער אדער פאלגט נאך אויף ,פעיסבוק  אויף
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