
 
 גאווערנער קעטי האוקול   5/23/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

    אנטוויקלונג קאמיסיע-גאווערנער האוקול אנאנסירט אנהייב פון טורמע ווידער
    

ריעל עסטעיט,  פאנעל פון פירנדע מומחים איבער קאמיוניטי און עקאנאמישע אנטוויקלונג, 
- רעגירונג וועט זיך צונויפקומען אויף איבערצוקוקן דאס ווידער קרימינאלע יוסטיץ רעפארעם, און 

    צוועקן געשלאסענע טורמע איינריכטונגען אין באטראפענע קאמיוניטיס
    

האוּפ נייט און פארד פאנדעישען   CEO׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ פרעזידענטקע און 
    פארזיצער-פרעזידענט דערען וואקער זענען באשטימט געווארן מיט

    
    

אנטוויקלונג קאמיסיע -גאווערנער קעטי האוקול האט היינט געמאלדן דאס איינפירן די טורמע ווידער
אנטוויקלונג  -פאקוסירט אויף זיך ווידער פארשטעלן פארשלאסענע טורמעס פאר אינאווירטע ווידער

ייל פון מיטגליד פאנעל, ערשט אויסגעמאלדן אלס ט-געלעגנהייטן איבער ניו יארק סטעיט. דער פופצן
סטעיט ָאוו דע סטעיט רעדע, באשטייט פון פירנדע מומחים לענגאויס ריעל   2022גאווערנער האוקול׳ס 

און רעגירונג   עסטעיט, קאמיוניטי און עקאנאמישע אנטוויקלונג, קרימינאלע יוסטיץ רעפארעם,
פון  CEOידענט און דער פאנעל וועט געפירט ווערן דורך האוּפ נייט, קאמיסיאנערין, פרעז  אינסטאנצן. 

     ׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ און דערען וואקער, פרעזידענט פון דעם פארד פאנדעישען.
    

ציען, זוכן מיר אויס וועגן אויפצולעבן אונזער  -״אזוי ווי ניו יארק זעצט פאר ווייטער זיך צו פאראויס
יט טורמע ּפרָאּפערטיס אלס צענטערן  עקאנאמיע, אריינגערעכנט זיך ווידער פארשטעלן געשלאסענע סטע 

״אזוי ווי איך האב פארשפראכן אין מיין  האט גאווערנער האוקול געזאגט.פון ראיאנישע געלעגנהייטן,״ 
סטעיט ָאוו דע סטעיט, האב איך געשאפן א קאמיסיע פון פובליק און פריוואטע סעקטאר פירער, ווי אויך  

ם דער וועלט, צו אמבעסטן באהעפטן אונזער אינדוסטריע און  עקאנאמישע אנטוויקלונג מומחים פון ארו
צאלער געלטער און  -ארבעטסקראפט צילן מיט אקציע פלענער וועלכע וועלן ביידע שפארן שטייער

ברענגען די געביידעס צו א נייעם לעבן אלס עקאנאמישע מאטארן. אונזער ענדגילטיגער ציל שטעלט ניו  
אנטוויקלונג  -געפארעמטער טורמע ווידער-בין קאנפידענט אז דער ניייארקער צו די ארבעט, און איך 

   קאמיסיע וועט העלפן שאפן אן אקציע פלאן צו טון גענוי דאס.״
    

און קאמיסיאנערין האוּפ נייט האט געזאגט,  CEO׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ פרעזידענטקע,  
- פירער פון דער נייער ווידער-״איך בין שטאלץ אנצונעמען גאווערנער האוקול׳ס פארבעטונג צו זיין א מיט

אנטוויקלען קאמיסיע, און איך קוק ארויס צו ארבעטן מיט פארד פאנדעישען פרעזידענט דערען וואקער  
ווירקליכקייט.  און די מיטגלידער מומחים אויף דעם פאנעל צו מאכן דער גאווערנער׳ס אידעע א 
- , און דאס ווידערESDארבעטסקראפט אנטוויקלונג איז א הויפט ציל פאר סיי דער גאווערנער און פאר  

וועקן די געוועזענע טורמע ערטער אויף פלעצער וועלכע קענען אדרעסירן ראיאנישע אינדוסטריע צ
אריבערציען פון ארעסטירן אויף געברויכן וועלן העלפן אויפלעבן געביטן לענגאויס דעם סטעיט, דורך זיך 

  אינאווירן.״
    



פארשליסן טורמעס איז  ״האט געזאגט,  , דערען וואקער, פרעזידענט פון דעם פארד פאנדעישען
וויכטיג אויף צו אדרעסירן די מכה פון מאסן ארעסטירונג, אבער עס קען זיך נישט דארט ענדיגן  -קריטיש

אנטוויקלונג -אויף צו עררייכן יוסטיץ פאר יעדן, מוזן מיר זיך נאכזוכן און עקספלארירן טורמע ווידער —
וניטיס האבן די עקאנאמישע געלעגנהייטן נייטיג געלעגנהייטן וועלכס פארזיכערט אז מענטשן און קאמי

אנטוויקלונג -אויף צו בליען. עס איז מיר א כבוד זיך אנצושליסן מיט גאווערנער האוקול׳ס טורמע ווידער
קאמיסיע אוועקצושטעלן ניו יארק אלס א פירער אין רעדוצירן טורמע באפעלקערונגען און פארבעסערן די 

         , אויף זיכערהייט, געלעגנהייט און יוסטיץ פאר יעדן.״וואוילזיין פון קאמיוניטיס
    

האט געזאגט,  ,CEOעליזאבעט געינס, דער אסבארן אסאסיעשען׳ס געוועזענע פרעזידענטקע און 
- ״עס איז שוין איבער א יארהונדערט זינט דער אסבארן אסאסיעשען׳ס גרונדער איז געווען דער טורמע

עשוואוירן איבערצוקערן ׳דער מיסט הויפן אויף א פארריכטונג געשעפט. זינט  פירער פון סינג סינג און ג
דעמאלס איז אסבארן אנטשלאסן צו טראנספארמירן טורמעס פאר די מענטשן וועלכע וואוינען, באזוכן און 

ארבעטן ביי זיי אינדערינען. אבער טראצדעם וואס צענדליגע טורמעס האבן זיך געעפנט און געשלאסן  
יס יענע צייט, איז קיינמאל נישט געווען די געלעגנהייט צו פארשטערקערן ניו יארק׳ס עקאנאמיע  דורכאו

און נאכקומען די געברויכן פון קאמיוניטיס אפעקטירט דורך פארשליסונגען וואס איז איצט מעגליך דורך  
ניו יארק סיטי,  מיט די שטיצע פון דער סטעיט,   —דער קאמיסיע. איבער זעקס יאר ארבעט שוין אסבארן 

איבערצובייטן דעם   —פריוואטע נדבנים, קאמערציעלע אויסבארגער, און די מענטשן פון דער בראנקס 
איינטריט צענטער וואס באזארגט -געשלאסענעם פולטאן טורמע איינריכטונג אויף א קאמיוניטי ווידער

ון טורמע. איך בין באגייסטערט  מענטשן וואס קומען אהיים פ 130טראנזיציאנעלע הָאוזינג פאר מער ווי 
צו ברענגען מיין ערפארונג פון יענע באמיאונג, און פון צענדליגע יארן ארבעטן אין טורמעס אין יעדן טייל  

- פון דעם סטעיט, צו דער קאמיסיע און זיך לערנען פון סטעיקהָאלדערס איבער וויאזוי מען קען ווידער
   ן קאמיוניטי געברויכן.״מיטלען אויף נאכצוקומע-צוועקן די הילפס

    
ניו יארק סטעיט אסאסיעשען פון קאונטיס עקזעקיוטיוו דירעקטאר סטיווען אקוואריא האט געזאגט,  

״קאונטיס שעצט גאווערנער האוקול פאר׳ן אדרעסירן קאמיוניטי זארגן פארבינדן מיט סטעיט טורמע  
- צוועקן, זיך ווידער-איינריכטונג פארשליסונגען. מיר האבן אן אייגנארטיגער געלעגנהייט אויף צו ווידער
אויף צו מוטיגן פארשטעלן און איבערקלערן וויאזוי אויסצוניצן די עקזיסטירנדע אינפראסטרוקטור 

עקאנאמישע וואוקס. איך קוק ארויס מיט חשק צו ארבעטן מיט דער קאמיטע אויף נאכצוקוקן נייע 
געדאנקען און סטראטעגיעס פאר טראנספארמירן די איינריכטונגען אויף אייגנטומען וואס וועט 

   פארבעסערן און פארשטערקערן אונזערע קאמיוניטיס.״
    

אין איר סטעיט ָאוו דע סטעיט פריער דעם יאר, האט גאווערנער האוקול אנאנסירט אז זי וועט פארעמען  
אנטוויקלונג געלעגנהייטן וועלכע סערווירן די סטעיט׳ס -די קאמיסיע אויף צו אנאליזירן טורמע ווידער

י פארשליסונגען  עקאנאמישע געברויכן און רעקאמענדירן א קלארע און צוטרויליכע אקציע פלאן. ד
אידענטיפיצירט דורך גאווערנער האוקול פאראיאר אין הערבסט אין צוגאב צו די איבער צוואנציג וועלכע  

זענען פארשלאסן געווארן איבער די לעצטע פופצן יאר. די פארשליסונגען באזארגן א געלעגנהייט צו 
אויסצופלאסטערן דעם וועג  , וע וועגןטראנספארמירן די איינריכטונגען אין מער שאפעריש און פראדוקטיו

 פאר געלעגנהייטן צו טרייבן אינוועסטירונג און דזשָאב שאפונג.  
    

די קאמיסיע רעכנט אריין פירערשאפט פון סטעיט אגענטורן ווי אויך פאנדעישענס, ראיאנישע פירער און  
ן אויף אויסארבעטן אן  סטעיקהָאלדערס און עקאנאמישע אנטוויקלונג מומחים וועלכע וועלן פאקוסיר

אקציע פלאן איבערצומאכן אויסגעליידיגטע טורמעס, פילע פון וועלכע זענען געווען דזשָאב צענטערס אין  
די קאמיסיע׳ס  שטאטישע קאמיוניטיס, אויף געלעגנהייטן פאר קאמיוניטיס צו בליען.-זייערע אויסער׳ן

 ערשטע זיצונג איז היינט געהאלטן געווארן.  
    

            גלידער פון דער קאמיסיע זענען:די מיט



                       
אמטירנדע קאמיסיאנער פון ניו יארק סטעיט דעפארטמענט פון קארעקשענס און  אנטאני אננוטשי, 

   קאמיוניטי אויפזיכט
    

קאמיסיאנער פון ניו יארק סטעיט אפיס פון פארקס, פארוויילונג, און היסטארישע   עריק קולעסייד,
    אפהיטונג

    
    , קאמיסיאנערין פון אפיס פאר גענעראלע סערוויסעסדזשענעט מוי

    
    , דירעקטאר פון ניו יארק סטעיט אפטיילונג פון דעם בודזשעטראבערט מודזשיקא

    
    פון ניו יארק סטעיט לעיבאר דעפארטמענטקאמיסיאנערין  ראבערטא רירדאן, 

    
    עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון ניו יארק סטעיט אסאסיעשען פון קאונטיס  סטיוו אקוואריא,

    

 שותף גרונדער פון ׳דעבארע בערקע ּפַארטנערס׳  דעבארע בערקע,

    
 פון דער ביזנעס קאונסיל פון ניו יארק סטעיט  CEOפרעזידענט און העדער בריטשעטי, 

    
    אייגנטומער פון ׳רעדבורן דעוועלאפמענט׳דזשעף בּועל, 

    
   פון ׳גאלעסי גרופע׳  CEOפרעזידענט און  דעיוויד בוויקא,

    
פירער פון עקאנאמישע אנטוויקלונג און ארבעטסקראפט איניציאטיוון פון הודסאן וואלי   פעני היל, 

    טי קאלעדזשקאמיוני
    

    עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון ׳הודסאן ריווער הָאוזינג׳  קריסטע היינס,
    

 פון ׳פָארטשּון סָאסייעטי׳  CEOגעהילף סטענלי ריטשערדס,  
    

 עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון ניו יארק סטעיט עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסיל   רייען סילווע, 
    

    ר פון ׳דעזיינינג דזשאסטיס ענד דעזיינינג סּפעיסעס׳ גרונדעדעאננא וואן בורען, 
    

די קאמיסיע וועט זיך צוזאמקומען דורכאויס דעם יאר אויף זיך צו באשעפטיגן אין ּפָאליסי געשפרעכן, 
הערן פארשטעלונגען פון אינדוסטריע מומחים, און אידענטיפיצירן ערטער פאר טיפערע אנאליז. צו  

זיך באשעפטיגן מיט  ESDאמיסיעס אנאליזן, וועלן דער סטעיט און העלפן אינפארמירן די ק
סטעיקהָאלדערס צו פארטרעטן יעדע טורמע׳ס ראיאן פאר ארטיגע מיינונגען און פערספעקטיוו אויף 

נאכפאלגנדיג   צוקונפטיגע ניצבארקייט פאר די איינריכטונגען וועלכע קומען נאך די געברויכן פון דעם ארט. 
ועט די קאמיסיע פראדוצירן א פובליק באריכט, אריינגערעכנט רעקאמענדאציעס פאר  דעם פראצעס, ו
    קומענדע טריטן.

    
אנטוויקלונג קאמיסיע׳ס -פאר מער אינפארמאציע, ביטע באזוכט דעם ניו יארק סטעיט טורמע ווידער

 . וועבזייטל
    

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fprison-redevelopment-commission&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C017f2f378dfd4f8afdd508da3cfd5ac3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637889356099996001%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8E02cVnjQSEUgacQ19P2liw46Cr3F14TVOHvYYKwauQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fprison-redevelopment-commission&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C017f2f378dfd4f8afdd508da3cfd5ac3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637889356099996001%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8E02cVnjQSEUgacQ19P2liw46Cr3F14TVOHvYYKwauQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fprison-redevelopment-commission&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C017f2f378dfd4f8afdd508da3cfd5ac3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637889356099996001%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8E02cVnjQSEUgacQ19P2liw46Cr3F14TVOHvYYKwauQ%3D&reserved=0


דעפארטמענט פון קארעקשענס און קאמיוניטי סערוויסעס אמטירנדע קאמיסיאנער אנטאני דזשעי.  
׳ער יארן, האבן קאמיוניטיס 1990״דורכאויס די פארברייטערונג אין די אנהייב  אננוטשי האט געזאגט,

היינט, אזוי ווי  אנטוויקלען נייע טורמעס.- איבער גאנץ ניו יארק אויפגענומען מיט צופרידנקייט דאס ווידער
-די איינגעזעצטע באפעלקערונג פארקלענערט זיך און טורמע איינריכטונגען פארשליסן זיך איז קריטיש

וויכטיג פאר אונז צו אידענטיפיצירן דאס איבערניצן די ּפרָאּפערטיס צו שטיצן די קאמיוניטיס וועלכע האבן  
 אנגענומען די איינריכטונגען צענדליגע יארן צוריק.״  

    

עריק קולעסייד, קאמיסיאנער פון ניו יארק סטעיט אפיס פון פארקס, פארוויילונג, און היסטארישע  
״עס איז מיר א כבוד צו דינען אינאיינעם מיט די אנגעזעענע מיטגלידער פון די   אפהיטונג האט געזאגט,

ין דאס איבערניצן די  אנטוויקלונג קאמיסיע. מיין אגענטור קוקט ארויס ארויסצוהעלפן א-טורמע ווידער
איינריכטונגען אויף צו טרייבן עקאנאמישע אויפשטייג און דזשָאב שאפונג, מוטיגן קאמיוניטי אנטוויקלונג  

 און אפהיטן ארטיגע ארבטיילן.״ 
    

  ניו יארק סטעיט אפיס פאר גענעראלע סערוויסעס קאמיסיאנערין דזשענעט מוי האט געזאגט,
פראדוקטיווע איבערניץ פון געשלאסענע טורמעס לענגאויס דעם סטעיט א  ״גאווערנער האוקול מאכט די 

אנטוויקלונג קאמיסיע,  -הויפט ציל פאר איר אדמיניסטראציע. אלס א מיטגליד פון דער נייער טורמע ווידער
קוק איך ארויס אויף צו ארבעטן אינאיינעם מיט מיינע קאלעגעס אין דעם פובליק, פריוואטן און 

אנטוויקלען די ּפרָאּפערטיס אויף אן  -סעקטארן אויף אידענטיפיצירן געלעגנהייטן צו ווידער  נָאנּפרָאפיט
 אופן וואס הייבט אונטער די סטעיט׳ס עקאנאמיע און איז גינציג פאר קאמיוניטיס איבער גאנץ ניו יארק.״  

  
״די  גט, אפטיילונג פון דעם בודזשעט דירעקטאר ראבערט עף. מודזשיקא דזשּוניאר האט געזא

פארשטעלן די ּפרָאּפערטיס און אונטערהייבן ארטיגע -קאמיסיע פארטרעט א געלעגנהייט אויף זיך ווידער
קאמיוניטיס, איבערהויפט ָאּפסטעיט. איך שטאלציר מיך צו סערווירן אויף דער וויכטיגער קאמיסיע וועלכע 

אינסטאנצן, אדוואקאטיר גרופעס און   ברענגט צוזאם וויכטיגע פאראינטערעסירטע פארטייען פון רעגירונג
דעם פריוואטן סעקטאר אויף איינצופירן גאווערנער האוקול׳ס בליק פאר אן אויפגעלעבטער עקאנאמיע  

 איבער גאנץ ניו יארק.״  
    

״זיך ווידער  ניו יארק סטעיט לעיבאר דעפארטמענט קאמיסיאנערין ראבערטא רירדאן האט געזאגט,
פאר פארשלאסענע סטרוקטורן איז דאס וואס ניו יארק האט שטענדיג געטון  פארשטעלן א נייעם לעבן 

דאס בעסטע. נייע לעבן מיינט א נייעם שאנס צו שאפן נייע קאריערע געלעגנהייטן פאר איינוואוינער פון די  
קאמיוניטיס. איך שטאלציר מיך צו ארבעטן אינאיינעם מיט געוויסע פון די גרעסטע עקאנאמישע מוחות  

מיטלען וועלכע טוען אונטערצינדן נייע אויפלעבונג  -ניו יארק סטעיט אויפצוקומען מיט לייזונגסאין 
 פראיעקטן פאר דער טובה פון די קאמיוניטיס און אונזער געניטע ארבעטסקראפט.״ 

    
עס איז העכסט דעבארע בערקע, שותף גרונדער ביי ׳דעבארע בערקע ּפַארטנערס׳ האבן געזאגט, ״

באהעפטן צו זייערע קאמיוניטיס, שאפן און פארריכן זייערע -צייט איבערצוקלערן די סטרוקטורן, זיי ווידער
 באציאונגען צו זייער ארומיגע סביבה און זייערע לייט.״ 

    
פון דער ביזנעס קאונסיל פון ניו יארק סטעיט האט   CEOזידענטקע און  פרע, העדער בריטשעטי

״דורך גאווערנער האוקול׳ס בליק, קען ניו יארק סטעיט און פריוואטע סעקטאר קאמפאניס זוכן געזאגט, 
צו אינוועסטירן אין ווירקליכע עקאנאמישע אנטוויקלונג געלעגנהייטן אין פילע ָאּפסטעיט קאמיוניטיס וואס  

ן אנצוהייבן פונדאסניי אדער פארברייטערן זייער עקאנאמישע אקטיוויטעטן. איך בין באגייסטערט זיך  זוכ
צו נעמען צו דער ארבעט און איך שטאלציר מיך צו זיין טייל פון דעם גרופע באאויפטראגט מיט דער  

 וויכטיגער אויפגאבע.״  
    



״איבער גאנץ ניו יארק  ׳, האט געזאגט, דזשעפרי בּועל, הויפט שותף ביי ׳רעדבורן דעוועלאפמענט
סטעיט זענען פאראן געלעגנהייטן בעפאר אונז אויף זיך פארצושטעלן פונדאסניי וויאזוי דאס לעבן קען  

אנטוויקלונג -אויסזען אין דעם צוקונפט. אין דעם פאל, איז די גרופע באאויפטראגט מיט שאפן א ווידער
י עקאנאמישע אומשטענדן פון פארשידענע ערליי קאמיוניטיס זענען פלאן וואס קומט נאך דורות ווייטאג. ד

ארומנעמענדע, עס איז נישט פאראן קיין איין מאס וואס פאסט פאר יעדן, און עס איז מיר א כבוד  -ברייט
 אנטיילצונעמען אין דעם געשפרעך, און איך קוק ארויס צו דער גאר פאדערנדער אויפגאבע.״ 

    
איך בין באגייסטערט  , ״פון דעם ׳גאלעסי גרופע׳ האט געזאגט  CEOפרעזידענט און , דעיוויד בוויקא

צו זיין א טייל פון דער קאמיסיע און זיך אנשליסן מיט גאווערנער האוקול אין אויסניצן די עקאנאמישע 
אנטוויקלונג געלעגנהייטן פארגעשטעלט דורך זיך ווידער פארשטעלן די געוועזענע סטעיט טורמע  

די ׳גאלעסי׳ גרופע האט באדייטנדע    ריכטונגען פאר די קאמיוניטיס אין וועלכע זיי געפונען זיך.איינ
אנטוויקלען געוועזענע רעגירונג איינריכטונגען, שאפנדיג עקאנאמישע און -ערפארונג אין ווידער

ר צאלער. איך  באשעפטיגונג געלעגנהייטן און אומקערן פארשלאסענע איינריכטונגען צוריק אויף די שטייע
 קוק ארויס אויף זיך צו נעמען צו די ארבעט זאפארט.״ 

    
פעני היל, אנפירער פון עקאנאמישע אנטוויקלונג און ארבעטסקראפט איניציאטיוו ביי הודסאן וואלי  

״אלע עקאנאמישע אנטוויקלונג פאדערט ארבעטסקראפט  קאמיוניטי קאלעדזש האט געזאגט,
ארבעסערונג קען נישט פארקומען אן אוועקצושטעלן א געניטע און דינאמישע עקאנאמישע פ   אנטוויקלונג. 

פילע אינדוסטריעס שפירן א שטייגנדע חסרון אין געניטשאפט, וואס טוט נעגאטיוו   ארבעטסקראפט.
באווירקן זייער פעאיגקייט אויף אויפצונעמען ארבעטער. איך זעלבסט, אינאיינעם מיט הודסאן וואלי 

לעדזש, האב אן אינטערעסע אין זיך פארשטעלן פונדאסניי וויאזוי די סטרוקטורן קענען  קאמיוניטי קא
ווערן רעהאביליטירט; עקספלארירן דאס פארברייטערן ארבעטסקראפט אנטוויקלונג, ווי אויך  

דאס וועט שטעלן מער ניו יארקער צו דער     געניטשאפט טרענירונג אונטערנעמונגען איבער׳ן סטעיט.
בעסער געצאלטע, געניטע פאסטנס און גלייכצייטיג צושטעלן די ארבעטסקראפט געברויכן פון   ארבעט אין

 איך קוק ארויס צו ארבעטן אויף דעם באגייסטערדיגן פראיעקט.״    ניו יארקער אינדוסטריעס.
    

׳הודסאן  עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון ׳הודסאן ריווער הָאוזינג׳, האט געזאגט, ״  CPAקריסטע היינס, 
איך     ריווער הָאוזינג׳ האט אן אויפגאבע צו שאפן געלעגנהייטן פאר מענטשן און ערטער צו קענען בליען.

וועט טון  אנטוויקלונג קאמיסיע צו העלפן פארזיכערן אז עס-קוק ארויס צו זיין טייל פון דער טורמע ווידער
טראנספארמירן ניו יארק סטעיט׳ס פארשלאסענע טורמעס אויף נייע ערטער פון  — דאס גענוי 

אזוי ווי מיר ציען זיך אויף פאראויס וועט זיין וויכטיג פאר אונז צו שאפן אופנים צו     עקאנאמישע שפע.
יט איבער די בעסטע וועגן  הערן פון איינוואוינער און ארטיגע פירער פון קאמיוניטיס לענגאויס דעם סטע

דאס צו פארווירקליכן, און מיטטיילן אונזער ערפארונג אין שאפן בליענדער צענטערס פון צוגענגליכע  
 הָאוזינג און קאמיוניטי אנטוויקלונג.״ 

    
סטענלי ריטשערדס, געהילף הויפט עקזעקיוטיוו באאמטער פונ׳ם ׳פָארטשּון סָאסייעטי׳ האט  

גאווערנער האוקול פאר די אנטשלאסנקייט צו רעדוצירן די צאל טורמעס אין דעם  ״איך לויב  געזאגט,
צוועקן די איינריכטונגען אויף צוצושטעלן עקאנאמישע געלעגנהייט צו די קאמיוניטיס און -סטעיט און ווידער

מענטשן וועלכע זענען די מערסטע באטראפן. דאס פארשליסן די טורמעס סימבאליזירט די סטעיט׳ס 
טשלאסנקייט צו רעדוצירן איר אפהענגיגקייט אויף מאסן ארעסטירטע און היילן דורות פון מענטשן  אנ

וועלכע האבן מיטגעמאכט די טראומא און זייטיגע לעבנסלאנגע תוצאות פון ארעסטירונגען. עס איז  
גנהייטן אונזער האפענונג אז די אקציע וועט אריינבאגלייטן א פעריאד פון גרעסערע עקאנאמישע געלע

פאר די קאמיוניטיס וועלכע זענען די מערסטע באטראפן געווארן דורך ארעסטירונגען, און דורכדעם שאפן 
         א שטערקערע ניו יארק.״

    



רייען סילווע, עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון ניו יארק סטעיט עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסיל, האט  
וויכטיגע שטאנדטייל פון עקאנאמישע אנטוויקלונג, און -ריטיש״צוגעפאסטע איבערניץ איז א ק געזאגט,

פארלאנגט א סטראטעגישע פלאן און צוזאמארבעטשאפטן צווישן די פובליק, פריוואטע, אקאדעמישע און 
דאנקט גאווערנער האוקול פאר איר פירערשאפט אין  NYSEDCפראפיט סעקטארן. דער -נאן

אוועקשטעלן די קאמיסיע, די געלעגנהייט מיטצוטיילן אונזער ערפארונג און אנטיילנעמען אין נאמען פון 
אונזערע מיטגלידער. מיר קוקן ארויס אויף צו ארבעטן מיט אלע קאמיוניטי מיטגלידער אויסצוארבעטן א  

זירן די איינריכטונגען, שאפן עקאנאמישע געלעגנהייט, און העכערן דעם  פלאן וועלכס וועט מאדערני
 קוואליטעט איבער גאנץ ניו יארק סטעיט.״  -לעבנס

  

״אלס   דעאננא וואן בורען, גרונדער פון ׳דעזיינינג דזשָאזטיס ענד דעזיינינג סּפעיסעס׳ האט געזאגט,
אסטרוקטור צו ענדיגן מאסן ארעסטירונגען מיט די איינציגסטע ארכיטעקטור פירמע וועלכע בויט די אינפר

אינוועסטירונג אין קאמיוניטיס, איז ׳דעזיינינג דזשָאזטיס ענד  -א פאקוס אויף אויפריכטנדע ווידער
צוועקן ניו יארק׳ס פארשלאסענע טורמעס. אונזער -דעזיינינג סּפעיסעס׳ גאר דערפריידט צו ווידער

ון אטלאנטע קיעשע לענס באטאמס אויף דער אטלאנטע  פירמע׳ס ארבעט מיט געוועזענע מעיאר פ
שטאט פארהאלטונג צענטער צייגט די ווידערשאפונג ארבעט וואס קען אויפגעטון ווערן דורך ארייננעמען  

ספעציעליזירט אין   DJDS  קאמיוניטי אין דאס מאכן א הויפט ציל אויפפאסונג נאכ׳ן זיין איינגעזעצט.
סיסטעם פון אויפפאסונג״ וואס נעמט  -אן ״עקא  — רנאטיוון צו ארעסטירן אויספלאנירן און בויען אלטע
איינטריט הָאוזינג, איבערלעבער ערטער, ערטער פאר פארוויילונג, בילדונג,  -אריין ספעציעליזירטע ווידער

 אינוועסטירונג און יוגנט.״  -אויפריכטנדע ווידער

  

וערנער האוקול האט געהאלטן איר צוזאג  ״גאוסטעיט סענאטארקע דזשוליע סאלאזאר האט געזאגט, 
שאפן -צו שאפן די קאמיסיע. עס פארברייטערט די ארבעט פון טורמע רעפארעם דורך ווידער

פארשלאסענע טורמע איינריכטונגען אלס ערטער וועלכע שאפן דזשָאבס און געלעגנהייטן אין קאמיוניטיס  
ונגען אלס אן עקאנאמישן מאטאר אין ניו יארק  דזשָאבס וועלכע זענען נישט אפהענגיג אויף ארעסטיר —

סטעיט. איך שפיר זיך דערמוטיגט דורך די צוזאמארבעטשאפט און פירערשאפט וואס ווערט פארטרעטן 
    אויף דער קאמיסיע און איך קוק ארויס צו זען די קאמיסיע׳ס ווייטערדיגע המצאות און רעקאמענדאציעס.״
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