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 גאווערנער האוקול אנאנסירט ׳גייט ארויס און קומט זיך צונויף טאג׳ פייערונגען  
  

צוגעפאסטע פארוויילונג און לוסטיגקייט ביי סטעיט  -ארייננעמיגע און צוטריטליכע טאג פון פאמיליע
   11פארקס און פובליק שטחים אום שבת, יוני 

  
  

גאווערנער קעטי האוקול האט היינט געמאלדן אז ׳גייט ארויס און קומט זיך צונויף טאג׳ פראגראמען וועלן 
דער ניו יארק   .11געקליבענע ערטער לענגאויס ניו יארק סטעיט אום שבת, יוני  21געהאלטן ווערן ביי 

ן פארקס, פארוויילונג,  סטעיט דעפארטמענט פון ענווייראנמענטאלע אפהיטונג און דער סטעיט אפיס פו
און היסטארישע אפהיטונג, אין צוזאמענארבעט מיט דעם אפיס פאר מענטשן מיט אנטוויקלונג  

קאסט  -דיסַאביליטיס און די אפטיילונג פון וועטעראנען סערוויסעס, האלט בחינם׳דיגע און נידעריגע
ריט צו די אפנלופטיגקייט. פראגראמען צו באהעפטן מענטשן צו דער נאטור און צושטעלן העכערע צוט

׳גייט ארויס און קומט זיך צונויף טאג׳ וועט ברענגען מענטשן פון אלע פעאיגקייטן, אין יעדע עלטער,  
אייגנשאפט און הינטערגרונדן אינאיינעם פאר לוסטיגקייט, געזונטע אקטיוויטעטן אלס טייל פון דעם  

רברייטערן די פארשידנארטיגקייט פון באניצער און אנהייב פון א נייע גאווערנער׳ס אונטערנעמונג צו פא
 זיכער מאכן אריייננעמיגקייט פון צוטריט צו סטעיט פובליק שטחים. 

  
לופט ערטער  -״ניו יארק איז דער היים ארט פאר געוויסע פון די מערסט שטוינענדע, צוטריטליכע אפענע 

איז א גרויסע געלעגנהייט נישט נאר אויף   אין דעם לאנד, און ׳גייט ארויס און קומט זיך צונויף טאג׳
האט  ארויסצוווייזן די ערטער, נאר אויך צו מוטיגן זייער באניץ דורך מענטשן פון יעדן מאס פעאיגקייט,״ 

״דורך מוטיגן מענטשן פון אלע הינטערגרונדן און פעאיגקייטן זיך צו   גאווערנער האוקול געזאגט.
לופט אקטיוויטעטן אלע אינאיינעם, שאפט ניו יארק סטעיט  - באטייליגן אין די לוסטיגע, צוטריטליכע אפענע

 א מוסטער פון אריייננעמיגקייט פאר׳ן איבעריגן טייל פונ׳ם לאנד נאכצופאלגן.״  
  

גאויס דעם סטעיט וועלן אנטיילנעמער געמוטיגט ווערן צו אנטדעקן נייע  פראגראמען לענ 21ביי 
לופט פארוויילונג אקטיוויטעטן ווי צ.ב.ש.  -שטאפל אפענע-פעאיגקייטן און געניסן פון א ריי אנהייב

פישכאפן, נאטור שפאצירן און הייקס, פויגל באקוקן, פייל און בויגן שיסעריי, קעמפינג, פעדלינג און נאך.  
דע פראגראם וועט ארויסהייבן די וועגן צו געניסן פון די אפנלופטיגקייט זיכערערהייט און מיט יע

שטאנדהאפטיגקייט. אלע ערטער וועלן אנבאטן אן אויסוואל פון צוטריטליכע אקטיוויטעטן; און דאס באניץ  
אריינגערעכנט   פון צוגעפאסטע געצייג און דעמאנסטראציעס וועלן צוגעשטעלט ווערן ביי פילע ערטער

מיטלען, ארעם אונטערהאלט  -בויגן שיס הילפס-און- מיטלען, פייל-טרעיל און ביעטש באוועגיגקייט הילפס
 מיטלען פאר פישכאפן און נאך.  

  
ניו יארק׳ס ׳גייט ארויס און קומט זיך צונויף טאג׳ קומט אינאיינעם מיט נאציאנאלע ׳גייט אינדרויסן טאג׳,  

 ו מוטיגן געזונטע, אקטיווע אינדרויסנדיגע לוסטיגקייט. א יערליכע פראגראם צ
  



״אין ניו יארק זענען מיר  ניו יארק סטעיט הויפט דיסַאביליטי באאמטע קימבערלי היל האט געזאגט, 
געבענטשט מיט די מערסט אויסערגעווענטליכע פארקס און סטעיט פובליק שטחים, און איך בין 

קומט זיך צונויף טאג׳ ווערט געהאלטן אויף ארויסצוהייבן וויאזוי מענטשן  באגייסטערט אז ׳גייט ארויס און
מיט דיסַאביליטיס קענען און זאלן געניסן אלע צוטריטליכע אייגנשאפטן וועלכע זענען צו באקומען 

 DEC, ניו יארק סטעיט פארקס, OPWDDלענגאויס דעם סטעיט. איך וויל דאנקען גאווערנער האוקול,  
ילונג פון וועטעראנען סערוויסעס פאר שטעלן צום ערשט ארייננעמיגקייט און צוטריטליכקייט און די אפטי

 פון די נאטור ערטער פאר מענטשן מיט דיסַאביליטיס.״ 
  

  באסיל סעגאוס, קאמיסיאנער פון דעפארטמענט פון ענוויראנמענטאלע אפהיטונג, האט געזאגט,
איז אנטשלאסן צו באזארגן אן   DECזענען פאר יעדן און ״ניו יארק׳ס גרויסע אפנלופטיגע שטרעקעס 

שטחים,  -ארייננעמיגע, צוציענדע און זיכערע אינדרויסנדיגע ערפארונג צו אלע באזוכער צו אונזערע לאנד
וואסער, און איינריכטונגען. מיר זענען באגייסטערט זיך אנצושליסן מיט אונזער שוועסטער סטעיט 

ם און זיך באהעפטן מיט די אפנלופטיגע שטרעקעס מער צוטריטליך פאר ניו אגענטורן אויף דעם פראגרא
   יארקער פון יעדן עלטער, פעאיגקייט, אייגנשאפט, און געלעבטע ערפארונג.״

  

״פארקס זענען נאטורליכע צונויפקום  עריק קולעסייד, סטעיט פארקס קאמיסיאנער, האט געזאגט,
ערטער פאר פריינט און פאמיליע לענגאויס דעם סטעיט, און ניו יארק סטעיט פארקס איז אנטשלאסן צו  

פארזיכערן אז מענטשן פון אלע פעאיגקייטן שפירן זיך געוואונשן ביי אונזערע פארקס און האבן א  
ן מיט אלצדינג וואס מיר האבן אנצובאטן. ׳גייט ארויס גלייכבארעכטיגטע געלעגנהייט צו לעבן און געניס

און קומט זיך צונויף טאג׳ ווייזט ארויס ניו יארק׳ס שטוינענדע סצענעריי און ברייטקייט פון פארוויילונגס 
געלעגנהייטן וועלכע זענען צוטריטליך פאר יעדן צו געניסן. א דאנק אייך צו אונזערע צוזאמארבעטער ביי 

מענטשן מיט אנטוויקלונג דיסַאביליטיס, דעפארטמענט פון ענווייראנמענטאלע אפהיטונג   דעם אפיס פאר
און אפטיילונג פון וועטעראנען סערוויסעס פאר זייער צוזאמארבעט אויף דעם באגייסטערנדן פראגראם.  

 מיר האפן אז יעדער האט א גרויסע צייט אינדרויסן צו עקספלארירן זייערע פארקס.״  
  

. נייפעלד, קאמיסיאנערין פון דעם ניו יארק סטעיט אפיס פאר מענטשן מיט אנטוויקלונג  קערי אי 
איך וויל דאנקען גאווערנער האוקול פאר כסדר ארויסהייבן די אינטערעסן  דיסַאביליטיס, האט געזאגט, ״

טעיט  איז אזוי באגייסטערט זיך אנצושליסן מיט ניו יארק ס OPWDDפון מענטשן מיט אומפעאיגקייטן. 
און דער אפטיילונג פון וועטעראנען סערוויסעס אויף ׳גייט ארויס און קומט זיך צונויף טאג׳   DECפארקס, 

ווייל עס ווייזט אן אנטשלאסנקייט צווישן אונזערע סטעיט אגענטורן צו פארזיכערן אז מענטשן מיט 
איז  OPWDDער אויפגאבע ביי טעגליכע אקטיוויטעטן. אונז -אומפעאיגקייטן ווערן אריינגענומען אין טאג

צו העלפןדי מענטשן וואס מיר שטיצן צו לעבן רייכערע לעבנס און פולקאם זיך באטייליגן אין זייערע 
׳גייט ארויס און קומט זיך צונויף טאג׳ איז ערווארטעט צו זיין א לוסטיגער טאג פון  קאמיוניטיס.

- לאנד DECניו יארק׳ס צוטריטליכע פארקס און  ארייננעמיגקייט פאר מענטשן פון אלע פעאיגקייטן ביי 
 טחים.״  ש
  

וויוויאנא דעקאהען, דירעקטאר פון דעם ניו יארק סטעיט אפטיילונג פון וועטעראנען סערוויסעס,  
״מיר זענען דאנקבאר פאר די אנגייענדע ארבעט פון אונזער צוזאמארבעטער אין סטעיט   האט געזאגט,

רעגירונג אינסטאנצן וועלכע טוען ווייטער דרוקן פאר העכערע צוטריטליכקייט און גלייכבארעכטיגקייט צו 
ר  ניו יארק׳ס פובליק שטחים און וואסערן און מיר זענען באגייסטערט פארצוזעצן ווייטער אונזע

  אינאיינעמדיגע ארבעט אויף צו פארברייטערן צוטריט צו אינדרויסנדיגע טערַאּפיס.״
  

די נויט פאר צוטריט צו נאטור און אינדרויסנדיגע פארוויילונג איז קיינמאל נישט געווען גרעסער. קינדהייט 
אמעריקאנער  יאר, און דער דורכשניטליכער  20גראבקייט האט זיך געדאפלט איבער די פארלאפענע  

מינוט אין אפנלופטיגקייט שפילערייען אן קיין סטרוקטור  30קינד פארברענגט נישט מער ווי א קנאפע 
- יעדן טאג און איבער זיבן שעה יעדן טאג אין פארנט פון אן עלעקטראנישע סקרין. דורכאויס דער קָאוויד



שטחים  -טרעקעס און פובליק לאנדפאנדעמיע, האבן ניו יארקער זיך געוואנדן צו די אפנלופטיגע ש 19
פאר א נאטור פויזע, וואס איז א תועלת פאר פיזישע און גייסטישע געזונט. ׳גייט ארויס און קומט זיך 

צונויף טאג׳ פראגראמען שטיצן ניו יארקער פון אלע סארט פעאיגקייטן אין פארברענגען געזונטע  
 אפנלופטיגע אקטיוויטעטן. 

  

DEC און אקטיוויטעטן   פראגראם לאקאציעס 
  

DEC   :פראגראם ערטער 

  /לאנג איילענד העמפסטעד לעיק סטעיט פארק )נעסאוי קאונטי(1ראיאן  •

  /ניו יארק סיטי: מאונט לארעטא אייגנארטיגער ארט )ריטשמאנד קאונטי(2ראיאן  •

  /הודסאן וואלי: סטאני קיל פַארם ענווייראנמענטאלע בילדונג צענטער )דוטשעס קאונטי(3ראיאן  •

  /קעטסקילס: קענעט על. ווילסאן קעמפינג ארט )אולסטער קאונטי(3ראיאן  •

  /קעטסקילס: קעטסקילס באזוכער צענטער )אולסטער קאונטי(3ראיאן  •

  קאונטי, אין שותפות מיט סצענישע הודסאן( /הודסאן וואלי: לאנג דאק פארק )דוטשעס 3ראיאן  •

   דרום לעיק קעמפינג ארט )גרין קאונטי(-/קעטסקילס: צפון4ראיאן  •

   /קאפיטאל ראיאן: פייוו ריווערס ענווייראנמענטאל בילדונג צענטער )אלבאני קאונטי(4ראיאן  •

  /אדיראנדעקס: סקערון מענאר קעמפינג ארט )ווארען קאונטי(5ראיאן  •

  מערב אדיראנדעקס: לאווויל פַארעסטרי דעמאנסטראציע ארט )לואיס קאונטי(/6ראיאן  •

/צענטראל ניו יארק: ראדזשערס ענווייראנמענטאלע בילדונג צענטער )טשענאנגא  7ראיאן  •
  קאונטי(

אינדרויסנדיגע עקסּפָא )מאנראו  ADK/צענטראל ניו יארק: אין צוזאמענהאנג מיט די 8ראיאן  •
  קאונטי(

  רב ניו יארק: ריינסטיין וועלדער ענווייראנמענטאלע בילדונג צענטער )ערי קאונטי(/מע9ראיאן  •

  

אלע ערטער טוען אנבאטן ווילטשעיר צוטריטליכע אייגנשאפטן און אקטיוויטעטן אריינגערעכנט 
וואשצימערן און געקליבענע פארוויילונגס געלעגנהייטן. ביטע פארבינדט אייך מיט דעם פראגראם  

קאארדינאטאר דירעקט מיט צופאסונג פארלאנגען און אויסגעפונען איבער די צופאסנדע געצייג און  
 אקטיוויטעטן אנגעבאטן ביי יעדן ארט.  

  
 איינריכטונגען רעכענען אריין דאס פאלגענדע:   DECאקטיוויטעטן ביי 

ארויס  -לאז -און-פישכאפעריי: דער ׳איי פיש ניו יארק׳ פראגראם וועט אנבאטן אומזיסטע כאפ •
פישכאפן קליניקס פאר יעדן. לערנט אייך איבער פישכאפן געצייג, טעכניקן, רעגולאציעס, אויסניץ 
ראטונגען און גוטע ערטער פאר פישכאפן. אנטיילנעמער קענען ברענגען זייערע אייגענע געצייג,  

  אבער שטאנגען און דרענגלעך וועלן אויך זיין צו באקומען אויף צו בארגן.

: באזוכער קענען פרובירן אליין די קעמפינג עיקרים דורך אוועקשטעלן א געצעלט  101קעמפינג  •
  אויפ׳ן פעלד און זיך לערנען וויאזוי זיך צוזאמצופאקן פאר א קעמפינג טריפ.

וואקסנדע  -ך לערנען די עיקר כללים פון דעם לוסטיגן גיךּפעדעלינג: אנטיילנעמער קענען זי •
  ספארט און פרובירן ארויסגיין אויפ׳ן וואסער.

פייל און בויגן שיסעריי: אנטיילנעמער קענען פרובירן שיסן אין צילפונקט מיט א פייל און בויגן אןו  •
  זיך לערנען וויכטיגע זיכערהייט עצות.

אויסלערנען ווי גרינג און הנאה׳דיג עס איז צו קוקן אויף פויגלען  פויגלען: אנטיילנעמער קענען זיך •
   כמעט איבעראל.

הייקינג: אנטיילנעמער קענען נעמען א קורצן הייק און זיך לערנען די עיקר כללים פון טרעפן די  •
  פערפעקטע טרעילס פון זיך אליין.



צוגעגרייט און זיכער כדי אז אלע   אפנלופטיגקייט זיכערהייט: לערנט אייך די עיקר כללים פון זיין •
  אינדרויסנדיגע אוואנטורעס זענען גוטע.

צוטריטליכע אפנלופטיגקייט פארוויילונג: ערפארונג און זיך לערנען איבער צוטריטליכע   •
אינדרויסנדיגע פארוויילונג געלעגנהייטן אויף סטעיט שטחים אריינגערעכנט הייקינג, קעמפינג,  

   שיפלעריי.פויגלען, פישכאפן און 

ביי לאנג דאק פארק, וועלן אנטיילנעמער קענען נעצן פאר פיש אין די הודסאן טייך, זיך לערנען  •
אלטאפשטאמיגע פישכאפן טעכניקן אין צוגאב צו זיך לערנען פישכאפן מיט א  -איבער היגע

  ארט פאר דעם פראגראם.-שטאנג און דרענגל. א שפאנישע איבערזעצן וועט זיין אויפ׳ן

       

וועט אויך האלטן א נעצעריי פישכאפן  NOAAאון  DECאין צוגאב צו דעם פראגראם ביי מט. לארעטא, 
נאכמיטאג ביי ׳לעמאן קריעק פארק׳ אויף סטעטען איילענד אלס טייל   2מיטאג ביז  12פארקומעניש פון 

   פון ׳וועלט פיש אריבערציאונג טאג׳. 
  

מאלצייטן און -געסט ווערן געמוטיגט צו ברענגען פיקניק מיטאגפראגראמען זענען בחינם.  DECאלע 
איינצלהייטן, אריינגערעכנט סקעדזשולס און  זייערע אייגענע שפילערייען אדער ספארט געצייג. 

׳ס וועבזייטל. באמערקט די באזונדערע  DECווערן אויף  , קענען געפונעןרעגיסטראציע פאדערונגען
 פראגראם צייטן.  

  
DEC   פראגראם לאקאציעס און אקטיוויטעטן 

  

 סטעיט פארק ערטער:  

  לאנג איילענד: סאנקען מעדאו סטעיט פארק •

  ניאגארא באפעלאו הארבאר סטעיט פארק •

  דזשענעסי: העמלין ביעטש סטעיט פארק •

  אלעגאני אלעגאני סטעיט פארק •

  סאראטאגע/קאפיטאל ראיאן: סאראטאגע סּפַא סטעיט פארק •

  פינגער לעיקס: טאוגאנאק פָאלס סטעיט פארק •

  ניו יארק סיטי דעני פארעל ריווערבענק סטעיט פארק •

  טעקאניק: לעיק טאגקאניק סטעיט פארק •

  
דזשיול איינצלהייטן פאר יעדן ארט ווערן אויסגערעכנט אונטן און קענען געפונען ווערן פראגראם און סקע

. קיין שום פארקינג אפצאל וועט נישט גערעכנט ווערן דורכאויס די  www.parks.ny.gov דורך באזוכן
מאלצייטן און זייערע אייגענע  -צייט פון די פראגראמען. געסט ווערן געמוטיגט צו ברענגען פיקניק מיטאג

שפילערייען אדער ספארט געצייג. פאר איינצלהייטן איבער באזוכער באקוועמליכקייטן ביי יעדע ארט,  
 . www.parks.ny.gov באזוכט

  
DEC עיקערס   פארוואלטעט באלד פינף מיליאן עיקערס פון פובליק שטחים, אריינגערעכנט דריי מיליאן

קעמפינג ערטער און טאג באניץ ערטער, איבער   55אין די אדיראנדעק און קעטסקיל וואלד פרעזערווס, 
מייל עמטליכע טרעילס, און הונדערטער טרעיל אריינגאנגען, שיף ארויספאר פונקטן, און פישכאפן  5,000
, פעיסבוקאון פארבינדט אייך מיט אונז אויף   פלאנירט אייער קומענדער אינדרויסנדיגע אוואנטורע פיערס.
 .  אינסטעגרעםאון  פליקער, טוויטער

  
ויילונג, און היסטארישע אפהיטונג טוט אויפזען אויף איבער דער ניו יארק סטעיט אפיס פון פארקס, פארו

פארקס, היסטארישע ערטער, פארוויילונגס וועגלעך, גאלף קורסן, שיף ארויספאר פונקטן, און נאך,   250
. א לעצטנסדיגע שטודיע האט געפונען אז ניו  2021מיליאן מענטשן אין   78.4וועלכע ווערן באזוכט דורך 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Foutdoor%2F113380.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C800b9940333b46b9125e08da3d9b13f1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637890033511375132%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=x7SHeVQYlHRoGo3q%2Bodk8DyCrtHNthd6IYIO9MH8JgA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Foutdoor%2F113380.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C800b9940333b46b9125e08da3d9b13f1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637890033511375132%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=x7SHeVQYlHRoGo3q%2Bodk8DyCrtHNthd6IYIO9MH8JgA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Foutdoor%2F113380.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C800b9940333b46b9125e08da3d9b13f1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637890033511375132%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=x7SHeVQYlHRoGo3q%2Bodk8DyCrtHNthd6IYIO9MH8JgA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Foutdoor%2F113380.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C800b9940333b46b9125e08da3d9b13f1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637890033511375132%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=x7SHeVQYlHRoGo3q%2Bodk8DyCrtHNthd6IYIO9MH8JgA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C800b9940333b46b9125e08da3d9b13f1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637890033511375132%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FcKJ9q%2Bz6ZtDpTyCEpksomT0V5t5%2BPVVK0p0SHsL4ZU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C800b9940333b46b9125e08da3d9b13f1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637890033511375132%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xBWliya926JSKrnFnADgSfrwiqLM5RQOiNN8dvzEIGw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2F62.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C800b9940333b46b9125e08da3d9b13f1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637890033511375132%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DHUVk7AkdHvDWqMcLkmOntAKdtri4ZRmkKBeogZR2No%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSDEC%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C800b9940333b46b9125e08da3d9b13f1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637890033511375132%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=R0t0aGsKTfjpW%2BfhMgma2BPUxaEPQqTPFPzUoyhhsrg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNYSDEC&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C800b9940333b46b9125e08da3d9b13f1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637890033511375132%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vG5HlWH%2Fc8xBLbMKOAvs%2FqPTNpk%2Buo9SOYAHKcMBvEg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNYSDEC&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C800b9940333b46b9125e08da3d9b13f1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637890033511375132%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vG5HlWH%2Fc8xBLbMKOAvs%2FqPTNpk%2Buo9SOYAHKcMBvEg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNYSDEC&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C800b9940333b46b9125e08da3d9b13f1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637890033511375132%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vG5HlWH%2Fc8xBLbMKOAvs%2FqPTNpk%2Buo9SOYAHKcMBvEg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fnysdec%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C800b9940333b46b9125e08da3d9b13f1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637890033511375132%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FDDQaGpwU7c8iDfTYoiErmqyHIKRyTsWHpnai3uzcHs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fnysdec%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C800b9940333b46b9125e08da3d9b13f1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637890033511375132%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZbXRGsw3zOdPXmBfclOFk9hpt02XmWvOjvPHktNbRB8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fnysdec%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C800b9940333b46b9125e08da3d9b13f1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637890033511375132%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZbXRGsw3zOdPXmBfclOFk9hpt02XmWvOjvPHktNbRB8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fnysdec%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C800b9940333b46b9125e08da3d9b13f1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637890033511375132%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZbXRGsw3zOdPXmBfclOFk9hpt02XmWvOjvPHktNbRB8%3D&reserved=0


ביליאן דאלער אין פארק און באזוכער שפענדונגען, וועלכע שטיצט   5טרייבט אויף  יארק סטעיט פארקס
פאר מער אינפארמאציע איבער סיי וועלכע פון די פארוויילונגס ערטער, באזוכט   דזשָאבס. 54,000באלד 

www.parks.ny.gov דאונלאד׳ט דעם אומזיסטן ,NY State Parks Explorer אדער   מאביל עּפ
    .טוויטעראון  אינסטעגרעם , פעיסבוק. אויך, פארבינדט אייך אויף  518.474.0456 רופט

  
-( שטעלט צו הויכעOPWDDדער ניו יארק סטעיט אפיס פאר מענטשן מיט אנטוויקלונג דיסַאביליטיס )

וויסעס צו מענטשן מיט אנטוויקלונג דיסַאביליטיס,  צענטרירטע שטיצע און סער-וואליטעט מענטשןק
אריינגערעכנט אינטעלעקטועלע אומפעאיגקייטן, סערעברַאל ּפַאלסי, דָאון סינדרָאם, אוטיזם סּפעקטרום 

באזארגט סערוויסעס דירעקט און דורך   OPWDDאומארדענונגען, און אנדערע ניוראלאגישע חסרונות. 
׳ס אויפגאבע איז צו העלפן מענטשן לעבן  OPWDDט באזארגער. נאנפראפי 600א נעץ פון איבער 

רייכערע לעבנס וועלכע רעכענען אריין מער באדייטנספולע באציאונגען, גוטע געזונטהייט, פערזענליכע  
וואוקס און א היים ארט וואס ערמעגליכט פאר זיי זיך צו באטייליגן אין זייער קאמיוניטי. פאר מער  

און  טוויטער פעיסבוקאדער פארבינדט זיך מיט אונז אויף  www.opwdd.ny.gov אינפארמאציע באזוכט
 .  אינסטעגרעם 

  
דער ניו יארק סטעיט אפטיילונג פון וועטעראנען סערוויסעס שטיצט ניו יארק׳ס וועטעראנען, סערוויס 

מיטגלידער, און זייערע פאמיליעס, צושטעלן הילף אויף צו באקומען סטעיט און פעדעראלע בענעפיטן 
ער אינפארמאציע  פאר מ פארדינט דורך זייער סערוויס צו ניו יארק סטעיט און די פאראייניגטע שטאטן. 

וועטעראנען בענעפיטן  DVSאיבער וועטעראנען בענעפיטן, ביטע מאכט אן אּפוינטמענט מיט א  
    .וועבזייטל אדער באזוכן דעם אגענטור׳ס 7697-838-888ראטגעבער דורך רופן 

  

  
 ### 
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