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 גאווערנער האוקול אנאנסירט באשטעטיגונג פון פארקס אדמיניסטראציע נאמינירטע דורכ׳ן סענאט  
     
     

פארקס אדמיניסטראציע   נייע פון  באשטעטיגונג די  געמאלדן היינט האט  האוקול קעטי גאווערנער 
 נאמינירטע דורכ׳ן סענאט.  

     
״ניו יארק פארמאגט אן אוצר פון פארקס און נאטור טרעילס איבער׳ן סטעיט, און עס קומט זיך שטארקע,  

יכער צו מאכן אז באזוכער פון איבער׳ן לאנד וועלן  ערפארענע פירער וועלכע וועלן ארבעטן אומערמידליך ז 
האט גאווערנער האוקול   קענען שעצן די נאטורליכע שיינקייט וואס אונזערע פארקס שטעלן צו,״

״פון ניאגארא פָאלס ביז מאנטאוק ּפוינט, זענען אונזערע סטעיט פארקס און היסטארישע   געזאגט.
ערטער זענען אן אוצר וואס יעדער ניו יארקער זאל קענען פון זיי געניסן, און איך קוק ארויס צו די  
און   נאמינירטע קאנדידאטן בויען אויף אונזערע באמיאונגען צו מאדערניזירן אונזער פארקס סיסטעם

 פארבעסערן סערוויסעס.״ 

    

קאפיטאל  - סאראטאגעאיז באשטעטיגט געווארן אויף צו דינען אויף דעם ראאול ״ראטשי״ אגווייער 
איצט איז מר. אגווייער   דיסטריקט סטעיט פארק, פארוויילונג און היסטארישע אפהיטונג קאמיסיע.

ונסיל. אלס געהילף דירעקטאר דינט מר.  דער געהילף עקזעקיוטיוו דירעקטאר ביי דעם אדיראנדעק קא
אגווייער אלס דער הויפט אפעראציע באאמטער און ארבעט איבער דער גאנצער ארגאניזאציע צו שטיצן  

ברייטע אפהיטונג אימפאקט. דער אדיראנדעק  -דאס שטייגן פון דעם קאונסיל׳ס פאזיטיווע סטעיט
ארק, איז א צוטרויליכער צוזאמארבעטער אין באשיצן קאונסיל, וואס געפונט זיך אין עליזאבעטטאון, ניו י

די וועלדער, ריינע לופט, און ריינע וואסערן פון דעם אדיראנדעק פארק און ארבעט צו פארזיכערן א  
גרינעם ניו יארק. בעפאר זיך אנשליסן, איז מר. אגווייער געווען א הויכראנקיגע קאנסערוואציע פראיעקט  

קָאנסערווַאנסי׳ אין קיען, ניו העמפשור. אגווייער האט אנגעהויבן זיין   פארוואלטער ביי ׳מאנאדנאק
קאריערע מיט׳ן נאציאנאלן פארק סערוויס אלס א פארק רעינדזשער. מר. אגווייער איז א שטאלצער  

SUNY   קארטלענד גראדואירטער, און דערנאך באקומען זיין מאגיסטער וויסנשאפט דיפלאם אין
מר. אגווייער וועט זיין דער   ון אפהיטונג ביי אנטיאך אוניווערסיטעט ניו ענגלאנד. רעסָארס פארוואלטונג א

 איינציגסטער לאטינא שטימע אויפ׳ן בָאורד.  

  
. מס.  דזשארדזש פארק קאמיסיעאיז באשטעטיגט געווארן צו דינען אויפ׳ן לעיק   קאטרין פלאק מונסיל

ד פאר׳ן פארט הענרי קארפארעישען אין לעיק  און פארזיצערין פון דעם בָאור CEOמונסיל איז די 
יאר   10, נאכ׳ן האבן געדינט 2003דזשארדזש, ניו יארק. מס. מונסיל האט געדינט אין דעם פאסטן זינט 

. אין צוגאב צו דער ראלע, איז מס. מונסיל אקטיוו אין איר קאמיוניטי דורך דינען אויף דעם  CFOאלס 
ונג קארפארעישען בָאורד, ווארען קאונטי טוריזם און עקאנאמישע  ווארען קאונטי עקאנאמישע אנטוויקל

אנטוויקלונג קאמיוניטי קאמיטע, איז געווען א גרונדער מיטגליד פון דעם ׳פרענטש ענד אינדיען סָאסייעטי׳ 
 ביי לעיק דזשארדזש.  

  



׳טאוזענדס איילענד׳ סטעיט  איז באשטעטיגט געווארן צו דינען אויף דעם  מייקל דזשעי. טשאוואוסטי
מר. טשאוואוסטי אפערירט צוויי קלענערע   פארק, פארוויילונג און היסטארישע אפהיטונג קאמיסיע.

ניו יארק )דזשעפערסאן קאונטי(. ער איז דער באזיצער פון ׳פרענטש טאון , ביזנעסעס אין נארט קאנטרי
ָאּפ ָאוו דזשָאוי׳ קאפע. די ביזנעסער געפונען זיך אין קעיפ ווינסענט, ניו יארק. אין צוגאב צו  מארקעט׳, ׳ק 

זיינע ביזנעסער, שטיצט מר. טשאוואוסטי זיין ארטיגע קאמיוניטי וואו ער האט געדינט אלס פרעזידענט  
י איז אויך א מיטגליד  פון דעם קעיפ ווינסענט טשעימבער ָאוו קָאמערס פאר צוועלף יאר. מר. טשאוואוסט

ברעגע דעוועלָאּפמענט פירונג קאמיטע. מר.  - פון דער קאונטי עטיקס קאמיטע, און ארטיגע וואסער
 קענטאן.   SUNYטשאוואוסטי איז א גראדואירטער פון 

  
ניאגארא פראנטיער סטעיט פארק,  איז באשטעטיגט געווארן צו דינען אויף דעם   סאמיקא סוליווען

. מס. סוליווען דינט איצט אלס דירעקטאר פון דעם  ון היסטארישע אפהיטונג קאמיסיעפארוויילונג א
פאקארד קָאורט קאמיוניטי צענטער פאר׳ן ניאגארא פָאלס הָאוזינג אויטאריטעט, וואו ער האט געארבעט 

נד  . מס. סוליווען האט געהאט א ברייטע קאריערע אין מערב ניו יארק ארבעטנדיג פאר: ׳ּפלע2013זינט 
, ניאגארא קאונטי יוגנט ביורא, ניאגארא קונסט און קולטור צענטער, סט.  WISEּפערענטהּוד׳, פראיעקט 

 אוגוסטין צענטער און קינד און פאמיליע סערוויסעס. מס. סוליווען וואוינט אין ניאגארא פָאלס.  
  

ט פארק, פארוויילונג,  טעקאניק סטעי איז באשטעטיגט געווארן צו דינען אויפ׳ן  ריעד-לינדע טאראנט
ריעד איז דער עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון דעם  -מס. טאראנט און היסטארישע אפהיטונג קאמיסיע.  

׳לינקאלן פארק קָאנסערווַאנסי׳ וועמענס מיסיע איז אויסצושולן, און פייערן די רייכע היסטאריע פון דעם  
  ריעד איז געווען אדמיניסטראטארין פאר ׳גרָאּו! -לינקאלן עוועניו קארידאר און ווייטער ארום. מס. טאראנט

ווען זי האט אוועקגעשטעלט די קאמיוניטי גארטן אין   2011לינקאלן פארק קאמיוניטי גַארדען׳ זינט 
׳סטע יארטאג פון די ראנגלענישען דורך די עלטערן  50לינקאלן פארק אין ניו ראשעל צו פארדענקען דער 

סקווער פיסיגע  10,000. דער 1961סקול אין -לינקאלן עלעמענטערי און סטודענטן צו דעסעגרעגירן 
פַארם געפונט זיך אין לינקאלן פארק אויף דעם געוועזענעם קאמפוס פון דעם סקול, אין הארץ פון די 

גרעסטע שטאט אין וועסטשעסטער קאונטי. הארווארד אוניווערסיטעט, קאלומביע אוניווערסיטעט,  -צווייט
שטאטישע גארטן אלס א באזיס פאר זייערע  - זש ניצן מס. טאראנט ריעד׳ס אינער און איאנע קאלעד

- שטאטישע לאנדשאפט און שטאנדהאפטיגקייט. מס. טאראנט איז אויך א בוך- לעקציעס אויף אינער
שרייבער, האבנדיג געשריבן און געדרוקט, ״אנטדעקנדיג שווארצע אמעריקע: פון די עפאכע פון 
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