
 
 גאווערנער קעטי האוקול   6/13/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האוקול אנאנסירט אנהייב פון פובליק געשפרעך פראצעס פאר דעם קענסינגטאן  
 עקסּפרעסוועי פראיעקט אין שטאט באפעלאו  

  
ביים באפעלאו מוזעאום פון   30אינפארמאציאנעלע סקָאוּפינג סעסיעס געהאלטן צו ווערן אום יוני 

 וויסנשאפט  
  

אנצוגעבן זייערע מיינונגען און העלפן אנטשיידן פראיעקט׳ס   געלעגנהייט פאר קאמיוניטי מיטגלידער
 בעסטער אלטערנאטיוו  

  
  

גאווערנער קעטי האוקול האט היינט אויסגעמאלדן א גרויסע טריט פאראויס אין דעם טראנספארמירנדן  
קענסינגטאן עקסּפרעסוועי פראיעקט אין שטאט באפעלאו. דער סטעיט דעפארטמענט פון 

טראנספארטאציע הייבט אן עמטליך איר פראצעס פון שטיין אין פארבינדונג מיט׳ן פובליק און וועלן 
, ביים 2022, 30טן צוויי עפנטליכע סקָאוּפינג סעסיעס פאר דעם פראיעקט אום דאנערשטאג, יוני האל

נאכמיטאג און פון  2אינדערפרי ביז  11פון  —באפעלאו מוזעאום פון וויסנשאפט. די סקָאוּפינג סעסיעס 
צו לערנען מער   וועלן צושטעלן קאמיוניטי מיטגלידער א געלעגנהייט זיך —אוונט  8נאכמיטאג ביז  5

איבער די פארשידענע ערליי אפציעס ווערן גענומען אין באטראכט פאר׳ן פראיעקט און צו געבן זייערע 
מיינונגען צום דעפארטמענט פון טראנספארטאציע באאמטע. די מיינונגען ערהאלטן ביי די סעסיעס און  

אלטן ווערן דורכאויס דער  אנדערע געלעגנהייטן פאר עפנטליכע באשעפטיגונג וועלכע וועלן געה
 ענווייראנמענטאלער איבערזיכט וועלן העלפן אינפארמירן די אנטשיידונגען פראצעס פאר דעם פראצעס.  

  
״די קענסינגטאן עקספרעסוועי פראיעקט פארטרעט א היסטארישע געלעגנהייט אויף איבערצומאכן די  

ען שווער באטראפן געווארן דורך דאס געבוי  שטאט באפעלאו און צוריק באהעפטן קאמיוניטיס וועלכע זענ
״מיין   האט גאווערנער האוקול געזאגט. יארהונדערט צוריק,״ -פון דער הייוועי איבער א האלב

אדמיניסטראציע איז אנטשלאסן צו ליפערן רעזולטאטן אויף דרייסטע אינפראסטרוקטור פראיעקטן 
וועלכע וועלן העלפן פארריכטן די עוולות פון דער פארגאנגענהייט דורך טראנספארטאציע נעטווָארקס  

יסגייער און ביציקליסטן. געאייגנט צוזאמצוברענגען קאמיוניטיס, און רּוטס וועלכע זענען מער גינציג פאר פ
וויכטיג אז דער קאמיוניטי זאל האבן א שטימע אין וויאזוי דער פראיעקט וועט -עס איז קריטיש

אויסגעפירט ווערן און די סקָאוּפינג סעסיעס וועלן אונז העלפן אינפארמירן דער עפנטליכער געזעלשאפט  
אונז ערמעגליכן אויסצוהערן זייערע   איבער אלע אפציעס וועלכע ווערן גענומען אין באטראכט און

מיטגעטיילטע מיינונגען. איך מוטיג יעדער וואס איז פאראינטערעסירט אין דעם היסטארישן פראיעקטן  
 זיך צו באטייליגן.״ 

  
דער סטעיט דעפארטמענט פון טראנספארטאציע וועט נעמען אין באטראכט די קאמענטארן ערהאלטן ביי 

טאגיגער סקָאוּפינג קאמענטאר פעריאדע און  -30ון דורכאויס דער נאכפאלגנדער די סקָאוּפינג סעסיעס א
זיך אפרופן צו סובסטאנטיווע קאמענטארן אין דעם פראיעקט סקָאוּפינג באריכט שפעטער דעם זומער. א  

נייע וועבזייטל אויף דער קענסינגטאן עקסּפרעסוועי פראיעקט וועט עמטליך ארויפגעשטעלט ווערן אום  



בעפאר די זיצונגען, וועלכס וועט צושטעלן נאך א מיטל פאר׳ן פובליק זיך צו לערנען מער איבער   29י יונ
 דעם פראיעקט.  

  
׳ער יארן,  1960׳ער און 1950די קענסינגטאן עקספרעסוועי, וועלכע איז געבויט געווארן אין לויף פון די 

די היסטארישע   —נומענער בולעווארד ארומגע-האט ערזעצט וואס איז געווען א פרעכטיגער ביימער
מיט א הייוועי נידעריגער פון  —הומבאלדט פארקוועי אויססטיליזירט דורך פרעדעריק לאו אלמסטעד 

פלאך וואס האט איבערגעריסן די ארומיגע געגנטער. דער ארגינעלער בולעווארד האט באהאפטן -ערד
   מיט דעלעווער פארק.הומבאלדט פארק )איצט מארטין לוטער קינג דזר. פארק( 

  
ביליאן דאלערדיגע דעפארטמענט פון טראנספארטאציע קאפיטאל פלאן וועלכס  32.8דער היסטארישער 

  1בודזשעט רעכנט אריין ביז  2023יאר -איז אנגענומען געווארן אלס טייל פון דעם סטעיט׳ס פינאנץ
אפגעטיילט דורכ׳ן אנידערגעזעצטן טייל   מערב געגנטער -ביליאן דאלער אויף צוריק צו באהעפטן די מזרח

נאטור ערטער  -פון דער קענסינגטאן עקסּפרעסוועי קארידאר און צוריק באהעפטן אוועקשטעלן די גרינע 
טערמיניגע פעאיגקייט פון  -ארגינעל צוגעשטעלט דורכ׳ן הומבאלדט פארקוועי אן נאכגעבן אויף די לאנג 

 טל צוגעשטעלט דורך דער עקסּפרעסוועי. דעם וויכטיגן ראיאנישן טראנספארטאציע מי
  

אין יאנואר האט גאווערנער האוקול אויסגעמאלדן אז דער סטעיט דעפארטמענט פון טראנספארטאציע  
באהעפטן און -וועט אנהייבן אן ענווייראנמענטאלע איבערזיכט אויף אפצושאצן אלטערנאטיוון פאר ווידער

זענען איבערגעריסן געווארן דורך דאס געבוי פון דער   מערב געגנטער וועלכע-אויפריכטן די מזרח
 עקסּפרעסוועי.  

  
סטעיט דעפארטמענט פון טראנספארטאציע טוט איצט אפשאצן געלעגנהייטן צו שאפן נייע  דער

עפנטליכע ערטער, פארבעסערן ביציקל און פיסגייער זיכערהייט, און אדרעסירן קולות און לופט 
עיט דעפארטמענט פון טראנספארטאציע טוט אויך אפשאצן פארבעסערונגען  פארפעסטונג. ניו יארק סט 

באהאפטענע  -צו די ארטיגע שאסייען גרינגער צו מאכן זיכערע אויטא אפעראציעס אינערהאלב ווידער
געגנטער. פראיעקט גרעניצן רעכענען אריין דער מזרח גרעניץ פון איסט פערי סטריט און דער מערב  

     קַארס א טאג. 80,000ריט. די עקספרעסוועי טראגט בערך גרעניץ פון בעסט סט
  

הומבאלדט פארקוועי אין באפעלאו. יעדע   1020דער באפעלאו מוזעאום פון וויסנשאפט געפונט זיך ביי 
פון די צוויי סקָאוּפינג סעסיעס וועלן פיגורירן אינפארמאציאנעלע פאנעלן אויף די פארשידענע ערליי  

ווערן גענומען אין באטראכט פאר׳ן פראיעקט. ביידע סעסיעס וועלן אנגעבן די זעלבע  אפציעס וועלכע 
סטעיט דעפארטמענט פון טראנספארטאציע וועלן זיי  יארק  ניופראיעקט פירער פון דעם  אינפארמאציע.

ער.  דערביי אויף צו ענטפערן פראגעס און אויסהערן איינגעגעבענע מיינונגען פון די קאמיוניטי מיטגליד
דער סטעיט דעפארטמענט פון טראנספארטאציע איז אנטשלאסן צו ארבעטן אינאיינעם מיט דער שטאט  

ניאגארא ראיאנישע טראנספארטאציע קאונסיל און די ארומיגע - באפעלאו, דער גרעיטער באפעלאו
      קאמיוניטיס ביי יעדן ווענדפונקט אזוי ווי דער וויכטיגער פראיעקט ווערט אויסגעפירט.

     

ניו יארק סטעיט דעפארטמענט אוו טראנספארטעישען קאמישענער מארי טערעסע דאמינגעז האט  
״אונטער גאווערנער האוקול׳ס פירערשאפט, מאכט ניו יארק סטעיט היסטארישע   געזאגט,

ע  אונטערנעמונגען צוריקצובויען אונזער אינפראסטרוקטור אויף אן אופן וואס וועט צוריק באהעפטן אונזער
קאמיוניטיס, פארמיטלען אויפשטייג און צוזאמברענגען די איינוואוינער. די קענסינגטאן עקסּפרעסוועי איז 

יארהונדערט טראנספארטאציע פלאנירונג וואס האט  -׳סטער 20-אן איבערבלייבעניש פון מיטל
אלע קאמיוניטי  איבערגעריסן געגנטער און עס איז שוין העכסט צייט עפעס צו טון דערוועגן. איך מוטיג

מיטגלידער זיך צו באטייליגן ביי איינע פון די סעסיעס און אונז העלפן פארזיכערן אז דער ענדגילטיגער  
 פראיעקט וועט זיין פאר ניו יארקער זיך צו שטאלצירן.״ 

  



״צופיל הייוועיס, ווי דער קענסינגטאן עקסּפרעסוועי,  סענאטאר טשארלס אי. שומער האט געזאגט, 
איינקונפט געגנטער און קאמיוניטיס פון קאליר, און  -געבויט געווארן איבעררייסנדיג נידעריגע זענען

נאטור ערטער. צוליב דעם האב איך  - דערמיט צוטייליגט שטעט און חרוב געמאכט ווערדפולע גרינע
- רגעקעמפט אויף צו פארשאפן נייע, דרייסטע פעדעראלע אינוועסטירונג וועלכע רופט זיך, ׳ווידע

באהעפטן קאמיוניטיס׳ אין דעם בייפארטיזאנער אינפראסטרוקטור און דזשָאבס געזעץ אויף צוצושטעלן  
 NYSDOTנאך מער פעדעראלע אינוועסטירונג פאר די פראיעקטן. איך אפלאדיר גאווערנער האוקול און 

פאר׳ן שטיין אין פארבינדונג מיט דער קאמיוניטי אויף אנצוהויבן רעכט צו מאכן די שאדנס געטון צו די  
מארטין לוטער קינג און העמלין פארק געגנטער וועלכע שטייען שוין איבערגעריסן זינט ווען דער  

 קענסינגטאן איז געבויט געווארן.״ 
  

״די קענסינגטאן עקסּפרעסוועי פראיעקט וועט   ט,סענאטארקע קירסטען דזשיליברענד האט געזאג
צוריק באהעפטן קאמיוניטיס, אדרעסירן די היסטארישע, סיסטעמאטישע ראסיזם אין אונזער הייוועי 

סיסטעם, און העלפן איבערמאכן דער שטאט באפעלאו. איך אפלאדיר גאווערנער האוקול פאר׳ן נעמען  
דער פראיעקט קומט נאך די באדערפענישן פון דער קאמיוניטי  דעם וויכטיגן טריט אויף צו פארזיכערן אז 

און איך וועל ווייטער קעמפן פאר פעדעראלע דאלארען אויף צו ָאּפגרעיד׳ען באפעלאו׳ס  
 אינפראסטרוקטור.״ 

  
״טראנספארטאציע טעותים פון דער פארגאנגענהייט האבן  קאנגרעסמאן ברייען היגינס האט געזאגט,

שטארק געשעדיגט באפעלאו געגנטער און פאנאנדער אפגעשיידט קאמיוניטיס. אונטער דער  
פירערשאפט פון גאווערנער האוקול און דער מערב ניו יארק דעלעגאציע, וועט דער פראיעקט צו רעכט  

והויבן דעם פראצעס פון אויסהערן עפנטליכע מיינונגען מאכן דעם אומרעכט. מיר האבן גרויס חשק אנצ
כדי ווייטער צון פירן א פראיעקט וואס קומט נאך די געברויכן פון די שכנים און פירט אויף פאראויס דער  

 בליק פון א שטערקערער, געזונטערער, און מער באהאפטענער קאמיוניטי.״ 

  
א פארשנעלערטן ענווייראנמענטאלן פראצעס שוין ״מיט  סטעיט סענאטאר טים קענעדי האט געזאגט,

ביליאן דאלערדיגע אינוועסטירונג   1אין פלאץ פאר דער קענסינגטאן עקסּפרעסוועי, און א היסטארישע 
ציען  -יעריגן בודזשעט, שטייען מיר נענטער ווי אלעמאל צום זען דאס פאראויס-אריינגערעכנט אין דעם היי

ן א געגנט וועלכע איז פארקוקט געווארן שוין פילע צענדליגע יארן.  דעם פראיעקט און טראנספארמיר
סטאוקס און איך זענען שטאלץ געווען צו ארבעטן -אסעמבלי מאיאריטעט פירער קריסטאל פעאפלעס

געמיינזאם מיט גרופעס ווי ׳ריסטָאר ָאּווער קאמיוניטי קאאליציע׳ אויף צו שטיצן זייער בליק פאר א שינוי  
יינהאלטן אונזער צוזאג צו טון מער לטובת די קאמיוניטי. די קאמיוניטי׳ס שטימע וועט שפילן לטובה און א

אן אנגעזעענע ראלע אין וויאזוי דער פראיעקט וועט אויסזען, און מיר האבן גרויס חשק צו הערן פון די 
יארן. די   מענטשן אין די געגנטער וועלכע זענען דירעקט באטראפן געווארן דורך דער שאסיי שוין

וויכטיגער שטאנדטייל פון דער קומענדער פאזע פון דעם  -סקָאוּפינג סעסיעס וועלן זיין א קריטיש
 פראיעקט.״  

  
״באפעלאו שטייט נישט אליינס אין דער באמיאונג צו   סטעיט סענאטאר שעאן עם. רייען האט געזאגט,

בערגעריסן קאמיוניטיס. מיט פלאנירונג  פאררעכטן די שאדנס אנגעברענגט דורך הייוועיס וועלכע האבן אי
ארבעט שוין אונטערוועגנס פאר׳ן איבערמאכן דער סקאדזשאקוואדא עקסּפרעסוועי און דער קענסינגטאן  

עקסּפרעסוועי נעמען מיר א דרייסטע טריט פאראויס אויף צוריק צו פאראייניגן געגנטער, צוריקשטעלן  
ער היסטאריע. אזוי ווי דער עפנטליכער געשפרעך הייבט זיך  דעם אלמסטעד וויזיע, און צוריקנעמען אונז 

 אן, מוטיג איך יעדן איינעם צו בלייבן באשעפטיגט און זיך לאזן הערן אייער שטימע.״ 
  

״אויפדאסניי אויססטיליזירן און דעקן  סטאוקס האט געזאגט,-מיטגליד קריסטאל פעאפלעס-אסעמבלי 
ו אדרעסירן די דורות׳דיגע שאדנס אנגעמאכט דורך דער  איז א זעלטענע געלעגנהייט צ 33רּוט 

קענסינגטאן עקספרעסוועי ווען עס האט איבערגעריסן און אפגעטיילט די מארטין לוטער קינג און העמלין 



פארק געגנטער. די עקסּפרעסוועיס האבן שוין פון לאנג אן איבערגעריסן און צושטערט אונזערע  
- רטער. אויפריכטן די קאמיוניטיס איז אן ענין פון ראסע יוסטיץ, לעבנס קאמיוניטיס און פארוויילונגס ע

קוואליטעט, ענווייראנמענטאלע געזונטהייט, און קאמיוניטי אנטוויקלונג. דאס זעלבע איז וויכטיג אז דער  
איבערארבעטונג פראצעס ווערט פאסיג איינגעפירט מיט דאס טייל פון שטיין אין פארבינדונג מיט דער  

יכער געזעלשאפט כדי צו געבן קאמיוניטי מיטגלידער די געלעגנהייט און א יושר׳דיגע צוגאנג זיך צו עפנטל
 וויכטיגע איינגעגעבענע מיינונגען.״ -לערנען מער איבער דעם פראיעקט און מיטטטיילן קריטיש

  
זענען   ״אלע שטימעס און געדאנקען ערי קאונטי עקזעקיוטיוו מארק צ. פאלאנצארז האט געזאגט,

געוואונשענע און איך מוטיג איינוואוינער אויף צו מאכן פלענער זיך צו באטייליגן אין די סעסיעס און זען 
וואס עס האלט דער צוקונפט פאר דער קענסינגטאן עקסּפרעסוועי. דאס איז א טראנספארמאטיווער און 

פעלאו׳ס עלטצטע געגנטער, און  באווירקנדער פראיעקט וועלכס וועט ווידעראמאל פאראייניגן בא-דורות
דערפאר, ווי מער מענטשן עס קענען זיך באטייליגן, אלץ בעסער. זעט וואס די נייע אפציעס זענען,  

שליסט זיך אן אין די קאמיוניטי געשפרעכן, און שפילט אייער ראלע אין שאפן א נייער, בעסערער  
 באפעלאו.״  

  
״דאס שאפן פינאנצירונג אויף רעכט צו מאכן די עוולות  באפעלאו מעיאר בייראן בראון האט געזאגט, 

פון איינע פון די גרעסטע פלאנירונג גרייזן אין אונזער געשיכטע איז געווען א קאמיוניטי באמיאונג פון  
וויכטיג אז דער קאמיוניטי בלייבט באשעפטיגט אין די געשפרעכן איבער׳ן -סאמע אנהייב. עס איז קריטיש

ג אלע איינוואוינער פון דעם געגנט צו קומען און זיך לערנען איבער דעם  פראיעקט. איך מוטי
קאנסטרוקציע פראצעס ווי אויך אריינצוגעבן זייערע געדאנקען איבער וויאזוי דער אינוועסטירונג קען  

 אמבעסטן דינען די איינוואוינער און ביזנעסער אין דער קאמיוניטי ארום דער קענסינגטאן עקסּפרעסוועי.״ 
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