
 
 גאווערנער קעטי האוקול   6/16/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

איטס׳  -גאווערנער האוקול אנאנסירט אפיציעלע גרענד ָאוּפענינג פון נייע הויפטקווארטיר פאר ׳ריעל
 אין אנטעריאו קאונטי  

  
  פיסיגע פראדוקציע-סקווער  80,000פרישע מאלצייט ליפערונג סערוויס ציעט זיך אריין אין 

 איינריכטונג אין דעם טאון דזשענעווע  
  
דער ראיאן׳ס אויספירליכע סטראטעגיע אויף   —פראיעקט דערגאנצעט ׳פינגער לעיקס פָארווערד׳  

 אויפצולעבן קאמיוניטיס און העלפן שטייגן דער עקאנאמיע  
  
  

גאווערנער קעטי האוקול האט היינט געמאלדן די אפיציעלע גרענד ָאוּפענינג פון מאלצייט דעליווערי 
 5מאנטמארענסי וועג )רּוטס  1פיסיגע פראדוקציע איינריכטונג ביי -סקווער 80,000איטס׳ -סערוויס ׳ריעל

יז ארגינעל געווען פלאצירט  איטס׳, וועלכע א-( אין דעם טאון דזשענעווע, אנטעריאו קאונטי. ׳ריעל20און 
אין דעם דזשענעווע ענטערפרייז אנטוויקלונג צענטער, אן ארטיגע ביזנעס אינקובאטאר, וועט פראדוצירן  

פעאיגע מאלצייט פון דעם נייעם דזשענעווע  -פרישע צופאס-געגרייטע, פַארם-און ארויסשיקן פולקאם
שן. די פארברייטערונג בויט אויף די פינגער  מענט 160לאקאציע, וואו עס באשעפטיגט איצט אומגעפער 

לעיקס ראיאנען לעבהאפטע אגריקולטור און עסנווארג פראצעסירונג סעקטאר, א צענטראלער טייל פון די 
 ראיאניש פלאנירטע ׳פינגער לעיקס פָארווערד׳ עקאנאמישע אנטוויקלונג פלאן.  

  
די בעסטע עסנווארג פראדוקטן אין דער וועלט,  בארימט פאר׳ן האבן צווישן -״ניו יארק סטעיט איז וועלט

און דער אגריקולטורעלע אינדוסטריע איז א וויכטיגע טייל פון אונזער עקאנאמיע לענגאויס דעם סטעיט,״  
״דורך כסדר בויען אויף אונזערע אינוועסטירונג אין ערפאלגרייכע  האט גאווערנער האוקול געזאגט. 

מיר סטַארטָאּפס וועלכע זענען פאקוסירט אויפ׳ן צוקונפט פון דעם   איטס׳, שטיצן-קאמפאניס ווי ׳ריעל
אגריביזנעס אינדוסטריע. מיר זענען אנטשלאסן צו שטיצן די אינאווירנדע געדאנקען, שטיצן דזשָאב 

 ברייטע עקאנאמיעס.״  - וואוקס, און אויף ווייטער פארשטערקערן די ראיאנישע און סטעיט
  

געקאכטע מאלצייטן -קאנטראלירטע, שעף-, ליפערט געזונטע, פארציע 2017ין איטס׳, געגרונדעט א -׳ריעל
איטס׳ האט אויסגעקליבן -דירעקט צו וואוינונגען לענגאויס די מערהייט פון די פאראייניגטע שטאטן. ׳ריעל

ניו יארק און ספעציפיש דזשענעווע פאר איר פארברייטערונג, צוליב איר צענטראלע לאקאציע אין דעם  
ארט פאר׳ן  -בארימטן פינגער לעיקס אגריקולטורעלע ראיאן. דזשענעווע איז אויך דער וואוין-טוועל

דאס ערשטע פון איר   —צענטער פון אויסצייכענונג אין עסנווארג און אגריקולטור ביי קארנעל אגריטעק  
נעס סארט איינריכטונג וועלכס ברענגט צוזאם מערערע צוזאמארבעטער אויף אונטערצוטרייבן ביז 

 אנטוויקלונג אין ניו יארק׳ס אגריקולטור און עסנווארג אינדוסטריעס.  
  

״מיר זענען זייער גליקליך צו האבן געפונען א   האט געזאגט, CEOדאן ווייז, קאמפאני פרעזידענט און 
היים ארט אין די פינגער לעיקס, וואו אלע עכטע עסנווארג געפונט זיך. איך וואלט זיך נישט געקענט  
-פארשטעלן אז א געדאנק צו לייזן מיין פאמיליע׳ס וועטשערע פראבלעם וועט ווערן א וויכטיגע פובליק



נט אויף צו בויען א בעסערע עסנווארג צוקונפט. מיר זענען הערצליך  פריוואטע צוזאמארבעטשאפט געאייג
דאנקבאר פאר די אויסגעצייכנטע הילף פון ׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳, ניו יארק סטעיט, אנטעריאו  
קאונטי, די שטאט דזשענעווע, דער צענטער פון אויסצייכענונג פאר עסנווארג אן אגריקולטור ביי קארנעל  

, און די ריזיגע שטיצע פון אונזערע אינוועסטירער, דער ניו יארק סטעיט אלגעמיינע  אגריטעק
,  GNCרעטייערמענט קאסע, האמילטאן לעין, ארמארי סקווער ווענטשּורס, עקסעל ּפַארטנערס און 

נייטיג געווען פאר אונזער פארברייטערונג. דער אייגנארטיגער צוזאמארבעטשאפט  -וועלכע זענען העכסט
נייע ארטיגע דזשָאבס, מאכן באדייטנדע   160איטס׳ צו שאפן -ערמעגליכט פאר ׳ריעל האט

אינוועסטירונגען צוריקגעגעבן צו אונזערע קאמיוניטי, און העלפן מענטשן איבער׳ן לאנד געניסן פון די 
 ערנערונג מעלות פון געזונטע ווירקליכע עסנווארג.״  

  
איטס׳ אנגייענדע וואוקס אין דזשענעווע  - ער געשטיצט ׳ריעל׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ האט פרי

מיליאן דאלערדיגע אינוועסטירונג דורך עקסעל  2.45דאלערדיגע גרענט און  500,000דורך א 
ווענטשור פָאנד, געשטיצט דורך דעם ָאּפסטעיט  FLXFWDּפַארטנערס, וועלכס פארוואלטעט דעם  

באזירטע - ן דאלער ווערט אויך צוגעשטעלט דורך דער פונקציעמיליא 3אויפלעבונג אונטערנעמונג. ביז 
׳עקסעלסיָאר דזשָאבס טעקס קרעדיט׳ פראגראם אין אויסטויש פאר פארשפרעכן צוגעזאגטע דזשָאבס.  

מיליאן דאלערדיגער, רונדע איינס געווינער פון  1די קאמפאני האט אויך די אויסצייכענונג פון זיין דער 
׳ עסנווארג און אגריקולטור ביזנעס פארמעסט וועלכע איז געאייגנט צו  NY-׳גרָאוגעשטיצטן - דעם סטעיט

מאכן וואקסן אן אנגעהאלטענע אגריקולטור עסנווארג אינדוסטריע אינאוואציע פארזאמלונג אין די פינגער 
 לעיקס, צענטראל ניו יארק און אין די סאוטערן טיער ראיאנען פון ניו יארק סטעיט.  

  
סטעיט פריוואטע פארמעגן אינוועסטירונג פראגראם, האט סטעיט  -דורך איר אין  אין צוגאב,

איטס׳ אין פינף - מיליאן דאלער אין ׳ריעל  7.8קאמפטראלער טאמאס פי. דינאפאלי אינוועסטירט 
באזונדערע אינוועסטירונגעןם דורך איר צוזאמארבעטער, ׳ארמארי סקווער ווענטשורס׳ און ׳האמילטאן  

קאמפאניס דורך די   500ביליאן דאלער אין איבער  1.6עיט פענסיע פָאנד האט אינוועסטירט לעין׳. די סט
. דער ניו יארק סטעיט 2001פראצענטיגע ריווח זינט -10פריוואטע פארמעגן פראגראם, שאפנדיג א 

אלגעמיינע רעטייערמענט פָאנד ארבעט אינאיינעם מיט אינוועסטירונג פירמעס צו אינוועסטירן אין  
 ריוואטע ניו יארק קאמפאניס.  פ
  

האוּפ נייט האט   CEO׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ קאמיסיאנערין און פרעזידענטקע און 
״די אינאווירנדע קאמפאני׳ס כסדר׳דיגע אויסשפטרייטונג אין אנטעריאו קאונטי איז גאר גוטע  געזאגט, 

איטס׳ אנגייענד  -ואס קומט פון ׳ריעלנייעס, איבערהויפט צוליב די שטיצע צו ארטיגע פַארמערס ו
צוגעגרייטע מאלצייטן. ניו יארק׳ס  -אנטשלאסנקייט צו ניצן ראיאניש געוואקסענע עסנווארג אין זייער שעף

ברייטע - איטס׳ ערפאלג און אונזער סטעיט-אגריקולטורעלע אינדוסטריע איז דער געהיימניס פון ׳ריעל
בעסערן ארט פאר דער קאמפאני צו פארשטערקערן אירע  עקאנאמיע, און עס איז נישט פאראן קיין 

 שרשים און מאכן וואקסן איר ביזנעס ווי אין דעם הערליכן, שפע׳דיגן פינגער לעיקס ראיאן.״  
  

געוואקסענע  -איטס׳ איז א ארטיג -״׳ריעל סטעיט קאמפטראלער טאמאס פי. דינאפאלי האט געזאגט, 
- די שטייגנדע קָאנסּומער פארלאנג פאר געזונטע, גרינגניו יארקער הצלחה געשיכטע. עס קומט נאך 

צוצוגרייטן מאלצייט אפציעס וואס קומט אן ביי אייער טיר, פילע פון וועלכע זענען געשאפן פון פרישע 
- מיליאן דאלער אין ׳ריעל 8עסנווארג פון די פינגער לעיקס. די סטעיט פענסיע האט אינוועסטירט באלד 

י טרייבט רעזולטאטן און ווייזט באדייטנדע פאטענציעל אזוי ווי פארלאנג פאר  יטס׳ ווייל די קאמפאנא
ָאנליין מאלצייט סערוויסעס מערן זיך. מיר שטאלצירן זיך צו העלפן דעם ניו יארקער ביזנעס זיך  

פארברייטערן צו א נייע איינריכטונג. מיר שטעלן צו די ארבעט פענסיע דאלארען אין יעדע ווינקל פון 
ר סטעיט, און גלייכצייטיג אויפטרייבן שטארקע אינוועסטירונג רווחים כדי אז פובליק ארבעטער  אונזע

 קענען האבן א זיכערע רעטייערמענט.״ 
  



איטס׳ איז אן  -״׳ריעל ניו יארק סטעיט אגריקולטור קאמיסיאנער ריטשערד עי. באל האט געזאגט,
ט און שאפערישקייט וואס מיר זעען לענגאויס ניו  אויסטערלישע ארויסווייזונג פון די פארשידנמיניגקיי

יארק׳ס אגריקולטורעלע אינדוסטריע. איך בין באגייסטערט אז, בשעת זיי טוען זיך כסדר פארברייטערן 
איטס׳ ניצן ניו יארקער עסנווארג אין זייערע מאלצייטן, צו  -און אויפקומען מיט נייע המצאות, וועט ׳ריעל

רמער און פראדוצירער און ארויסהייבן דאס בעסטע וואס אונזער סטעיט האט  העלפן שטיצן אונזערע פאַ 
איטס׳ אויף דעם גרענד ָאוּפענינג אין דזשענעווע, די הארץ פון עסנווארג  -אנצובאטן. איך גראטוליר ׳ריעל

פארשונג און אינאוואציע, און איך קוק ארויס צו א גרויסע צוזאמארבעטשאפט אויף זיך צו ציען אויף 
 אראויס.״  פ
  

איטס׳ -״מיר שטאלצירן זיך צו האבן ׳ריעל סטעיט סענאטאר פאמעלא העלמינג האט געזאגט,
איטס׳ איז א געשיכטע פון ערפאלג  -׳סטן דיסטריקט. ׳ריעל54הויפטקווארטירט אין דזשענעווע און דעם 

נשאפט, א דאנק אייך  איטס׳ מא -געבויט אויף אינאוואציע און צוזאמארבעט. צו דען ווייז און דער ׳ריעל
אפר אייערע ווייטערדיגע אינוועסטירונג אין דעם פינגער לעיקס ראיאן און איבערהויפט פאר אייער 

טריישאפט צו אונזערע ארטיגע פַארמערס און די אויסגעצייכנטע עסנווארג וואס זיי פראדוצירן. א דאנק  
ער פון עסנווארג און אגריקולטור  אייך צו דער שטאט דזשענעווע, קארנעל אגריטעק און דער צענט

אויסצייכענונג, אנטעריאו קאונטי, ׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ און אלע וועלכע האבן געשטיצט  
איטס׳ וואוקס און ערפאלג. די פינגער לעיקס איז ווירקליך א צענטער פאר עסנווארג, געטראנקען  -׳ריעל

 און אגריביזנעס. לאמיר ווייטער וואקסן!״ 
  

איטס׳ נייע הויפטקווארטיר איז א ממשות׳דיגע  -״׳ריעל סעמבלימאן דזשעף גאלאהאן האט געזאגט,א
מוסטער פון ניו יארק׳ס לעבהאפטע אגריביזנעס אינדוסטריע. צושטעלן שטאנדהאפטיגע און געזונטע  

איטס׳ צייגט אז די פארשידנארטיגע נאטור פון דער אגריקולטורעלער  -מאלצייט אפציעס, ׳ריעל 
איטס׳ שטיצט אויך אגריקולטור - קאנאמיע. נישט נאר זענען זיי אליין דזשָאב שאפער, נאר ׳ריעלע

- דזשָאבס איבער די גאנצע פינגער לעיקס ראיאן דורך שאפן עסנווארג פון ארטיגע פַארמערס. ׳ריעל 
טקווארטיר וועלן זיי איטס׳ איז געווען א געוואלדיגע צוגאב צו דזשענעווע און איך בין זיכער אז די נייע הויפ

 ערמעגליכן צו ווייטער שטייגן און האבן סוקסעס אין אנטעריאו קאונטי.״ 
  

איטס׳  -״ווען מיר האבן געהערט אז ׳ריעל דזשענעווע טאון סופערווייזער מארק ווענוטי האט געזאגט,
מיר געגעבן   דארף האבן מער פלאץ און האט געזוכט א גרויסע ליידיגע געביידע אין דעם טאון, האבן

אונזער פולקאמע שטיצע. מיר האבן געוואלט דער אויפשטייגנדער ביזנעס זאל בלייבן אין דזשענעווע,  
האט דער טאון דערפאר צוגעשטימט אן קיין קווענקלענישן צו זיין דער אפליקאנט פאר קאמיוניטי 

אנגראטולאציעס און ברוכים דעוועלָאּפמענט בלָאק גרענט ארויסצוהעלפן מיט אירע רענאוואציע קאסטן. ק 
 הבאים צום טאון דזשענעווע.״  

  
פינגער לעיקס, האט   LOCATEרעטייערטע סטעיט סענאטאר מייקל נאזאליא, פארזיצער פון 

״׳ריעל איטס׳ איז א ווירקליכע פינגער לעיקס הצלחה געשיכטע. איר וויזיאנערישע גרונדער און   געזאגט,
CEO  דען ווייז האט געבויט א שאפערישע און אינאווירנדע קאמפאני דורך שאפן וויכטיג

צוזאמענארבעטשאפטן מיט דער שטאט דזשענעווע, אנטעריאו קאונטי, ניו יארק עמפייער סטעיט 
ענט, דער צענטער פון אויסצייכענונג ביי קארנעל אגריטעק און די דינאמישער און  דעוועלאפמ

סיסטעם. דורך דען׳ס איניציאטיוו און שווערע  -פארשידנמיניגע פינגער לעיקס עסנווארג פראדוקציע עקא
ארבעט, האבן ער און זיין ׳ריעל איטס׳ טיעם צוגעצויגן טויזנטער קאסטומערס, פראדוצירט מיליאנען  

טעק צוגאנג צו ברענגען  -דזשָאבס און געברענגט א דינאמישער נייער היי 160מאלצייטן, געמאכט וואקסן 
 געזונט עסנווארג פון פינגער לעיקס פאמיליע פַארמס צו עסטישן לענגאויס די פאראייניגטע שטאטן.״  

  
  CEOזידענט און פארזיצער באב דאפי, פרע-פינגער לעיקס ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג מיט

פון ׳גרעיטער ראטשעסטער טשעימבער ָאוו קָאמערס׳, און דעניס בעטעלס, פרעזידענטקע פון  



SUNY ,״דער   דזשענעסעא, האבן געזאגטFLREDC   אנערקענט אז די אגריקולטור און עסנווארג
ארטיג  אינדוסטריע ענדערט זיך גאר שנעל, און קָאנסּומערס פאדערן געזונטע, הויכע קוואליטעט, 

איטס׳ איז די סארט אינאווירנדע צוזאמארבעט וואס דער קאונסיל איז  -געוואקסענע עסנווארג. ׳ריעל
-אנטשלאסן צו שטיצן, אזאנס וואס וועט שאפן דזשָאבס און אויפשטייג געלעגנהייטן אין דער קריטיש

 וויכטיגער אינדוסטריע פאר פילע יארן אינ׳ם צוקונפט.״ 
  

עקיוטיוו דירעקטאר פון ניו יארק סטעיט צענטער פון אויסצייכענונג פאר עסנווארג  קאטערין יונג, עקז
איטס׳ אינאוואציע און אנטשלאסנקייט צו - ״׳ריעל און אגריקולטור ביי קארנעל אגריטעק, האט געזאגט,

ס  אויסגעצייכנטקייט זונדערט זיי אפ אין דעם מארקפלאץ. זיי האבן זיך פארדינט אן ארט אויף מענטשן׳
טישן לענגאויס א ברייטע שטרעקע פון אמעריקע, צושטעלנדיג אומצאליגע געשמאקע און ערנערנדע  

מאלצייטן פאר מענטשן און פאמיליעס וואס זוכן געזונט באשטאנדטיילן, בא׳טעם׳טקייט און 
באקוועמליכקייט. די קאמפאני האט זיך אוועקגעשטעלט אלס א גרויסע ארבעטסגעבער אין די פינגער  

עסנווארג סיסטעם וואס טרייבט דזשָאבס און  -עיקס און אן אויפשטייגנדע פירער אין ניו יארק׳ס אגריל
עקאנאמישע אויפשטייג, און שטיצט אונזערע פאמיליע פַארמס. קארנעל איז שטאלץ געווען צו ארבעטן  

׳, און מיר קוקן ארויס  NY-מיט זיי דורכ׳ן צענטער פון אויסצייכענונג, עסנווארג ווענטשור צענטער און ׳גרָאו
מיטל. מיר זענען קאנפידענט אז זיי וועלן עררייכן פיל אנגייענדע סוקסעס  -צו ווייטער זיין פאר זיי א שטיצע

 אזוי ווי זיי וועלן וואקסן און בליען אין זייער נייער לאקאציע.״  
  

סטמענטס׳ ביי ׳האמילטאן  דעיוויד העלגערסאן, פארוואלטונג דירעקטאר פון ׳דירעקט עקוויטי אינווע 
איטס׳ איז גאר א גוטע ביישפיל פון די וואוקס קאפיטאל שטיצע וואס -״׳ריעל לעין׳, האט געזאגט,

NYSCRF  שטעלט צו פאר ָאּפסטעיט ניו יארק קאמפאניס. ׳האמילטאן לעין׳ פריידט זיך צו העלפן
ם פארגעשריטענעם עסנווארג  איטס׳ אויף דע -ערמעגליכן די אנגייענדע פארברייטערונג פון ׳ריעל

פראדוקציע איינריכטונג צו שטיצן די באוועגונג צו מער שטאנדהאפטיגע, ראיאניש געוואקסענע און  
 באוואוסזיניגע עסנווארג פרעפערענצן.״  -געזונטהייט

  
  https://www.realeats.com/ or contactאיטס׳, באזוכט: -פאר מער אינפארמאציע איבער ׳ריעל

support@realeats.com   
  

 פארשנעלערן ״פינגער לעיקס פָארווערד״ 
דער היינטיגער אנאנסמענט דערגאנצעט ״פינגער לעיקס פָארווערד״, דער ראיאן׳ס אויספירליכע  

בלופרינט צו שאפן שטארקע עקאנאמיע וואוקס און קאמיוניטי דעוועלאפמענט. דער ראיאניש געאייגנטער  
וסטריעס, אריינגערעכנט פאטאניקס, אגריקולטור, און פלאן פאקסירט אויף אינוועסטירן אין הויפט אינד

עסנווארג פראדוקציע, און פארגעשריטענע פאבריצירונג. איצט טוט דער ראיאן פארשנעלערן דער  
מיליאן דאלערדיגע אינוועסטירונג דורך דעם ָאּפסטעיט ווידער־  500׳פינגער לעיקס פָארווערד׳ מיט א 

מיליאן דאלער אינוועסטירונג ווען באלוינען פריוואטע   500׳ס אויפלעבונג אינציאטיוו. דער סטעיט
און דער ראיאן׳ס פלאן, ווי איינגעגעבן,    —ביליאן דאלער  2.5ביזנעסער אויף צו אינוועסטירן פיל מער ווי 

   דא.  נייע צוגעקומענע דזשאבס. מער אינפארמאציע איז צו באקומען 8,200טוט פאראויסזען ביז 
  

 איבער ״עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט״ 
הויפט עקאנאמישע אנטוויקלונג אגענטור  ( איז ניו יארק'ס ESD׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ )

(www.esd.ny.gov די מיסיע פון .)ESD בן אן אויפגעלעבטע און וואקסנדער  איז צו שטיצן און אונטערהיי
עקאנאמיע, דערמוטיגן דאס שאפן פון נייע דזשאבס און עקאנאמישע געלעגנהייטן, העכערן איינקונפט  

פאר׳ן סטעיט און אירע מוניציפאליטעטן, און דערגרייכן סטאבילע און אויסגעברייטערטע ארטיגע  
און אנדערע סארטן פינאנציעלע הילף,   עקאנאמיעס. דורך ניצן לָאונס, גרענטס, טעקס קרעדיטס

צו פארבעסערן פריוואטע ביזנעס אינוועסטירונג און וואוקס צו טרייבן דזשאב שאפן און   ESDשטרעבט 
איז אויך די הויפט אדמיניסטראטיווע  ESDשטיצן בליענדע קאמיוניטיס לענגאויס ניו יארק סטעיט. 
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טעיט ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסילס און די  אגענטור וואס טוט אויפזען אויף די ניו יארק ס
מארקעטינג פון די ׳איי לָאוו ניו יארק׳, די סטעיט׳ס איקאנישע טוריזם ברענד. פאר מער אינפארמאציע  

אויף ראיאנישע קאונסילס און ׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳, באזוכט 
www.regionalcouncils.ny.gov   אוןwww.esd.ny.gov  . 
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