
 
 גאווערנער קעטי האוקול   6/17/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

  
נאמינאציעס פאר סטעיט און נאציאנאלע רעגיסטערס פון    23גאווערנער האוקול אנאנסירט 

   היסטארישע ערטער
   

ערטער שפיגלען אפ פארשידנארטיגע געשיכטעס, אריינגערעכנט שווארצע סאציעלע היסטאריע, 
 פאבריצירונג, רעליגיעזע און ציווילע ארגאניזאציעס, און פריוואטע וואוינונגען  

   
ניו יארק פירט דעם לאנד אין פעדעראלע היסטארישע רעהאביליטירונג שטייער קרעדיט פאר  

 יס  רעגיסטער ּפרָאּפערט
   
   

גאווערנער קעטי האוקול האט היינט אנאנסירט אז דער סטעיט ּבָאורד פאר היסטארישע אפהיטונג האט 
ּפרָאּפערטיס צו די סטעיט און נאציאנאלע רעגיסטערס פון היסטארישע  23רעקאמענדירט צוצולייגן  

ער. די  וויכטיגע אמענדמענט צו די דאקומענטאציע פון אן אנדער-ערטער און צו מאכן איין הויפט
נאמינירטע ּפרָאּפערטיס רעכענען אריין צוויי באפעלאו סקולס וואו א ארטיגע ׳שווארצע מאכט׳  

סדר, א קעטסקילס וואקאציע ארט פאר  -ארגאניזאציע האט אויסגעארבעט איר אייגענעם שטודיר
קאמפאני. דער   תקופה- אנגעזעענע אידישע לייט, און די איינריכטונג פון א מערב ניו יארק ׳ּפרָאהיבישען׳

סטעיט בָאורד האט אויך רעקאמענדירט צולייגן דאקומענטאציע איבער די שקלאפהאלטונג אקטיוויטעטן  
באזיצער -עס סענאטאר, און אנגעזעענע ראיאנישע לאנד-פון דעם רעוואלוציאנערישן קריג גענעראל, יו

ן סטעיט היסטארישער ארט, סקאוילער  פיליפ דזשעי. סקאוילער צו די דעזיגנירונג פון זיין אלבאני היים או
 מאנסיאן. 

   
״אין ניו יארק, איז פארשידנפארביגקייט אונזער שטארקייט און איך בין שטארק דערפריידט צו זען ניו  

האט   יארקער איבער׳ן סטעיט זענען אזוי אקטיוו באשעפטיגט אין אפהיטן אונזער היסטאריע,״
נע ערליי צוגאבן צו די היסטארישע רעגיסטערס וועלן העלפן  ״די פארשידע גאווערנער האוקול געזאגט.

מיטלען שטייען גרייט צו באשיצן היסטארישע ערטער כדי אז די פארגאנגענהייט  -פארזיכערן אז הילפס
 און ווייטער אין דעם צוקונפט.״   —קען אונז ווייטער אינספירירן ביז׳ן היינטיגן טאג 

   
אויפלעבן פראפערטיס, זיי  -קענען ארויסהעלפן אייגנטימער אין ווידערסטעיט און נאציאנאלע רעגיסטערס 

מאכן בארעכטיגט פאר פארשידענע פובליק אפהיט פראגראמען און סערוויסעס, ווי צוזאמּפָארן סטעיט  
 גרענטס און סטעיט און פעדעראלע היסטארישע רעהאביליטירונג טעקס קרעדיטס. 

   
קס, פארוויילונג, און היסטארישע אפהיטונג עריק קולעסייד  קאמיסיאנער פון דעם אפיס פון פאר

״איינע פון די סטעיט פארקס מערסט באגייסטערנדע פונקציעס העלפט אפהיטן און שטיצן   האט געזאגט,
ניו יארק׳ס היסטאריע. באשטימען סטעיט און נאציאנאלע רעגיסטערס אנערקענונג פאר אזעלכע פלעצער 

טענציעלע באלוינונגען, ווי צ.ב.ש. סטעיט און פעדעראלע שטייער קרעדיטס,  מיטלען מיט פא-גיבט שטיצע
 וועלכס וועלן העלפן האלטן די געשיכטע אויפגעלעבט און לעבהאפט.״  



   
 געהילף קאמיסיאנער פאר היסטארישע אפהיטונג ביי סטעיט פארקס דעניעל מעקעי האט געזאגט,

״יעדעס מאל דער סטעיט איבערזיכט בָאורד נעמט אין באטראכט נאמינאציעס, בין איך איבערראשט מיט  
די טיפקייט און ברייטקייט פון אונזער סטעיט׳ס געשיכטע. די נאמינאציעס זעצן פאר ווייטער די אפטיילונג  

וועלכע קענען   מיטלען-פאר היסטארישע אפהיטונג׳ס אנטשלאסנקייט צו שטיצן היסטארישע הילפס
געניסן פון אינוועסטירונג געטריבן דורך סטעיט און פעדעראלע היסטארישע רעהאביליטירונג שטייער  

קרעדיטס. איך בין זייער שטאלץ מיט אונזער ארבעט דא, ווי דער נאציאנאלע פארק סערוויס האט  
 עלכע קרעדיטס.״  לעצטנס באריכטעט אז ניו יארק סטעיט פירט דעם לאנד אין דאס באניץ פון אז

   
קאמערציעלע   466, האבן 2021און  2017אז צווישן   באריכטעטהאט  דער נאציאנאלער פארק סערוויס

ביליאן דאלער  3.8פראיעקטן אין ניו יארק וועלכע קוואליפיצירן פאר שטייער קרעדיטס פארטרעטן באלד 
דערנעבנדע סטעיט,  ביליאן דאלער מער ווי דער נאענטסטע  1אין פריוואטע אינוועסטירונג. די ציפער איז  

קאמערציעלע פראיעקטן אין ניו יארק סטעיט קוואליפיצירט פאר שטייער   52אהייאו. פאריגעס יאר האבן 
מיליאן דאלער אין פריוואטע אינוועסטירונג, איבערשטייגנדיג אלע   505קרעדיטס באזירט אויף איבער 

 אנדערע סטעיטס אין דעם לאנד. 
   

יאר האט דער סטעיט באשטעטיגט דאס באניץ פון רעהאביליטירונג  -יגאיבער דעם פארלאפענעם צענדל
  12היסטארישע ּפרָאּפערטיס, טרייבנדיג איבער   1,000קאמערציעלע שטייער קרעדיטס פאר איבער 

אויף די שטייער   פארשונגביליאן דאלער אין פריוואטע אינוועסטירונג. נאציאנאלער פארק סערוויס  
ארויסגעגעבן צו ניו יארקער ערטער   , האבן די קרעדיטס2019און  2015קרעדיטס צייגן אז צווישן 

מיליאן דאלער אין ארטיגע, סטעיט, און   195דזשאבס איבער׳ן לאנד און מער ווי  67,578אויפגעטריבן 
 פעדעראלע שטייערן.  

   
די ניו יארק סטעיט און נאציאנאלע רעגיסטערס זענען די אפיציעלע ליסטעס פון געביידעס, סטרוקטורן,  

יפס, חפצים, און ערטער באדייטנד אין דער היסטאריע, ארכיטעקטור,  דיסטריקטן, לענדסקע
ארכעאלאגיע, און קולטור פון ניו יארק סטעיט און דעם לאנד. צי איינציגווייז צי אלס א באשטאנדטייל פון  

היסטארישע ּפרָאּפערטיס איינגעשריבן אויף   120,000היסטארישע דיסטריקטן, האט ניו יארק איבער 
אלן רעגיסטער פון היסטארישע ערטער. פראפערטי אייגנטימער, מוניציפאליטעטן, און  דעם נאציאנ

 ארגאניזאציעס פון קאמיוניטיס איבער דעם גאנצן סטעיט האבן ספאנסירט די נאמינאציעס. 
   

נאכדעם וואס רעקאמענדאציעס ווערן אנגענומען דורכ׳ן קאמיסיאנער, וועלכער סערווירט אלס דער  
ארישע אפהיטונג אפיציר, ווערן די ּפרָאּפערטיס אריינגעשטעלט אין דעם ניו יארק סטעיט  סטעיט׳ס היסט

רעגיסטער פון היסטארישע ערטער און ווערן נאמינירט צו דעם נאציאנאלן רעגיסטער פון היסטארישע 
 ערטער, וואו זיי ווערן איבערגעקוקט, און, נאכ׳ן באשטעטיגן, אריינגעשטעלט אין דעם נאציאנאלן

   דא.רעגיסטער. די נאמינאציעס קען מען געפונען 
   

  דיסטריקטקאפיטאל 
   

נאך דאקומענטאציע אויף דעם פיליפ סקיילער מאנסיאן אין אלבאני, אלבאני                 ·
ארט פון  -סקיילער מאנסיאן, א סטעיט היסטארישע מוזעאום, איז געווען דער וואוין  קאונטי.

פיליפ דזשאן סקיילער, א רעוואלוציאנערישע קריג גענעראל, סענאטאר, און מיטגליד פון די  
ארטיגע אנגעזעענע אריסטאקראטן. ווען די געביידע איז צוגעלייגט געווארן צום נאציאנאלן 

, האט געפעלט פון איר דאקומענטאציע איינצלהייטן פארבינדן מיט  1967רעגיסטער אין 
סקיילערס פארשקלאפונג פון מענטשן אויף צו פארגרעסערן זיין פערזענליכע עשירות און צו  

בויען און אויסהאלטן דער מאנסיאן. צולייגן די דאקומענטאציע צום רעקארד איז א טריט אין צו  
י געשיכטעס פון די פארשקלאפטע וועלכע האבן געוואוינט  רעכט מאכן יענע חסרון. צווישן ד

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nps.gov%2Ftps%2Ftax-incentives%2Ftaxdocs%2Ftax-incentives-2021annual.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C598260933dc743ec882408da507b94de%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637910789098197219%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=yN1zIwihYNsKwNlH%2FFtVMO2yvXalCNwrn2oZc%2FcfIxg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nps.gov%2Ftps%2Ftax-incentives%2Ftaxdocs%2Feconomic-impact-2019.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C598260933dc743ec882408da507b94de%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637910789098197219%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2RX2xSUyxAf4p2z2BxEDyqIFF2GA8Niw7N2Z6%2FuPuw8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2Fshpo%2Fnational-register%2Fnominations.aspx&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C598260933dc743ec882408da507b94de%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637910789098197219%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MiL3AfGjwRDahY4wJjI5lP%2F60SiJBRsSwuxSi64HB7U%3D&reserved=0


כאטש טייל פון זייערע לעבנס ביי סקיילער מאנסיאן איז די פון פרינץ, וועלכער האט זיך  
פארהאנדלט זיין אייגענעם פארקויף פון א בריטישן אפיציר צו פיליפ סקיילער כדי זיך צו  

געפאנגענע; קלאאס, דייענע, סציפיא, און  -גסראטעווען פון געפענגעניש אין א לאגער פאר קרי
אדאם, וועלכע האבן געמאכט זייערע אייגענע פרואוון פאר פרייהייט צווישן דעם בריטישן  

ארמיי דורכאויס דעם רעוואלוציאנערישן קריג; און סילוויע, וועלכע האט נאכ׳ן זיין  
    רע קינדער.פארשקלאפט געטראפן ארבעט אלס א ווארזאגער כדי אויסצוהאלטן אי

׳בָאורדמען און גרעי   בָאורדמען און גרעי פיאנא קאמפאני׳, אלבאני, אלבאני קאונטי.׳                ·
געפארעמטע פאבריק געביידע אין צפון אלבאני,  -Lשטאקיגע, -פיאנא קאמפאני׳ איז א פיר 

ידע, וועלכס  . די געבי1860און באדייטנד איבערגעבויט נאך א פייער אין  1853געבויט אין  
פארמאגט נאך פילע פון אירע אינדוסטריעלע איינצלהייטן, ווערט איבערגעביטן אויף הָאוזינג  

 ניצנדיג היסטארישע אפהיטונג שטייער קרעדיטס.  
׳פירסט פרעסביטעריען טשורטש׳ פון לאנסינגבורג, טראוי, רענעסעלער                 ·

קירכע קאמפלעקס רעכנט אריין מערערע געביידע  דער ניינצנטער יארהונדערטיגער  קאונטי. 
נאכגעמאכטע סטיל -פונקט איז א ציגלנע ראמאן-. דער צענטער1958ביז  1823פאזעס פון 

קירכע וועלכס איז פארברייטערט און איבערגעמאכט געווארן עטליכע מאל זינט דעם 
׳ער יארן. דער  1840נאכגעמאכטע סטיל קירכע איז פערטיג געווארן אין די  -ארגינעלן גריכיש

יארהונדערט מאדערנעם זונטאג שולע פארענדיגט אין  -לעצטיגער צוגאב איז א מיטל-צום
. איר צוביסלעכווייזע פארברייטערונג און אנטוויקלונג איבער באלד צוויי הונדערט יאר  1958

איז א מוסטער פון די שטייגער אין וועלכע ארטיגע רעליגיעזע קאמיוניטיס האבן זיך 
 טוויקלט.  אנ

דער   סקענעקטעדי פאליציי דעפארטמענט, סקענעקטעדי, סקענעקטעדי קאונטי.               ·
ציגל און טעראקאטע פאדערזייט געביידע איז ארגינעל געבויט געווארן אלס א פובליק   1889

און סערווירט אין   1929שולע אבער איז איבערגעמאכט געווארן אויף א פאליציי סטאנציע אין 
 .  1973דער ראלע ביז 

הויז איז געבויט געווארן דורך  -פַארם 1791דער  מארק הָאוז, קאלאני, אלבאני קאונטי.               ·
אייזעק מארק, וועלכער איז געשאנקען געווארן א טענאנט ליעס דורך זיין פאטראן סטיווען וואן  

בויט געווארן אין די  רענעסעלער דער דריטער יענעם יאר; עס איז באדייטנד איבערגע
וועלט האלאנדישע געבוי טראדיציעס. דער  -׳ער יארן, נאך אלס אין איינקלאנג מיט נייע1840

עיקערדיגער פַארם איז געווען א פארזאמלונג פון קלענערע טענאנט פַארמס  -600ארגינעלער 
בליבן וועלכע די פאמיליע האט דאן ארויסגע׳ליעס׳ט צו אנדערע טענאנטן, און עס איז גע

ניינצנטער -האלטן ביז דער סיסטעם איז אפגעשאפן געווארן אין מיטל-אונטער׳ן ליעס
 .  1881יארהונדערט. עס איז פארבליבן אין באזיץ פון די מארק פאמיליע ביז 

-דאס איז א גוט קאפיטאן דזשאסעף עלען הָאוז, קעטסקיל געגנט, גרין קאונטי.               ·
ארט פון דזשאסעף עלען, א -סטיל וואוין-עראלעפעד   1814אפגעהיטענער 

 פלאט קאפיטאן און סוחר. -רעוואלוציאנערישער קריג פריוואטע שיפס קאפיטאן, ים
-׳ער גריכיש1840דאס איז בערך  גודינג פַארם, איגל ברידזש, רענעסעלער קאונטי.               ·

אויסערליכע געביידעס. אן  עיקער און צוועלף  42הָאוז, מיט -אכגעמאכט סטיל פַארםנ
יארהונדערט פַארם אפערירט דורך אן  -אויסגעצייכנטער פולקאמער ביישפיל פון א ניינצנטער

 יאר.    100איינציגע פאמיליע אויף באלד 
אפגעהיטענעם  -דאס איז א גוט ׳סוויט האומסטעד׳, קאופעיק, קאלומביע קאונטי.               ·

הויז מיט עטליכע -נאכגעמאכטע סטיל פַארם-גריכישפארעם -׳ער הילצערנע 1845-בערך
 היסטארישע אויסערליכע געביידעס.  

   
 פינגער לעיקס

  



דער  ׳פאנטשער׳ צווייטער וועלט קריג דענקמאל, מורעי געגנט, ארליענס קאונטי.               ·
פיסיגער דענקמאל שטייט אין דעם האמלעט פאנטשער, מורעי טאונשיפ, ארליענס -אכט

קאונטי. דער דענקמאל, וועלכע געפונט זיך ביי א פראמינאנטער שניידפונקט, געבויט פון  
, און ווייזט א זייגער אויף יעדע  1949ארטיגע מעדינע זאמדשטיין, איז געווידמעט געווארן אין 

ר זייטן, און א שילד אויף צו פארדענקען צען ארטיגע מיליטערישע דינסט פון אירע פי
 מיטגלידער אומגעקומען בשעת׳ן צווייטן וועלט קריג  

פרימען׳  -דער ׳היקי פרימען׳ קאמפאני געביידע, ראטשעסטער, מאנראו קאונטי.-היקי׳               ·
נער׳ס קליידונג פאבריצירער אין  קאמפאני האט זיך אנגעהויבן אלס א בעסערע קוואליטעט מע

׳ער יארן אין ראטשעסטער. דער ערשטער טייל פון דעם פאבריק איז געבויט געווארן  1890די 
׳ער יארן. עס 1950׳ער, און  1940׳ער, 1920, מיט פארברייטערונגען אין די  1912אין 

 פאבריצירט נאך היינט בעסערע קוואליטעט מענער סּוטס אויפ׳ן זעלבן ארט.  
צווינטער איז    1800דער בערך  פעירוויּו צווינטער, נעיפעלס, אנטעריאו קאונטי.               ·

 געגרונדעט געווארן דורך די ערשטע אייראפעאישע תושבים אין דעם ווילעדזש.  
  1834דער  נָארט בערגען פרעסביטעריען קירכע, בערגען, דזשענעסי קאונטי.               ·

ביישפיל פון א קליינע, דארפישע שטיין און סטוקא קירכע. א קלאנג טורעם,  סטרוקטור איז א 
א צוגעבויטער טייל און נאך פארבעסערונגען אין די שפעטערדיגע צענדליגע יארן ווייזן די  

באשיידענע אבער דאך וויכטיגע פארברייטערונגען פון די ראלע פון די קירכע אין דער קליינער  
 קאמיוניטי.  

דער   צענטראל נעיפעלס היסטארישער דיסטריקט, נעיפעלס, אנטעריאו קאונטי.               ·
געביידעס אין דעם הארץ פון   246צענטראל נעיפעלס היסטארישער דיסטריקט רעכנט אריין  

דעם קליינעם ָאּפסטעיט ווילעדזש וועלכע ביישטייערן צו איר כאראקטער. דער דיסטריקט, 
׳טער  19-דעס אין פארשידענע ארכיטעקטורעלע סטילן פןו די מיטלוועלכס באשטייט פון געביי 

׳ער יארהונדערט, אנטהאלט פילצאליגע קאמערציעלע, ציווילע, פריוואטע  20ביז אנהייב 
 וואוינונג און רעליגיעזע סטרוקטורן פון יענעם צייט אפשניט. 

דער  אנטעריאו קאונטי. נעיפעלס סָאוט מעין היסטארישער דיסטריקט, נעיפעלס,               ·
-אפגעהיטענע שפעט-גוט 93נעיפעלס סָאוט מעין סטריט דיסטריקט איז א פארזאמלונג פון  

יינצנטער יארהונדערט און אנהייב צוואנציגסטער יארהונדערט הייזער וועלכע זענען מוסטערן  נ
על, אמעריקען  פון באשיידענע ווערסיעס פון צווייטע אימפעריע, קווין ען, קאלאניעל ריווייוו 

 פּורסקווער און קרעפטסמען ארכיטעקטור סטילן.  
   

   מאוהאק וואלי
  

דער פאבריק איז   עם קוואקענבוש׳ פאבריק, הערקימער, הערקימער קאונטי.-עיטש ׳               ·
באדייטנד צוליב איר פארבינדונג מיט איינע פון דער ווילעדזש׳ס וויכטיגסטע אינדוסטריעס פון  

ינצנטן און אנהייב צוואנציגסטן יארהונדערט. דער פאבריק איז געווען א בארימטער שפעט ני
פאבריצירער פון מעטאלישע פראדוקטן איינגעפאלן פאר׳ן ארטיגן ענטרעפעניור הענרי 

מארקוס קוואקענבוש. צווישן די מערסט פאפולערע איז געווען דער שפרינגפעדער, האנט 
, איז דער גרעסטער טייל פון דעם  1996און  1874צווישן  קראכער. געבויט אין פאזעס-ניסן

פאבריק אויססטיליזירט געווארן אין דעם ראמאנעסק ריווייוועל סטייל דורך יוטיקע ארכיטעקט 
 פרעדעריק גאודזש. 

   
  סאוטערן טיער

   
די   טשעמונג קאונטי.גאלף, וועי ענד ברענד ליעף טאבעקא וועירהָאוס׳, עלמיירע, ׳                ·

שטאקיגע ציגל און הילצערנע געביידע, אויססטיליזירט דורך בארימטע ארכיטעקט -דריי
, האט געדינט אלס א פראמינאנטער טאבעקא  1908דזשאסעף קאנסידין און געבויט אין  



און איז פארבליבן צום מערסטנס אומגעענדערט אלס א   1928איינפאקונג קאמפאני ביז 
 זעעוודיגע דערמאנונג פון דעם סאוטערן טיער׳ס אמאליגע בליענדע טאבעקא אינדוסטריע.  

געפארעמטע -הילץ 1850דער בערך   ׳סטאוועל הָאוז׳, עלמיירע, טשעמונג קאונטי.               ·
-אפגעהיטענע ביישפיל פון טראנזיציאנעלע גריכיש-נצליך ווי געווען, און א גוטהויז איז נאך גע

נאכגעמאכט / איטאליעניש סטיל פריוואטע וואוינונג ארכיטעקטור אפשפיגלענדיג היסטארישע 
סטילן וועלכע זענען אמאל געווען פאפולער אבער זענען איצט זעלטן, אין דעם עלמיירע  

 געגנט. 
די   מעקס ענד דזשאוהענע פליישמאן הָאוז׳, פליישמאנס, דעלעווער קאונטי.׳               ·

ּפרָאּפערטי )איצט באקאנט אלס ׳ספיליען׳( איז דער איינציגסטער פארבליבענער הויז פון  
זעקס זומער הייזקעס געניצט דורך די פליישמאן פאמיליע פון סינסינעטיח, אהייאו, און ניו  

מיליע האט געהאט א ריזן איינפלוס אויף פארוויילונגס יארק סיטי. די פליישמאן פא
אנטוויקלונגען אין דעם טייל פון דעלעווער קאונטי און געמוטיגט אנדערע שפעט ניינצנטער 

יארהונדערט פירנדע פיגורן אין קונסט, ביזנעס און פאליטיק זיך צו פארוויילן אויף זומער אין  
און איז אן אויסגעצייכנטן ביישפיל,   1886ארן אין די קעטסקילס. דער הויז איז געבויט געוו

   שינגעל סטיל.-ענד-נאך גענצליך ווי געווען, פון דער ׳גילדענע תקופה׳ הייזקע אין די סטיק
  

   מערב ניו יארק
  

-)בוי אחדות, זעלבסטשטענדיגקייט, פרייהייט, און זעלבסט BUILD אקאדעמיע. BUILDדער        ·
מיט די הילף פון קאמיוניטי ארגאניזירער סאול אלינסקי, איז  1966ין הרע(, געגרונדעט אע

אוועקגעשטעלט געווארן אין באפעלאו אלס אן ארגאניזאציע וואס האט געניצט ארטיגע  
  BUILDסטראטעגיעס צו צענעמען ראסע דיסקרימינאציע אין פילע הינזיכטן פון שטאטישן לעבן. 

מיאונגען איבער׳ן לאנד צו ברענגען א סוף צו ראסע איז אויפגעקומען אין א צייט ווען בא
אומגלייכקייט איז צופעליג געקומען אין דער זעלבער צייט מיט דאס אריבערציען זיך פון  

אמעריקאנער קיין באפעלאו. עס האט געצויגן אויף די אידעאלאגיע פון ׳שווארצע  -אפריקאנע
ן רעלעוואנטער אפרוף צו א ברייטע ריי  זיכערער או-מאכט׳ אויף צו אנטוויקלען א מער זעלבסט

פראבלעמען אויסגעשטאנען דורך באפעלאו׳ס שווארצע קאמיוניטי. איבער איר באלד צוואנציג  
פאקוסירט אויף פארשידענע ערליי ענינים, אריינגערעכנט   BUILDיאר אין עקזיסטענץ, האט 

ילדונג, אויסגעליידיגטע  באשעפטיגונג, דזשָאב טרענירונג, ארבעטסקראפט דיסקרימינאציע, ב
׳ס באמיאונגען האט BUILDגעביידעס, פארקס, פאליציי ארבעט און ראסע אויפהייבן. צווישן אלע 

די ארגאניזאציע צענטראל באטאנט קאמיוניטי קאנטראל און אריינזאג אויף צו עררייכן פאזיטיווע  
לס אן אויסדרוק פון  ענדערונגען פאר שווארצע קאמיוניטיס אויף באפעלאו׳ס איסט סייד. א

געעפנט   BUILDשווארצע ווילן פאר פארבעסערטע פובליק בילדונג פאר שווארצע קינדער, האט 
איר אייגענער ערשטיגער שולע אינערהאלב דעם באפעלאו סקול סיסטעם, באקאנט אלס דער 

BUILD ן  אקאדעמיע. דער סטעיט איבערזיכט בָאורד האט רעקאמענדירט די צוויי לאקאציעס פו
אקאדעמיע פאר ארייננעמיגקייט אין דעם נאציאנאלן רעגיסטער פון היסטארישע  BUILDדער 

 ערטער:  
·           

 BUILDאויך באקאנט אלס  (PS 32)  32באפעלאו פובליק סקול נומער         ·
האט   32פובליק סקול נומער   1913דער  אקאדעמיע, באפעלאו, ערי קאונטי.

. די געביידע, מיט א  1977ביז  1969אקאדעמיע פון  BUILDגעדינט אלס א 
אפגעהיטענער ביישפיל פון אן  -צוגאב, איז אויך באדייטנד אלס א גוט 2009

 יארהונדערט שולע אין דעם טודאר ריווייוועל סטייל.  -אנהייב צוואנציגסטער
 BUILDאויך באקאנט אלס  (PS 92)  92יק סקול נומער באפעלאו פובל        ·

האט געדינט אלס א  PS # 92  1961דער  אקאדעמיע, באפעלאו, ערי קאונטי.



BUILD  ביז דער צייט פון  1977אקאדעמיע פוןBUILD 1983׳ס אפשאפונג אין  
 יארהונדערט מאדערנעם סטייל.  -די געביידע איז געבויט געווארן אין די מיטל

   
די ׳הָאל ַאּפַארטמענטס׳ איז  ׳הָאל ַאּפַארטמענטס׳, ניאגארא פָאלס, ניאגארא קאונטי.        ·

באניץ - מערקווירדיג אלס א ביישפיל פון אן אנהייב צוואנציגסטער יארהונדערט געמישטע
מעדיצינישע אפיס און פריוואטע וואוינונג געביידע. דר. פרענק האל, אן אנגעזעענער דאקטער,  

עס -, געבויט דורך דער ׳דאבליּו1928שטאקיגע געביידע אין - אט געלאזט בויען די דרייה
ארט פאר  -דזשאנסאן בילדינג קאמפאני׳, אלס סיי אן אפיס פאר זיין פראקטיצירונג און סיי א וואוין

זיין פאמיליע. די געביידע באשטייט פון צוויי מעדיצינישע אפיסעס און קאמערציעלע ארט אויפ׳ן  
רשטן שטאק, און דירות אויף אלע דריי שטאקן און אין קעלער. די ׳האל ַאּפַארטמענטס׳ איז ע

פארבינדן מיט די אויפשטייג און אנטוויקלונג פון ניאגארא פָאלס דורכאויס דעם אנהייב 
קלאס ַאּפַארטמענט וואוינונג -צוואנציגסטן יארהונדערט און פאר איר אפ׳משל׳ען מיטל

 צייט ווען די שטאט איז אויפגעשטיגן אלס א בליענדן אינדוסטריעלן צענטער.   אומשטענדן אין א
- די דריי די ׳סאגאמור ַאּפַארטמענטס ענד שָאּפס׳, ניאגארא פָאלס, ניאגארא קאונטי.       ·

שטאקיגע ׳סאגאמור ַאּפַארטמענטס׳, אויססטיליזירט דורך ארכיטעקטן קירקפעטריק און קענאן,  
אניץ געביידע, אויסגעשטעלט אין דעם טּודָאר ריווייוועל סטייל וועלכס איז  ב-איז א געמישטע

אמאל געווען טיפיש פאר אנהייב צוואנציגסטער יארהונדערט דעוועלָאּפמענט. יודזשין סי.  
שטאקיגע -באטלער, אן ארטיגער בלומען געשעפט באזיצער, האט געלאזט בויען די דריי

אלס סיי א געשעפט פאר די פאמיליע ביזנעס און סיי א   1926ַאּפַארטמענט געביידע אין  
קַאר גאראדזשן און א נייע גרינהויז. אין  - פערזענליכע וואוינונג, אויסגעשטאט מיט צוויי, מולטי

יוניט קאמערציעלע געביידע געבויט געווארן אויפ׳ן ארט,  -שטאקיגע מולטי-איז דער איינציג 1927
אנטע קאמערציעלע לאקאציע. די ּפרָאּפערטי האט וועלכס האט אויסגעניצט די פראמינ

אפגעשפיגלט די וואוקס און בלי פון דער שטאט ניאגארא פָאלס דורכאויס דער אנהייב 
 צוואנציגסטער יארהונדערט. 

די אילינאי אלקאהאל   אילינאי אלקאהאל קאמפאני געביידע, באפעלאו, ערי קאונטי.       ·
מיט די ברויעריי און ברענעריי אינדוסטריע אין באפעלאו קאמפאני געביידע איז פארבינדן 

דורכאויס דעם ערשטן האלב פון דעם צוואנציגסטן יארהונדערט און געשפילט א ראלע אין א 
גרויסע, אומגעזעצליכע שמוגלעריי אפעראציע דורכאויס די ׳ּפרָאהיבישען׳ יארן. געבויט דורך  

, איז דער פארשטערקערטער  1920בעק אין ארטיגע קאנטראקטארן טשעסלי, ערל און היימ
קאנקרעטער געביידע ארגינעל געווען אויף צו סערווירן אלס דער ׳בייסאן סיטי סטָארעדזש 

פונקט פון  -קאמפאני׳ וועירהָאוס. דורך די ׳ּפרָאהיבישען׳ יארן איז די געביידע געווען דער צענטער
ך דעם אילינאי אלקאהאל קאמפאני אן אומגעזעצליכע שמוגלעריי אפעראציע אנגעפירט דור

. אויסניצנדיג די געביידע׳ס איינפאכע אויסזען, ארגינעלע גלעזערנע בלָאק  1929און  1925צווישן  
פענצטער, באהאלטענע אויטא אנלאדענען דאקס, אןו די רעילרָאוד אנלאדענען דאק אויף מערב,  

אויסצופירן א ברייטע שמוגלעריי  האט די אילינאי אלקאהאל קאמפאני זיך אן עצה געגעבן אויף 
אפעראציע וואס האט אנגעהאלטן עטליכע יאר. נאכדעם וואס דער אפעראציע איז אנטדעקט 

לאנגער פראצעס אויפגעדעקט ווי עס זענען געווען  -געווארן, האט דער רעזולטירנדיגע יאר
ארבעטער, און    פארמישט עטליכע קארופטירטע ארטיגע און סטעיט רעגירונג אגענטן, רעילרָאוד

 דער קאמפאני.  
געביידעס אויף ניאגארא סטריט ביי פערטע סטריט, ניאגארא פָאלס, ניאגארא         ·

באניץ  -דער קליינער דיסטריקט איז מערקווירדיג אלס א פארזאמלונג פון געמישטע קאונטי.
ער געביידעס וועלכע שפיגלען אפ די היסטאריע פון וואס איז אמאל געווען א געדיכט 

קאמערציעלער קארידאר אויף ניאגארא סטריט דורכאויס שפעט אין ניינצנטן און אנהייב 
צוואנציגסטן יארהונדערט. דער גאס איז א הויפט מאגיסטראל דורך דער שטאט ניאגארא פָאלס, 
און די געביידעס זענען ארגינעל געווען א טייל פון א פיל גרעסערער קאמערציעלער געגנט. דער  

דיסטריקט אנטהאלט עטליכע פון די איינציגסטע פארבליבענע ביישפילן פון דעם וויכטיגן   קליינער



שפעט ניינצנטן און אנהייב צוואנציגסטן יארהונדערט געביידע טיפאלאגיע. דער דיסטריקט 
אנטהאלט זעקס געביידעס אויף ניאגארא סטריט צווישן דריטער סטריט און פערטער סטריט. איין  

געביידע איז דער געוועזענער היים פון דער ׳ניאגארא גאזעט׳ צייטונג, געבויט אין   מערקווירדיגע
1914  . 

   
  250ניו יארק סטעיט אפיס פון פארקס, פארוויילונג, און היסטארישע אפהיט האט אויפזיכט איבער 
ועלכע זענען  איינצעלנע פארקס, היסטארישע ערטער, פארוויילונגס וועגלעך, און שיף ארויספאר פונקטן, ו

. פאר מער אינפארמאציע אויף סיי וועלכע 2021מיליאן מענטשן אין  78באזוכט געווארן דורך א רעקארד 
, פארבינדט אייך מיט  parks.ny.gov אדער באזוכט 0456-474-518 פון די פארוויילונג ערטער, רופט

 .  טוויטער , אדער פאלגט אונז נאך אויףפעיסבוק אונז אויף
   

  ### 
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