
 
 גאווערנער קעטי האוקול   6/21/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

פונקט פון נייע  -אלבאני אינזשינערונג געביידע צו זיין דעם צענטער-גאווערנער האוקול אנאנסירט יו 
 קָאמּפיוטינג איניציאטיוו  - מיליאן דאלערדיגע ארטיפישעל אינטעליגענץ סוּפער 200

  
נעם  בודזשעט פארענדיגט די רענאוואציע פון דעם געוועזע 2023יאר -מיליאן דאלער פון פינאנץ 75

 קָאמּפיּוטינג געזעמל פאר אויסשול און פארשונג - שולע און פינאנצירט נייע סּוּפער-אלבאני הויך 
  
  

גאווערנער קעטי האוקול האט היינט אויסגעמאלדן אז דער נייער אוניווערסיטעט ביי אלבאני  
פריוואטע -פובליק מיליאן דאלערדיגע  200פונקט פון א -אינזשינערונג געביידע וועט זיין דעם צענטער

אלבאני׳ס קאלעדזש פון  - קָאמּפיּוטינג אונטערנעמונג אנגעפירט דורך יּו-ַארטיפישעל אינטעליגענץ סּוּפער
 אינזשינערונג און אנווענדליכע וויסנשאפטן.  

  
- אויף אן וועלט SUNY״מיין אדמיניסטראציע שטייט פעסט אין איר אנטשלאסנקייט צו טראנספארמירן  

״די פינאנצירונג   האט גאווערנער האוקול געזאגט.׳סטע יארהונדערט בילדונג פירער,״  21ארימטע, ב
נדע  וועט העלפן טרייבן עקאנאמישע איינקונפט דורך צוציען קאמפאניס צו ניו יארק׳ס אויפקומע

פארגעשריטענע פארשונג צענטערן, שאפן דזשָאבס און פארשטערקערן קאמיוניטיס פאר צענדליגע יארן 
 אינ׳ם צוקונפט.״  

  
בודזשעט צו   2022-2023מיליאן דאלער אין סטעיט פינאנצירונג פון דעם  75דער פראיעקט באקומט 

ַארט -דע -ָאוו-יף א סטעיטשולע או-פארענדיגן דאס איבערמאכן דער געוועזענער אלבאני הויך
קאמפיוטער. די אלבאני  -אינזשינערונג קאלעדזש און פינאנצירן אין טייל דאס געבוי פון א סּוּפער

( איז ערווארטעט צו באדייטנד  AIקָאמּפיּוטינג אונטערנעמונג )אלבאני -ַארטיפישעל אינטעליגענץ סּוּפער
 מענדן געביט. פארברייטערן ניו יארק׳ס קאפאציטעט אין דעם אויפקו

  
באזירט קאמפיוטער צו גרייכן א קווינטיליאן רעכענונגען  -מיט׳ן ציל פון ווערן דער ערשטער אוניווערסיטעט

באפולמעכטיגן אוניווערסיטעט און אינדוסטריע פארשער איינצושפאנען   AIפער סעקונדע, וועט אלבאני 
מאטירן קאמפליצירטע אפעראציעס ווי סעטס צו בעסער פארשטיין וויאזוי צו אויטא-מאסיווע דאטא

דיאגנאזירן און באהאנדלען קרענק און פָארקעסטן נאטורליכע קאטאסטראפעס. די פארשונג וועט  
סעקיוריטי, וועטער פאראויסזאגן, געזונטהייט דאטע אנאליז, דרָאג אנטדעקונג,  -פאקוסירן אויף סייבער

ע אנווענדליכקייטן נייטיג פאר אונזער געזונטהייט, דור מייקראטשיּפ אויספלאנירונג און אנדער -נעקסטן
פעאיגקייט און עקאנאמישע פארמעסטערישקייט. עס וועט אויך אריינרעכענען - זיכערהייט, ווידערשטאנד

הומאניסטישע  וויכטיגע אויסשול און אויספארשונג צוזאמארבעטשאפטן מיט איינגעשטעלטע אין די 
 AIטן, פובליק ּפָאליסי, פובליק געזונטהייט און סאציעלע וואוילזיין אזוי ווי , סאציעלע וויסנשאפשטודיעס

 טעגליכן לעבן.  -טוט מער און מער בארירן אלע הינזיכטן פון טאג
  

פארבינדענע  -AIדאס פארענדיגן די אינזשינערונג געביידע, אין וועלכע עס וועט זיין פלאצירט אלבאני 
און פולקאם אריינגעצויגן אין   2023אנהייבן זיך אריינציען ביים ענדע פראגראמען, איז באשטימט אויף 
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. די רענאוואציע וועט באזארגן מאדערנע לאבאראטאריעס און קלאס צימערן און גלייכצייטיג 2025
יעריגער געביידע. דאס אויפלעבן די ליידיגע  -110אפהיטן די הויפט ארכיטעקטורעלע עלעמענטן פון דעם 

וסיגע געביידע ביי מערב און נָארט לעיק עוועניוס איז א הויפט אינוועסטירונג אין מידטָאון סק. פ 129,000
 אלבאני.  

  
SUNY ,״ צווישנצייטיגע קאנצעלאר דעבארע עף. סטענלי האט געזאגטSUNY  קאמפוסן טוען זיך

ענדערן אויף נאכצוקומען די טרענירונג פארלאנגען און גרונטליכע פארשונג געברויכן פון די  -כסדר
אנטוויקלענדע וויסנשאפט, טעכנאלאגיע, און אינזשינערונג סעקטארן. דורך אינוועסטירן אין דער נייער  

ערנעמונג, ווייזן מיר אונזערע סטודענטן אז די  קָאמּפיּוטינג אונט-אלבאני ַארטיפישעל אינטעליגענץ סּוּפער
ראנקיגע, צוגענגליכע, און צוטריטליכע  -פארגעשריטענסטע פארשונג איז אט דא אין אונזער העכסט

אינסטיטוציעס. מיר דאנקען גאווערנער האוקול און ניו יארק סטעיט לעגיסלאטארן נעיל ברעסלין,  
עקדאנעלד פאר די באדייטנדע אינוועסטירונג אין ניו  פעטרישע פעהי, מישעל הינטשי, און דזשאן מ

מיטלען - יארק׳ס ארבעטסקראפט, און מיר קוקן ארויס מיט חשק צו אונזערע סטודענטן ניצן די שטיצע 
 מיטלען פאר פילע קומענדיגע דורות.״  -אויף צו אנטוויקלען שטאנדהאפטיגע לייזונגס

  
אלבאני איז אייגנארטיג פלאצירט  -״יּוט געזאגט, אלבאני פרעזידענט האווידאן ראדריגעז הא- יו

אויסצוניצן דער צוזאג און פאטענציעל פון ַארטיפישעל אינטעליגענץ צו לייזן געוויסע פון דער  
געזעלשאפט׳ס גרעסטע פלאגענישן, פון קלימאט ענדערונג ביז פובליק געזונטהייט ביז בילדונג. נישט  

עס פארטרעט אויך א באדייטנדע   —אלבאני׳ס היסטאריע -אין יּו נאר איז דאס א היסטארישע גרייכפונקט
פירן גאווערנער האוקול׳ס בליק צו פארזיכערן אז -טריט צו פאראויס ציען א באדייטנדע טריט צו פאראויס

SUNY   איז דער פרעמיערע פובליק אוניווערסיטעט סיסטעם אין דעם לאנד. מיר זענען דאנקבאר צו דער
-ר סטעיט לעגיסלאטור, ספעציעל סענאטארן ברעסלין און הינטשי און אסעמבליגאווערנער און דע

 מיטגלידער פעיהי און מעקדאנעלד, פאר זייער אנגייענדע שטיצע.״ 
  

אלבאני׳ס ָאּפטאון דאטא צענטער, וועט מאכן  -קאמפיוטער, וואס געפונט זיך אין יּו-סּוּפער AIדער אלבאני  
אויספרואוו הַארדווער מיט די לעצטע טשיּפ צייכענונגען וואס זענען פאראן  קָאמּפיּוטינג געזעמלען און  

פאר רעגירונג, אינדוסטריע, און אוניווערסיטעט וויסנשאפטלער לענגאויס ניו יארק. די ארבעט וועט בויען 
אלבאני׳ס עקזיסטירנדע פארשונג שטארקייטן, אריינגערעכנט צוזאמארבעטשאפטן ווי דער  -אויף יּו
צו שטודירן וואסער קוואליטעט,    AIניצנדיג   פארשונג IBMנס געמאלדענע צוזאמארבעט מיט לעצט

סייבער  וועטער פאראויסזאגן און באנייבארע ענערגיע פאראויסזאגן; די נייע ווירטועלע אינסטיטוט פאר 
אוועקגעשטעלט אין צוזאמענארבעט מיט פלארידע אינטערנאציאנאלע    אפעראציעס פארשונג

אינסטיטוט פינאנצירט דורכ׳ן    AIמיליאן דאלערדיגע   20א יטעט און דער גריפיס אינסטיטוט; און אוניווערס
י אטמאספערישע וויסנשאפטן פארשונג צענטער אלבאנ-אין וועלכע יּו וויסנשאפט פאנדעישעןנאציאנאלן 

   איז א הויפט צוזאמארבעטער.
  

מיליאן דאלער פאר דער   75״העלפן שאפן  סטעיט סענאטאר נעיל ברעסלין האט געזאגט,
קָאמּפיּוטינג אונטערנעמונג אין דער  -אוניווערסיטעט ביי אלבאני׳ס ַארטיפישעל אינטעליגענץ סּוּפער

ם בודזשעט איז געווען פון מיינע הויפט פריאריטעטן. די פובליק / פריוואטע  לעצטנס אנגענומענע
אינוועסטירונג וועט זיין אן עקאנאמישע טרייבער דא אין דעם קאפיטאל ראיאן און לענגאויס ניו יארק  

 קָאמּפיּוטינג.״ -סּוּפער AIסטעיט וואס וועט טרייבן אינאוואציע אין 
  

קָאמּפיּוטינג אונטערנעמונג  -סּוּפער AIאלבאני  -״יּו מישעל הינטשי האט געזאגט,סטעיט סענאטארקע 
וועט דרוקן די גרעניצן פון וויסנשאפטליכע אויספארשונג צו פראדוצירן טראנספארמאטיווע אנטדעקונגען  

קסטרעמע  וועלכע וועלן אונז העלפן אדרעסירן די הויפט פלאגענישן פון אונזערע צייטן, פון פאראויסזאגן ע
סעקיוריטי און פארגעשריטענע העלטקעיר  -וועטער אנגעברענגט דורך דער קלימאט קריזיס ביז סייבער

אלבאני! עס איז א כבוד צו זיין א טייל פון דעם  -און דאס אלעס געשענט אט דא ביי יּו  —פארשריטן 
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ן סטעיט פינאנצירונג  מיליאן דאלער אי 75קאפיטאל ראיאן קאאליציע וועלכע האט געקעמפט צו ליפערן 
   אינאוואציע אין ניו יארק.״ AIצו העלפן באקרעפטיגן די אונטערנעמונג און פארברייטערן 

  
אלבאני זעצט פאר ווייטער צו פירן דעם  -״יּומיטגליד פעטרישע פעהי האט געזאגט, -אסעמבלי 

מיליאן  75ווען צו שאפן די קאפיטאל ראיאן אריין אינ׳ם צוקונפט אין מערערע וועגן. איך בין שטאלץ גע
-סּוּפער  AIדור -יעריגן סטעיט בודזשעט צו העלפן ברענגען ניו יארק׳ס נעקסטן-דאלער אין דעם היי

ברייטער -אלבאני, עס צעמענטירן אלס דער ראיאנישער און סטעיט-ָאמּפיּוטינג אינפראסטרוקטור צו יּוק
קָאמּפיּוטינג געביטן. וואס מער, איך קוק  -ן סּוּפעראו AIאינסטיטוציאנעלער פירער אין די אנטוויקלענדע 

כוח פאר צוקונפטיגע עקאנאמישע אנטוויקלונג,  -ארויס צו זען ווי עס סערווירט אלס א אונטערצינד 
אויפשטייג, און אינאוואציע אזוי ווי אונזער געזעלשאפט מאכט מער פארשריטן צו באשעפטיגן מער און  

 טעגליכע לעבנס.״  -ר פון אונזערע טאגטעכנאלאגיעס אין ערטע AIמער 
  

״די אלבאני  , האט געזאגט,RPhמיטגליד דזשאן טי. מעקדאנעלד דער דריטער, -אסעמבלי 
( פינאנצירט דורך דעם ניו יארק AIקָאמּפיּוטינג אונטערנעמונג )אלבאני -ַארטיפישעל אינטעליגענץ סּוּפער
קָאמּפיּוטינג - ט צו ניצן ַארטיפישעל אינטעליגענץ סּוּפערפירן די מעגליכקיי-סטעיט בודזשעט וועט פאראויס

טעכנאלאגיע. איך בין שטאלץ געווען צו ארבעטן מיט מיין קאפיטאל ראיאן דעלעגאציע קאלעגעס צו  
אלבאני  -מיטלען פאר יּו-פארזיכערן אז די פינאנצירונג געשאפן אין דעם בודזשעט וועט באזארגן די הילפס

 ן אן אינאווירער און פירער אין די אויפשטייגנדע געביטן.״ אויף ווייטער צו זיי
  

״די צאל ארגאניזאציעס וועלכע ניצן אויס   אלבאני קאונטי עקזעקיוטיוו דען מעקאוי האט געזאגט,
פאכיג געשטיגן איבער בלויז די לעצטע פיר יאר, און מיר וועלן  -ַארטיפישעל אינטעליגענץ איז דריי

דער ציפער וואקסט ווייטער גאר גיך. די אוניווערסיטעט ביי אלבאני זעצט פאר ווייטער  ווארשיינליך זען ווי 
צו ווייזן אז עס איז ביים סאמע פארנט פון געוויסע פון די מערסט באווירקנדע פארשריטן אין מאדערנע  

ל. אינוועסטירן קָאמּפיּוטינג אונטערנעמונג איז בלויז דער לעצטער ביישפי-סּוּפער AIוויסנשאפטן, און די 
דרינגענדע  -אין ַארטיפישעל אינטעליגענץ וועט אונז העלפן אנהייבן צו לייזן געוויסע פון די מערסט

פראבלעמען וואס מיר שטייען אויס אלס א געזעלשאפט, און אונז ערמעגליכן צו געניסן פון די ריזיגע 
דא אין אלבאני קאונטי. איך לויב בילדונג און עקאנאמישע באלוינונגען וועלכע קומען דערמיט הארט 

 פרעזידענט ראדריגעז און יעדער פארמישט אין דאס מאכן א ווירקליכקייט.״ 
  

אלבאני זעצט פאר ווייטער צו פירן אין אינאווירנדע  -״יּו אלבאני מעיאר קעטי שיהען האט געזאגט,
ונטערנעמונג וואס טוט איז דער לעצטער ביישפיל פון אן א AIבילדונגס אנבאטונגען און אלבאני 

אלבאני ביים סאמע פארנט פון קָאמּפיּוטינג געזעמלען און אויספרואוו הַארדווער  -גלייכצייטיג שטעלן יּו
דער בעסטער   SUNYטעכנאלאגיע און גלייכצייטיג ארבעטן צו גאווערנער האוקול׳ס וויזיע פון מאכן 

ן דעם נעקסטן דור פון ַארטיפישעל פובליק אוניווערסיטעט סיסטעם אין דעם לאנד. מיט שטיצ
דער רעזולטאט פון די   AIאינטעליגענץ מומחים פאר ניו יארק סטעיט׳ס ארבעטסקראפט, איז אלבאני 

אלבאני וועלכע טוען זייער -קלערנדע מוחות פון פרעזידענט ראדריגעז און זיין מאנשאפט ביי יּו-פאראויס
אראן אויף אנצוווענדן צו די מערסט קאמפליצירטע  חלק צו מאכן די העכסטע שטאפלען טעכנאלאגיע פ

  פראבלעמען וועלכע די פובליק און פריוואטע סעקטארן האבן אויסצושטיין.״
  

, אין  AIפונקט פאר אלבאני  -וויכטיגער אקאדעמישער צענטער-געביידע וועט זיין א קריטיש CEASדי 
ן קאמפיוטער וויסנשאפט און עלעקטריש און  וועלכע עס וועט זיין פלאצירט די הויפט דעפארטמענטס פו

אלבאני סקולס און קאלעדזשעס. דורך א  -וועט בארירן אלע ניין יּו AIקאמפיוטער אינזשינערונג. אלבאני 
קָאמּפיּוטינג -סּוּפער  AIאלבאני צושטעלן -, וועט יּוAI+Xפיאנערנדער אונטערנעמונג באקאנט אלס 

אויסגעריבענע ניו -AIמיטלען פאר יעדע אקאדעמישע געביט, און העלפן אויסשולן דעם קומענדיגן דור פון 
   .STEMיארקער אין געביטן ווייט אויסער 

  



אלבאני איינגעשטעלטע אין קאמפיוטער וויסנשאפט, אטמאספערישע וויסנשאפטן, מאטעמאטיקס,  -יּו
אינפארמאציע זיכערהייט, עלעקטריש און קאמפיוטער אינזשינערונג, פובליק געזונטהייט, ביאלאגישע  

ען שוין טיף סעקיוריטי זענ-וויסנשאפטן, און עמערדזשענסי גרייטקייט, היימלאנד זיכערהייט און סייבער
פארשונג. זייער ארבעט ווערט געשטיצט דורך דער דעפארטמענט פון דעפענס, דער   AIפארמישט אין 

עס -נאציאנאלער וויסנשאפט פאנדעישען, דער נאציאנאלער אינסטיטוט פון יוסטיץ, און דער יו
 דעפארטמענט פון ענערגיע, צווישן אנדערע.  

  
ארשונג און עקאנאמישע אנטוויקלונג טענקורוסי קעסאוואדאס  אלבאני וויצע פרעזידענט פאר פ- יו

״די פארשונג פאדערט א ריזיגע מאס קָאמּפיּוטינג קראפט צו פראצעסירן א גרויסע מאס  האט געזאגט, 
דאטא אויף צו שאפן אנטשיידונגען וועלכע וועטער פאראויסזאגער און עמערדזשענסי פארוואלטערן וועלן  

ספיעד אויסרעכענונג  -וועט צושטעלן טעכנאלאגיש פארגעשריטענע, היי AIני קענען געטרויען. אלבא
קראפט נייטיג אויף אויסצוצייכענען דעם לעצטן דור סעמיקאנדוקטארס און צו טרענירן און ארויסשטעלן 

לערנונג סיסטעמען וועלכע וועלן טראנספארמירן אונזער צוגאנג צו  -אלגאריטמען און מאשין AIנייע 
 ון טרייבן אינאוואציע.״  לערנען א

  
אקאדעמיע אויף צו פארברייטערן  AIאלבאני איינפירן אן  -אלס טייל פון דער נייער אונטערנעמונג וועט יּו

פראגראמען און אנדערע בילדונגס געלעגנהייטן, אריינגערעכנט נייע מינדעריעריגע אין געים אויסשטעל  
ען נאכיאגן א ברייטע ריי קאריערעס אין וועלכע עס קומט  און מאשין לערנונג, פאר סטודענטן וועלכע טו

   צוניץ ַארטיפישעל אינטעליגענץ.
  

פראוואסט און סיניָאר וויצע פרעזידענט פאר אקאדעמישע אנגעלעגנהייטן קעראל עיטש. קים האט  
ולן און ״מיר שטייען גרייט צו באדייטנד אינוועסטירן אין נייע איינגעשטעלטע אויף אויסצושגעזאגט, 

  AI, וועלן מיר איינגלידערן AI+Xאויספירן פארשונג פארבינדן מיט ַארטיפישעל אינטעליגענץ. דורך  
אנווייזונגען לענגאויס אונזער אקאדעמישע ענטערפרייז, אריינגערעכנט די הומאניסטישע און קונסט  

צוקונפט אין וועלכע דאס  שטודיעס, און דורכדעם פארזיכערן אז אונזערע סטודענטן זענען גרייט פאר א 
 וועט זיין אומשאצבאר אין מערסטע קאריערעס.״   AIפארשטיין 

  
 שולע  -איבער דער געוועזענער אלבאני הויך 

, מיט איר בארימטע קאלאנאדע מיט אכט זיילן, איז א  1912קלאסישע געביידע, געבויט אין -די נעא
און דערנאך אנדערע   1974שולע ביז -ני הויךמידטָאון אלבאני לענדמַארק. עס האט געדינט אלס אלבא

אלבאני האט באלד אינוועסטירט אין  -. יּו2013אלבאני האט עס געקויפט אין -אקאדעמישע באניצן ביז יּו
אויסערליכע  432סיסטעם און אויסערליכע געמויער. איבער  HVACפארריכטונגען צו דער דאך, 

גינציגקייט און גלייכצייטיג אויסהאלטן די  -ענערגיע פענצטער זענען ערזעצט געווארן צו פארבעסערן
 געביידע׳ס ארכיטעקטורעלע גאנצקייט. 

  
אינערליכע קאנסטרוקציע איז אונטערוועגנס אויף דער געביידע׳ס דרום פליגל, אריינגערעכנט 

סק. פוס מאכער / שאפער באשטימט פאר  -4,200לאבאראטאריעס, קלאס צימערן, און אפיסעס און א 
. א נייע איינטריט פלאזא אויף דעם מזרח זייט פון דער געביידע וועט זיין 2023יינציען אין ענדע אר

אויסגעשטעלט צום דאונטאון קאמפוס. דאס קומענדע, וועט זיך אריבערציען קאנסטרוקציע צו דער צפון 
. דער  2025 שטאקיגע אודיטאריום באשטימט פאר׳ן פארענדיגן אין ענדע- פליגל און שטוינענדע דריי

ערטער פאר באלד  -אלבאני קאמפוס, מיט זיץ-אודיטאריום וועט זיין דער גרעסטער אויף סיי וועלכע יּו
1,000 . 

  
סטודענטן, איינגעשטעלטע און שטאב  1,000די געביידע וועט האבן פלאץ צו סערווירן איבער 

ביים פערטיגן, און העכערן די סך  מיליאן דאלער  80מיטגלידער. די רענאוואציע וועט קאסטן אומגעפער  
 פראצענט.   40הכל סק. פוס פון דעם דאונטאון קאמפוס מיט ארום  



  
געביידע, איז דער הויפט  ETECאלבאני׳ס -קאנסיגלי קאנסטרוקציע, וועלכס איז לעצטנס פארענדיגט יּו

 עס ארטש׳ איז דער ארכיטעקט.  -קאנטראקטאר. ׳סי
  

 ינערונג און אנווענדליכע וויסנשאפטן איבער די קאלעדזש פון אינזש
אלס דער ערשטער טראדיציאנעלע פובליק אינזשינערונג אפציע אין דעם קאפיטאל  2015פינאנצירט אין 

גראדואיר דיפלאמען אין עלעקטרישע און  -טוט אנבאטן אונטערגראדואיר און נאך CEASראיאן, 
דהאפטיגע אינזשינערונג און קאמפיוטער  קאמפיוטער אינזשינערונג, ענווייראנמענטאלע און שטאנ

 800האט איצט איינגעשריבן ארום  CEASוויסנשאפט, מיט נאך דיפלאם אפציעס אין דעוועלָאּפמענט. 
סטודענטן, אריינגערעכנט מעידזשערס, מיינָארס און גראדואיר פראגראמען, און איר איינגעשטעלטע  

   מיליאן דאלער אין אקטיווע פארשונג גרענטס. 15האבן איצט איבער 
  

 איבער די אוניווערסיטעט ביי אלבאני  
, אן ארומנעמיגע פובליק פארשונג אוניווערסיטעט, טוט אנבאטן  SUNYדי אוניווערסיטעט ביי אלבאני 

מאגיסטער, דאקטארעלע און  125און  אונטערגראדואיר מעידזשערס און מיינָארס 120איבער 
אלבאני איז א פירער צווישן אלע ניו יארק סטעיט  -יּו . מען גראדואירער סערטיפיקאט פראגרא

אטמאספערישע און  קאלעדזשעס און אוניווערסיטעטן אין אזעלכע פארשידנמיניגע געביטן ווי 
,  געזונטהייט וויסנשאפט, פובליק געזונטהייט, בילדונג , ביזנעס, ענווייראנמענטאלע וויסנשאפטן

,  אינזשינערונג און פראקטישע וויסנשאפטן, ןעמערדזשענסי גרייטקייט, קרימינאלע יוסטיץ
ך א  , אויסגעלערנט דורסאציאלאגיעאון סאציעלע וואוילזיין , אדמיניסטראציעפובליק , אינפארמאטיקס

עמישע און פארשונג  . עס טוט אויך אנבאטן אקאד איינגעשטעלטע מומחיםברייטע רשימה פון 
געלעגנהייטן פאר סטודענטן דורך א פארבינדונג מיט אלבאני לאו סקול. מיט א שטודיר סדר  

אלבאני אוועקשטעלן אויסגעצייכנטע  -שטודיר געלעגנהייטן, טוט יּו- אויסלאנד 600פארשטערקערט דורך 
 קאריערעס.  

  
 ### 
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