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  קאנאביס אין גלייכקייט   פאר שטופן  צו פארשריט גרויסע אנאנסירט האקול   גאווערנער
  

  מיליאן 200 א  מענעדזשען  צו אויסגעוועהלט מאנשאפט אינוועסטירונג  אנגעפירטע- מינאריטעט
  אינדוסטריע  קאנאביס אין  גלייכקייט געזעלשאפטליכע שטיצן צו  קאסע  דאלארדיגע

  
ספארטסלער קריס וועבער, באקאנטע ביזנעס   NBAקערפערשאפט אנגעפירט דורך פראמינענטער 

פרוי לאוועטע וויליס, פינאנציעלע פירערין סוזען שענק און געוועזענער סיטי קאמּפטראלער וויליאם  
  טאמּפסאן 

  

גאווערנער אנאנסירט אויך באשטימונג פון ניו יארק'ס קאנאביס אדווייזארי באורד וועלכע וועט  
  אויסצאלן קאמיוניטי גרענטס, שטיצן אנטוויקלונג פון ניו יארק'ס קאנאביס מארקעט

  
  

'ס  גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט קומענדיגע שריט שטופנדיג פאר גלייכקייט אין ניו יארק
 Social Equityוואקסנדע קאנאביס אינדוסטריע. די היינטיגע אנאנס רעכנט אריין די אויסוואהל פון 

Impact Ventures, LLC  – צו   –אנגעפירטע אינוועסטירונג מאנשאפט -א פראמינענטע מינאריטעט
מיליאן דאלארדיגע ניו יארק געזעלשאפטליכע גלייכקייט קאנאביס   200סּפאנסארן און מענעדזשען די 

איז א   Impact Ventures(. Social Equity Cannabis Investment Fundאינוועסטירונג קאסע )
ספארטסלער   NBAנג צווישן א קערפערשאפט אנגעפירט דורך פראמינענטער געמיינזאמע אונטערנעמו

-און ביזנעסמאן קריס וועבער וועלכער איז יעצט אן אקטיווער שותף אין א קאסע פאר קאנאביס
-פארבינדענע אונטערנעמונגען, און ביזנעס פרוי לאוועטע וויליס, אויך א שותפ'טע אין די קאנאביס

נג און וועלכע האט ברייטע ערפארונג מיטן ברענדינג; און א פירמע אפיליאירט  פארבינדענע אונטערנעמו
, איינס פון די לאנד'ס גרעסטע אינוועסטירונג באנק פירמעס אין Siebert Williams Shank (SWS)מיט 

, סוזען שענק און SWSפון  CEOמינאריטעט און פרויען אייגנטום, וואס וועט אנגעפירט ווערן דורך די 
, וויליאם טאמּפסאן, דער געוועזענער ניו יארק סיטי SWSיעף אדמיניסטרעיטיוו אפיסער פון טש

   קאמּפטראלער.
  

"היינט מאכט ניו יארק א וויכטיגע טריט פאראויס מיטן שאפן דזשאבס און געלעגנהייטן פאר די וועלכע 
האט גאווערנער  עצונגען",  זענען היסטאריש געציהלט געווארן מער פון אנדערע איבער קאנאביס פארל

"אין די צייט ווען מיר עפענען אויף א נייע אינדוסטריע אין ניו יארק, בין איך שטאלץ צו   האקול געזאגט.
זעהן עכטע פארשריט מיטן אדרעסירן די עקאנאמישע באדערפענישן פון אונזערע צוקונפטיגע  

  ביזנעסלייט."
  

 קאנאביס 'סיארק  ניו צו  מיטגלידער נייע פון באשטימונג די  אנאנסירט  אויך  האט האקול גאווערנער 
  קאנאביס פון אפיס די מיט צוזאמען דינען וועט וואס (Board Advisory Cannabis) באורד אדווייזארי

 אינקלוסיווע און יושר'דיגע א  אוועקשטעלן  צו (Management Cannabis of Office) מענעדזשמענט
  יארק. ניו אין אינדוסטריע קאנאביס לעגאלע



  

פאראנטווארטליכע קאנאביס אינדוסטריע דא אין ניו  -"עס איז אונזער פליכט צו שאפן א געזעלשאפטליך
יארק סטעיט וואס פארזיכערט דזשאבס און געלעגנהייטן פאר מינאריטעטן וועלכע זענען פאר לאנגע  

האט  נוץ", יארן אויסגעשטעלט געווען צו אומיושר'דיגע אינפארסירונג ווען עס קומט צו קאנאביס בא
"די היינטיגע אנאנס וועט העלפן זיכער מאכן אז   ליוטענאנט גאווערנער אנטאניָאו דעלגַאדָאו געזאגט.

ניו יארק שאפט א יושר'דיגע און אינקלוסיווע קאנאביס אינדוסטריע מיט יושר'דיגע אינפארסירונג  
   ט קאמיוניטיס."מאסנאמען וואס שטעלן צו גלייכע געלעגנהייטן פאר מענטשן פון מינאריטע

  
"מיט שטאלץ און מיט א  קָאזינס האט געזאגט, -סטעיט סענאט מאיאריטעט פירערין ענדריע סטּוארט

רואיגע געוויסן באשטימט עברָאו דַארדען, אלעקס אלווארעז און ניקי קעיטמאן צו די קאנאביס אדווייזארי 
ון די היסטארישע געלעגנהייט און זיך באורד. איך באדאנק זיי פארן זיך אויפשטעלן צו זיין טייל פ

פארפליכטן צו די פאראנטווארטליכקייטן פון די פאזיציע. זייערע פארשידנארטיגע הונטערגרונטן און  
ערפארונג וועלן פארזיכערן אז ניו יארק סטעיט האט א יושר'דיגע און גלייכע מאריכואנא מארקעט פאר  

  צו זעהן זייער ארבעט."דאס באנוץ פון ערוואקסענע. איך קוק ארויס 

  

געזעץ און  MRTA"ווען מיר האבן אריבערגעפירט די האט געזאגט,  אסעמבלי סּפיקער קארל היעסטי
לעגאליזירט באנוץ פון מאריכואנא פאר ערוואקסענע, איז עס געווען קריטיש אז מיר טוהען דאס אויף א  
וועג וואס לאזט נישט איבער פון הונטן קאמיוניטיס וועלכע זענען היסטאריש חרוב געלייגט געווארן דורך  

ד איז א הויפט טייל פון מאכן דאס  סטעיט און פעדעראלע דראג געזעצן. די קאנאביס אדווייזארי באור
ארטור א. דָאנקען, דער  -פאר א רעאליטעט זיך רוקנדיג פאראויס. איך בין שטאלץ צו באשטימען די

צווייטער, טשַאנדרע רעדפערן און ארמאנדָאו רָאסַאדָאו צו די באורד, און איך קוק ארויס זיי צו זעהן 
פראצעדור וואס וועט צוריק אינוועסטירן אין אונזערע   נוצנדיג זייער מומחיות'שאפט צו שאפן א גרענט

  קאמיוניטיס און אין פראגראמען וועלכע וועלן פארבעסערן די לעבנס פון ניו יארקער."
  

"פאר צו לאנג זענען סטָאוקס האט געזאגט, - אסעמבלי מאיאריטעט פירער קריסטאל ּפיּפעלס
קרימינירנדע קרימינאלע יוסטיץ ּפאליסיס און זיי האבן  מינאריטעט קאמיוניטיס געציהלט געווארן דורך דיס

געליטן ערנסטע קאנסעקווענצן פארן האבן קליינע מאסן פון מאריכואנא אין די צייט ווען אנדערע זענען  
איך און מיינע קאלעגן זענען געווען זייער   קיינמאל נישט ארעסטירט אדער אנגעקלאגט געווארן.

געזעץ צו ערלויבן די וועלכע זענען די מערסטע באטראפן געווארן צו האבן קאנצעטרירט ביים שרייבן די 
צוטריט צו אינוועסטירונג איז א שטרויכלונג פאר   די געלעגנהייט צו אנטיילנעמען אין די נייע אינדוסטריע.

צו   די וועלכע זענען באטראפן געווארן אויפן וועג צו פארווירקליכן די טרוים. עס דערפריידט מיך זייער
  האבן פראפעסיאנאלן ווי וועבער און סיבערט העלפנדיג די סטעיט ביים פארוויקליכן די טרוימען."

  
DASNY  ,ניו יארק שטייט אליין אינעם  פרעזידענט רּובען מעקדעניעל, דער דריטער, האט געזאגט"

אדרעסירן די הויפט שטרויכלונגען שטערנדיג פון צוקומען צו אינוועסטירונג און צו די מארקעט וואס האבן  
פארמישטע ביזנעסלייט אין -צוריקגעהאלטן מינאריטעטן, פרויען און געזעלשאפטליכע גערעכטיגקייט

'ס ראלע אין א פראגראם וואס וועט DASNYץ מיט איך בין שטאל יעדע אנדערע סטעיט אין דאס לאנד. 
העלפן בויען א דור פון רייכטום וואס איז בעפאר דעם געווען נישט צוגענגליך פאר צופיל פון אונזערע  

איינוואוינער און וואס וועט זיין ערפאלגרייך מיטן שאפן געזעלשאפטליכע גלייכקייט ווען די פראגראמען  
   געפאלן."פון אזויפיל אנדערע סטעיטס זענען דורכ

  
   געזעלשאפטליכע גלייכקייט קאנאביס אינוועסטירונג קאסע

  

אלץ טייל פון די געזעלשאפטליכע גלייכקייט קאנאביס אינוועסטירונג קאסע וואס איז אויטאריזירט געווארן 
-בודזשעט דורך גאווערנער האקול און די ניו יארק סטעיט לעגיסלאטור, איז א פובליק 2022-2023די 
גלייכקייט -ריוואטע באגרעניצטע שותפות וואס וועט געפארעמט ווערן צו לייגן געזעלשאפטליכעפ



ענע קאנאביס אינדוסטריע פאר  געשאפ-ביזנעסלייט אין א פאזיציע צו קענען מצליח זיין אין ניו יארק'ס ניי
עס וועט ערלויבן די סטעיט צו אינוועסטירן אין א פריוואטע קאסע צו פינאנצירן די   באנוץ פון ערוואקסענע.

ריטעיל קאנאביס 'דיסּפענסעריס'  150ליעסינג און אויסשטאטן מיט עקוויּפמענט פון ביז אזויפיל ווי 
ניו יארק סטעיט צו אנגעפירט ווערן דורך מענטשן וועלכע )געשעפטן( פאר באנוץ פון ערוואקסענע אין 

זענען באטראפן געווארן דורך די אומיושר'דיגע אינפארסירונג פון מאריכואנא געזעצן. עס איז די ערשטע  
  פון איר סארט אין דאס לאנד.

 
די קאסע וועט העלפן די וועלכע האבן א באדינגטע ערוואקסענע באנוץ ריטעיל דיסּפענסערי  

(Conditional Adult Use Retail Dispensary, CAURD  לייסענס צו פארשאפן די געלטער צו )
באנוץ קאנאביס ריטעיל דיסּפענסעריס, אריינרעכענענדיג דאס טרעפן און -אויפשטעלן ערוואקסענע

פון פאסיגע לאקאציעס פאר די געשעפטן און די דעזיין, קאנסטרוקציע און אויסשטאטונג דערפון. ליעסינג 
מיליאן דאלאר אין לייסענסירונג אפצאלונגען און פארדינסטן   50עס ווערט געשטיצט דורך ביז אזויפיל ווי 

דאלאר פון די פריוואטע מיליאן  150באנוץ קאנאביס אינדוסטריע און ביז אזויפיל ווי -פון די ערוואקסענע
   סעקטאר וואס וועט אויפגעטריבן ווערן דורך די קאסע מענעדזשער.

  
the for Authority Dormitory ) סטעיט  יארק ניו פון אויטאריטעט דארמיטארי די האט 2022 מאי אין

DASNY York, New of State) קאסע  א  פאר פארשלאגן אן נעמט  עס  אז  מעלדונג  א בןארויסגעגע  
  קאסע.  דאלארדיגע מיליאן  200 די מענעדזשען און סּפאנסארן  צו  מענעדזשער

  
NBA All-Star  אוןWebber Wellness  ,עס איז מיר א  גרונדער קריס וועבער האט געזאגט"

געוואלדיגע עהרע צו ארבעטן מיט ניו יארק'ס געשעצטע בעאמטע צו פאררעכטן די אומרעכטן פאר  
אלטע קאנאביס ּפאליסיס. ניו  -מענטשן וועלכע זענען אומיושר'דיגערהייט געציהלט געווארן דורך אור

ין די קאנאביס פעלד און צו  יארק'ס דורכגעטראכטע און אינקלוסיווע צוגאנג צו אוועקשטעלן גלייכקייט א
שאפן געלעגנהייטן פאר די וועלכע זענען באטראפן געווארן דורך די 'קריג אויף דראגס' איז באמת  

פרעצעדענטלאז. צוזאמען קוקן מיר פאראויס צו זעהן די אנהויב פון די היילונג פראצעדור אין די  
אר שטרעבנדע ביזנעסלייט אין די סטעיט די  קאמיוניטי איבערן לאנד, און עס הויבט זיך אן מיטן געבן פ

עדזשוקעישען, רעסָארסן און טרענירונג צו קענען בליהען אין די קאנאביס אינדוסטריע. אונזער האפנונג  
איז אז ניו יארק'ס ברייטע צוגאנג קען קאפירט ווערן אין אנדערע מארקעטס און העלפן פארשנעלערן די  

  גטע קאמיוניטיס אריבער דאס לאנד." וואוקס פון ביזנעסער פון באזייטי
  

"אזוי ווי די רעגולירטע,  האט געזאגט,  Siebert Williams Shank & Coפון  CEOסוזען שענק, די 
באנוץ קאנאביס אינדוסטריע וואקסט, דארף די ריכטיגע צוגאנג אריינרעכענען דאס עלימינרן - ערוואקסענע

ביליאן דאלארדיגע אינדוסטריע. די קאנאביס  -יגונג אין די מולטישטרויכלונגען אין וועג פון גלייכע באטייל
געזעלשאפטליכע גלייכקייט אינוועסטירונג קאסע איז אוועקגעשטעלט געווארן צו העלפן אויסגלייכן יעדן'ס  

געלעגנהייט צו מצליח זיין דורכאויס ניו יארק סטעיט'ס לייסענסירונג און אוועקשטעלונג פון קאנאביס 
סּפענסעריס אריבער די סטעיט. די רעגולאטארישע דעזיין וועט העלפן באזייטיגטע ביזנעסלייט ריטעיל די

  צו האבן א גלייכע געלעגנהייט צו קאנקורירן."

  

Opportunity Seeding )  אינציאטיוו'  געלעגנהייט 'איינזייען  די פון באשטאנדטייל  הויפט א  איז  קאסע  די
Initiative) יוסטיץ די מיט פארמישט געווען זענען וועלכע מענטשן פאר געלעגנהייטן ביזנעס שאפן צו 
  וועלכע לונגעןשטרויכ  אדרעסירט פראגראם  דער פארלעצונגען. פארבינדענע-קאנאביס פאר  סיסטעם

 צוקומען מיטן באזונדערס  סטעיטס,  אנדערע אין מענטשן די פון פארשריט צוריקגעהאלטן  באדייטנד האבן
  פאסיגע אויסשטאטן און בויען ליעסען,  איינהאנדלען,   קענען צו אויס זיך פעהלן וואס אינוועסטירונגען די צו

  לאקאציעס. דיסּפענסערי אביסקאנ ריטעיל באנוץ-ערוואקסענע באדינגטע פאר עסטעיט  ריעל
  



  עקזיסטירנדע רענאווירן צו סערוויסעס קאנסטרוקציע און דעזיין  פאר געלטער פון רונדע צווייטע א
  צו ערווארטעט איז  איינריכטונגען דיסּפענסערי קאנאביס ריטעיל באנוץ-ערוואקסענע  פאר  פלעצער

   יולי. אין ווערן אנאנסירט
  

  באורד אדווייזארי קאנאביס  יארק   ניו
  

 & Marijuana Regulationווי אויסגעלייגט אין די מאריכואנא רעגולאציע און שטייערן געזעץ ) 
Taxation Act, MRTA  )–  וועט  – 2021ניו יארק'ס קאנאביס געזעץ וואס איז דורכגעפירט געווארן אין

די קאנאביס אדווייזארי באורד ארויסהעלפן מיטן אויפקומען מיט א געזעלשאפטליכע און עקאנאמישע  
( אין דאס  Cannabis Control Boardגלייכקייט פלאן און וועלן שטיצן די קאנאביס קאנטראל באורד )

קלען רעגולאציעס פאר דעם ברייטערן פראגראם. די באורד'ס הויפט צוועק איז אבער צו אויפזעהן אנטווי
 New Yorkאינוועסטירונג קאסע )- די פארטיילונגען פון די ניו יארק סטעיט קאמיוניטי גרענטס צוריק

State Community Grants Reinvestment Fund א באזונדערע קאסע וואס וועט שטיצן ,)
- וניטיס וועלכע זענען באטראפן געווארן דורך די קאנאביס פארבאט מער פון אנדערע. די לאקאל קאמי

קאנצעטרירטע פראגראמען וועלן אריינרעכענען דזשאב טרענירונג און אריינשטעלונג, סערוויסעס פאר ניו  
איינצוגלידערן,  יארקער וועלכע זענען געווען פארמישט מיט די יוסטיץ סיסטעם זיי צו העלפן זיך צוריק 

סערוויסעס צו זיך אן עצה געבן מיט סיסטעם, פראגראמען פאר יונגווארג, פינאנציעלע באקאנטשאפט  
סערוויסעס און פיל מער. די קאסע וועט אויך גענוצט ווערן צו שטיצן די סטעיט'ס גלייכקייט ציהלן אויף אן  

  אנגייענדע באזיס.
  

"איך בין באגייסטערט צו נאביס קאנטראל באורד, האט געזאגט, טרעמעין רייט, פארזיצערין פון די קא 
ענטפאנגען די נייע מיטגלידער צו די ניו יארק סטעיט קאנאביס אדווייזארי באורד. אלץ פארזיצערין פון די 

האנט מיט די ניו יארקער צו זיכער מאכן -ביי-קאנאביס קאנטראל באורד, קוק איך ארויס צו ארבעטן האנט
ק האט די מערסטע פארשידנארטיגע און גלייכסטע קאנאביס אינדוסטריע אין דאס לאנד. די  אז ניו יאר

קאנאביס אדווייזארי באורד מיטגלידער האבן אייגנארטיגע און ווערטפולע ארבעט און לעבן ערפארונגען  
קאנאביס  וואס וועלן זיכער מאכן אז אלע ניו יארקער האבן א שטימע אין דעם וועג וויאזוי ניו יארק'ס 

מארקעטפלאץ ווערט רעגולירט, און וויאזוי שטייערן איינקונפט ווערן מיטגעטיילט מיט קאמיוניטי 
   נאנּפראפיט ארגאניזאציעס."

  
קריס אלעקזענדער, עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון די אפיס פון קאנאביס מענעדזשמענט האט  

"אין די צענטער פון דאס זיך פאראויס רוקן מיט לעגאליזאציע איז געשטאנען א קלארע פרינציפ   געזאגט,
באנוץ  -פון וואס די סטעיט זאל טוהן מיט די פארדינסטן וואס ווערן אויפגעטריבן דורך ערוואקסענע

ן די סטעיט'ס פארקויפונגען. איך זעה דאס שאפונג פון די קאסע ווי איינס פון די וויכטיגסטע טיילן פו
קאנאביס געזעץ, און איך וואלט נישט געקענט זיין מער צופרידן צו האבן די קערפערשאפט אין פלאץ צו  

שטיצן אונזער מיסיע. עס דערפריידט מיך אויך צו זעהן די נייע מיטגלידער פון די באורד פארטרעטנדיג די 
און איך קען נישט ווארטן זיך צו נעמען   געאגראפישע און קולטורישע פארשידנארטיגקייט פון ניו יארק, 

   צום ארבעט מיט זיי צו זיכער מאכן אז אלע ניו יארקער בענעפיטירן פון קאנאביס לעגאליזאציע."
  

 פון פארטרעטער דא אויך זענען  באורד אדווייזארי  קאנאביס די פון מיטגלידער נייע די  צו צוגאב אין
  ליסטע די אין  אריינגערעכנט באשלוסן. אויף שטימען  נישט  ןקענע וועלכע אגענטורן סטעיט  פארשידענע 

 פאמיליע און  קינדער מארקעטס, און  אגריקולטור  אפהיטונג, ענווייראמענטאלע פון פארטרעטער זענען
 און  שטיצעס  און סערוויסעס אדיקשען  רינּועל, קאמיוניטי און האוזינג העלט, לעיבאר, סערוויסעס,

   ס. דעּפארטמענט עדזשּוקעישען
  

 קאנאביס אויף שטייערן פון אויפגעטריבן ווערן וואס  געלטער דארפן געזעץ, קאנאביס  דעם   אונטער
   יארק:  ניו  ארום קאמיוניטיס אין ווערן אריינגעלייגט צוריק אפצאלונגען לייסענסירונג פון און פראדוקטן



  אינוועסטירונג-צוריק גרענטס  קאמיוניטי סטעיט יארק ניו די פאר גיין  וועלן געלטער די פון 40% •

   באורד. אדווייזארי  קאנאביס די  דורך ווערן פארטיילט וועט וואס  קאסע

  אויסגעשלאסן נישט זיך האבן  וועלכע געגנטער אין דיסטריקטס סקול  צו דירעקט גיין וועלן 40% •

   און נגען;פארקויפו  קאנאביס פון

   פראגראמען.  באהאנדלונג  דראג  פאר ווערן געציהלט וועלן 20% •

  

  ליסטע פון מיטגלידער פון ניו יארק'ס קאנאביס אדווייזארי באורד
  

  Soulful Synergyאיינע פון גרינדער פון  /CEOאלעהַאנדרָאו אלווארעז,  •

  Belluck & Fox, LLCדזשָאו בעלָאק, שותף פון   •

  Integrative Medical Cannabis Physicianביי   MDדר. דזשּונעלא טשין,   •

 Office of Drug User, דירעקטאר פון אפיס פון דראג באניצער געזונטהייט )MDעלען קלעיר,   •

Healthביי די ניו יארק סטעיט העלט דעּפארטמענט )  

די ניו יארק סטעיט אפיס פון אדיקשען  ר פון, קאמישאנעMDדר. טשינַאזָאו קאנינגהעם,  •

  (Office of Addiction Services & Supportsסערוויסעס און שטיצע ) 

  Ebro In the Morningאיבראהים דזשאמיל דַארדען,  •

קעטלין דעקַאטַאלדָאו, עסיסטענט קאמישאנער פון די אפיס פון סטודענט שטיצע סערוויסעס   •

(Office of Student Support Servicesביי די ניו יארק סטעיט עדזשּוקעישען דעּפארטמענט )  

 Law Office ofארטור א. דָאנקען, דער צווייטער, עסקווייער, קאונסעלאר און לויער ביי די -די •

TheArthur A. Duncan  

 Newעלען גענדעלמאן, פרעזידענט פון ניו יארק קאנאביס פלאנצער און פראדוצירער פארבאנד ) •

York Cannabis Growers & Processors Association)  

דארעט גלענס, דעּפיוטי קאמישאנער פון די ניו יארק סטעיט דעּפארטמענט פון ענווייראמענטאלע   •

  (Department of Environmental Conservationאפהיטונג )

טאמּפסאן, ספעציעלע אדווייזאר פאר ּפאליסי און קאמיוניטי אנגעלעגנהייטן ביי די ניו  - רּוט העסעל •

  (Homes & Community Renewalיארק סטעיט דיוויזיע פון היימער און קאמיוניטי רינּועל )

 Newניו יארק סטעיט עקאנאמישע אנטוויקלונג ) NAACPגערי דזשאנסאן, פארזיצער פון די  •

York State Economic Development)  

  Local 338 RWDSU/UFCWניקי קעיטמאן, פאליטישע און קאמיוניקאציע דירעקטארין ביי  •

גּוסטאוו, עסקווייער, עקזעקיוטיוו דעּפיוטי קאמישאנער פון די ניו יארק סטעיט אפיס -סוזען מיילס •

  (Office of Children & Family Servicesפון קינדער און פאמיליע סערוויסעס )

רָאסעל אליווער, דירעקטאר פון די דיוויזיע פון באשעפטיגונג און ארבעטסקראפט לייזונגען  •

(Division of Employment & Workforce Solutions  פון די ניו יארק סטעיט לעיבאר )

  (Department of Laborדעּפארטמענט )

ניו יארק סטעיט פארבאנד פון קאונטי העלט  סערע רעווענהאל, עקזעקיוטיוו דירעקטארין פון די •

  (New York State Association of County Health Officialsדעּפארטמענט בעאמטע ) 

  .Buffalo Federation of Neighborhood Centers Incפון די  CEOטשַאנדרע רעדפערן,  •

  .AR Investigations, Incארמַאנדָאו רָאסַאדָאו, פריוואטע פארשער ביי  •

  Nanticoke Gardensּפיטער שַאפער, אייגנטומער פון  •

סקאט וויינער, עסקווייער, אלגעמיינע קאונסעל ביי די ניו יארק סטעיט דעּפארטמענט פון  •

  (Department of Agriculture & Marketsאגריקולטור און מארקעטס )

  
###  
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