
 
 גאווערנער קעטי האוקול   7/13/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

 מיליאן דאלער אין פינאנצירונג אויפצולעבן דאונטאון געגנטער 200גאווערנער האוקול אנאנסירט 
      אין קאמיוניטיס לענגאויס ניו יארק סטעיט

       
מיליאן דאלערדיגע ׳ניו יארק פארווערטס׳ פראגראם וועט אריינבלאזן נייע חיות און   100נייע 

      פארשפרייטע דאונטאון געגנטער-אויפלעבן קלענערע און ווייטער
       

מיליאן דאלערדיגע דאונטאון אויפלעבונג איניציאטיוו פארצוזעצן ווייטער   100פון  6פירט איין רונדע 
     צו שטיצן דאונטאון געגנטער אין מעטראפאליטען צענטערס

       
מיליאן דאלערדיגע  11׳גרעיטער דזשעמעיקע דעוועלאפמענט קארפארעישען׳ עפנט נייע 

      ר דזשעמעיקע׳ס דאונטאון אויפלעבונג איניציאטיוו פרייזארט מיט שטיצע פא-צוזאמארבעט
      
       

מיליאן דאלער אין פינאנצירונג פאר צוויי גרויסע   200גאווערנער קעטי האוקול האט היינט געמאלדן 
דאונטאון אויפלעבונג אונטערנעמונגען: ׳ניו יארק פארווערטס׳, א נייע פראגראם געצילט אויף אויפצולעבן 

פון דעם סטעיט׳ס ערפאלגרייכע דאונטאון   6נערע און ווייניגער באוואוינטע ערטער, און רונדע  קלע
אויף ביידע פראגראמען וועט אויך היינט   בראשוראויפלעבונג איניציאטיוו. אן אינפארמירנדע 

ביים   גאווערנער האוקול האט אויסגעמאלדן די פינאנצירונג אין דזשעמעיקע, קווינס, ארויסגעגעבן ווערן.
- מיליאן דאלערדיגע צוזאמארבעט 11נייע  - באנייאונגס צערעמאניע פאר ׳גרעיטער נעקסוס׳, א שפאגל

אויסטיילונג און אפערירט דורך גרעיטער   DRIרט פינאנצירט דורך דזשעמעיקע׳ס פריערדיגע א
 דזשעמעיקע דעוועלאפמענט קארפארעישען אין שותפות מיט יארק קאלעדזש. 

 
טאון געגנטער זענען דער הארץ און נשמה פון אונזערע קאמיוניטיס און ראיאנען, און ״ניו יארק׳ס דאונ

״די דאונטאון   האט גאווערנער האוקול געזאגט.היינט נעמען מיר ארומנעמיגע שריטן זיי צו שטיצן,״  
וויכטיג -אויפלעבונג אונטערנעמונג האט אונטערגעצינדן א רענעזאנץ אין די ערטער, וועלכע זענען קריטיש

צו די אנגייענדע אויפשטייג פון ביזנעסער און ארטיגע עקאנאמיעס, און איך שטאלציר מיך צו שטיצן דעם  
רע דאונטאון געגנטער, שטאלצירן מיר זיך נייטיגן פראגראם. אזוי ווי מיר מאכן וואקסן אונזע-העכסט

וועלכע וועט פארזארגן קריטישע שטיצע צו ניו  —׳ניו יארק פארווערטס׳  —אנצוהייבן א נייעם פראגראם 
יארק׳ס קלענערע און ווייניגער באוואוינטע ערטער זיי צוריקצושטעלן אויף די שפרודלדיגע טאונס און 

      געווען.״ווילעדזשעס וועלכע זיי זענען אמאל 
     

פראגראם האט ערפאלגרייך אויפגעלעבט דאונטאון קאמיוניטיס לענגאויס ניו יארק סטעיט און   DRI״דער 
מיט אונזער נייער ׳ניו יארק פארווערטס׳ פראגראם ציען מיר אויס דעם זעלבן גייסט צו אונזערע קלענערע  

האט געזאגט ליוטענאנט גאווערנער  עבן,״ און צומאל פארגעסענע קאמיוניטיס זיי צו העלפן זיי אויפל
וויכטיגע אונטערנעמונגען וועלן צוריקברענגען  -״נייע אינוועסטירונגען אין די קריטיש אנטאניא דעלגאדא.
גינציגע דאונטאון געגנטער און אויפריכטן די חן צו אונזערע קלענערע ווילעדזשעס  -ניו יארק׳ס פיסגייער

 אויף איבערבויען אונזער עקאנאמיע.״  און האמלעטס, אלץ מיט׳ן בליק 
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DRI  צו פארשנעלערן און אונטערהייבן די אויפלעבונג פון שטאטישע   2016איינגעפירט געווארן אין איז

צענטערן און געגנטער אין אלע צען ראיאנען פון דעם סטעיט צו דינען אלס צענטערן פון אקטיוויטעט און 
דעם דעפארטמענט פון סטעיט  קראפט אויף צו העכערן ארטיגע אינוועסטירונגען. אנגעפירט דורך  -טרייב

(DOS ( מיט הילף פון דעם דעפארטמענט פון ׳האוזינג ענד קאמיוניטי ריניועל׳ )HCR  ׳עמפייער סטעיט ,)
( און דער ניו יארק סטעיט ענערגיע פארשונג און אנטוויקלונג אויטאריטעט  ESDדעוועלאפמענט׳ )

(NYSERDA פארטרעט ,)DRI ע ׳אומר ועושה׳ סטראטעגיע וואס  א פרעצעדענטלאזע און אינאווירנד
די גאווערנער האט צוגעלייגט א נייע   וועט צוזאמּפָארן סטראטעגישע פלאנירונג מיט באלדיגע איינפירונג.

דאס יאר וועלכס ערמעגליכט צוויי אדער דריי קאמיוניטיס זיך צו ווענדן אינאיינעם   DRIשטאנדטייל צו 
  59מיליאן דאלער צו  600אויסגעטיילט א סך הכל פון  DRIהאט  ביז היינט,  פאר איין אויסטיילונג.

      קאמיוניטיס אין איר ערשטע פינף רונדעס.
       

יעריגער בודזשעט, האט גאווערנער האוקול אנאנסירט ׳ניו יארק פארווערטס׳ צו  -אלס טייל פון דער היי
  100ועלכס ווערט פינאנצירט דורך ׳ס מאמענטום. דער אינאווירנדער נייער פראגראם, וDRIבויען אויף 

יעריגן דורכגעפירטן סטעיט בודזשעט, וועט שטיצן א מער יושר׳דיגער  -מיליאן דאלער אין דעם היי
דאונטאון ערהוילונג פאר ניו יארק׳ס קלענערע און ווייניגער באוואוינטע ערטער מיט א פאקוס אויף 

ט צו דינען קלענערע קאמיוניטיס און שטיצן ארטיגע  האמלעטן און ווילעדזשעס. ׳ניו יארק פארווערטס׳ ציל 
עקאנאמיעס וועלכע פארמאגן אפטמאל די געשמאק און חן וואס איז גאר עפעס אנדערש ווי די גרעסערע,  

      .DRIשטאטישע צענטערן פינאנצירט דורך -מעטראפאליטען אינער 
       

ן מיט ׳ניו יארק פארווערטס׳ קאמיוניטיס און א באשטימטע קאנסולטאנט ארבעט DOS, וועט DRIאזוי ווי 
דורך א פלאנירונג און טעכנישע הילף פראצעס אויסצוארבעטן א ריי גרייט איינצופירן פראיעקטן, מיט  

׳ניו יארק פארווערטס׳ איז אבער אנדערש מיט דעם וואס עס   נאמינירנדיג די געווינער.  REDCיעדע 
ון טעכנישע הילף פון קאנסולטאנטן צו העלפן קאמיוניטיס אין בויען וואורקשָאּפס א-שטעלט צו פעאיגקייט

׳ניו יארק פארווערטס׳    אנטוויקלען זייערע פולקאמע אפליקאציעס און דורכאויס דער איינפירונג פראצעס.
מיליאן דאלערדיגע געשאנקען;   4.5צוויי  — טוט אויך אנבאטן צוויי פינאנצירונג אפציעס פאר יעדע ראיאן 

מיליאן דאלערדיגע גרענטס. די ענליכקייטן און  2.25מיליאן דאלערדיגע גרענט און צוויי  4.5אדער איין 
  בראשוראון ׳ניו יארק פארווערטס׳ זענען ווייטער ערקלערט אין א נייעם  DRIדיפערענצן צווישן דעם 

     היינט ארויסגעגעבן דורכ׳ן גאווערנער.
       

אפליקאציעס פאר ׳ניו יארק פארווערטס׳ וועלן זיך אנהייבן שפעטער דעם חודש און געווינער זענען  
      ערווארטעט אויסגעקליבן צו ווערן שפעטער דאס יאר.

       
״פון אונזערע גרעסטע שטעט ביז  סעקרעטאר פון סטעיט ראבערט דזשעי. ראדריגעז האט געזאגט,

זשעס, קומען אונזערע קאמיוניטי צענטערס און הָאבס אין פארשידענע  די קלענסטע טאונס און ווילעד
די גאווערנער האט אויסגעהערט די   ערליי סארטן, יעדע מיט זייער אייגנארטיגן כאראקטער און געברויכן.

געברויכן און זארגן פון אונזער סטעיט׳ס קלענערע דאונטאון געגנטער און זיך אפגערופן מיט ׳ניו יארק  
׳ס, זאלן קענען האבן די DRIשטייגנדע -און כסרד 39רטס׳ כדי אז אלע קאמיוניטיס, ווי די פארווע

געהאלטענע דאונטאון געגנטער וועלכע ווערן  -מעגליכקייט זיך אנצושליסן אין דעם אויפלעבונג פון טייער
      יעצט איינגעפירט איבער גאנץ ניו יארק.״

       
און קאמיסיאנערין האוּפ נייט האט געזאגט,  CEOזידענטקע,  ׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ פרע

״שאפן געלעגנהייטן מיינט קלוגע עקאנאמישע אנטוויקלונג סטראטעגיעס צו פארזיכערן אז קאמיוניטיס 
מיטלען און אינפראסטרוקטור נייטיג אויף צו שטיצן ביזנעסער און איינוואוינער צוגלייך.  -האבן די הילפס

איסט קווינס  - עסטירונגען, ארבעט ניו יארק אויפצוטרייבן עקאנאמישע וואוקס אין סאוטדורך סטעיט אינוו
וועלכע וועט שטיצן ביזנעסער, שאפן דזשָאבס, און אונטערצינדן נייע אינוועסטירונגען. דער ׳גרעיטער  
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נעקסוס׳ מיטגעטיילטע ארבעטספלאץ וועט אויסניצן די אינוועסטירונגען צו שאפן צוגענגליכע  
בעטספלעצער פאר ענטרעפענורס, סטַארטָאּפס און פרילענסערס צו מאכן וואקסן זייערע ביזנעסער אר

      וועלכע וועלן טרייבן דאונטאון דזשעמעיקע׳ס אויפלעבונג פאר פילע יארן אינ׳ם צוקונפט.״
 

שותף פארזיצער ווינסטאן פישער, -ניו יארק סיטי ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונגס קאונסיל מיט
ביי ׳ווינסטאן ברָאדערס׳, און דר. פעליקס וו. מאטאס ראדריגעז, סיטי אוניווערסיטעט פון ניו יארק  

״ גרעיטער דזשעמעיקע דעוועלאפמענט קארפארעישען׳ס ׳גרעיטער  קאנצעלאר, האבן געזאגט,
מישע נעקסוס׳ וועט אונטערשטיצן ענטרעפעניורשאפט און אינאוואציע, שאפנדיג א שפע פון עקאנא 

שטאלצירט זיך צו שטיצן דער ׳גרעיטער   NYCREDCאיסט קווינס. דער - געלעגנהייטן פאר סאוט
ארט, וועלכס וועט פארזארגן צוגענגליכע ארבעט ערטער צו העלפן -נעקסוס׳ מיטגעטיילטע ארבעט

קלענערע ביזנעסער בליען און גלייכצייטיג שאפן דזשָאבס און אינוועסטירונג געלעגנהייטן וועלכע וועלן 
      ע.״שטיצן די אויפלעבונג פון דאונטאון דזשעמעיק

       
״די היינטיגע  ענע וויסנאוסקאס האט געזאגט,-׳האומס ענד קאמיוניטי ריניועל׳ קאמיסיאנערין רוט

אנאנסירונג וועט בויען אויף די ערפאלגן פון גאווערנער האוקול׳ס אנגייענדע עקאנאמישע אנטוויקלונג  
יס אויף בליענדע ערטער וואו אונטערנעמונגען, וועלכע העלפן טראנספארמירן ניו יארקער קאמיוניט

מיליאן דאלערדיגע אינוועסטירונג דורך  200מענטשן ווילן וואוינען, ארבעטן און האדעווען א פאמיליע. די 
דעם דאונטאון אויפלעבונג אונטערנעמונג און ׳ניו יארק פארווערטס׳ פראגראם וועלן דערגאנצען  

׳דיגע און עקאנאמיש לעבהאפטיגע דאונטאון געגנטער  באמיאונגען שוין אונטערוועגנס צו בויען מער יושר
קוואליטעט צוגענגליכע הָאוזינג און צוטריט צו סערוויסעס אין אונזערע  -און אדרעסירן די נויט פאר הויכע

שטאטישע געגנטער. מיר קוקן ארויס צו ארבעטן אינאיינעם מיט  - ווייניגער באוואוינטע ערטער און אינער
ם און ארטיגע פירער צו ברענגען אנגייענדע וואוקס און נייע הָאוזינג געלעגנהייטן אונזערע סטעיט שותפי

      צו ניו יארק׳ס דאונטאון געגנטער.״
      

- ״איך לויב גאווערנער האוקול פאר דער באנייאונגסקאנגרעסמאן גרעגארי וו. מיקס האט געזאגט, 
ין ניו יארק׳ס פינפטע קאנגרעסיאנעלע  ארט הארט דאהי א-צערעמאניע אויף די מיטגעטיילטע ארבעט

יסגעצייכנטע ארבעט וואס דער ׳גרעיטער  איך האב אויך געזען ערשטהאנטיג די או דיסטריקט.
דזשעמעיקע דעוועלאפמענט קארפארעישען׳ האט געמאכט און איך קוק ארויס צו זייער אנגייענדע  

קלענערע ביזנעסער, איינוואוינער און  ערפאלג. דזשעמעיקע, קווינס, איז א וואונדערבארער הָאב פאר  
איך בין באגייסטערט צו זען אינוועסטירונגען פון ניו יארק סטעיט הארט דאהי אין   —מיליאנען טוריסטן 

      דזשעמעיקע.״
     

״ניו יארק סטעיט מוז דינען אלס אז שותף און  סטעיט סענאטאר לעראוי קאמרי האט געזאגט,
טירונג אין אונזערע פאראייניגטע קאמיוניטיס. צוליב דעם נעם איך אויף מיט כוח פאר אינוועס- אונטערצינד

מיליאן דאלערדיגע אינוועסטירונג וואס ׳ניו יארק פארווערטס׳ פארזארגט און דאס  -צופרינדהייט די מולטי
עס ארט. ווען מיר אינוועסטירן אין די באהעפטונגען צווישן אינסטיטוצי- עפענען דעם מיטגעטיילטע ארבעט

ווי דער ׳גרעיטער דזשעמעיקע דעוועלאפמענט קארפארעישען׳ און יארק קאלעדזש, פלאסטערן מיר אויס  
א וועגל פאר׳ן קומענדיגן דור פון קלענערע ביזנעסער, ענטרעפענורס, און וויזיאנערן. איך גיב אויך מיין 

עגירונג וועלכע שטיצן די  דאנק צו גאווערנער האוקול, דזשאסטין ראדזשערס און מיינע קאלעגעס אין ר
     רעגירונג אינסטאנצן אלס מיטארבעטער אין פארבעסערן די לעבנס פון ניו יארקער.״

    
״אזוי ווי אונזער קאמיוניטי טוט זיך ווייטער ערהוילן פון די  מיטגליד וויוויען קוק האט געזאגט,-אסעמבלי 

פלעבונג איניציאטיוו אריינצוברענגען א נייעם  נאכווייענישן פון דער פאנדעמיע, העלפט דער דאונטאון אוי
איסט קווינס. מיט די טראנספארמירנדע  -קאפיטל פון ערהוילונג, אויפשטייגונג און אינאוואציע אין סאוט

באשטעטיגט איר אנטשלאסנקייט צו הייבן אונזער  -אינוועסטירונג, האט גאווערנער האוקול ווידער
און זיין א שתדלן פאר דזשעמעיקע  —יבער׳ן סטעיט און ארטיגע עקאנאמיעס א —עקאנאמיע  



איינוואוינער. איך דאנק איר און דער ׳גרעיטער דזשעמעיקע דעוועלאפמענט קארפארעישען׳ פאר׳ן 
   ברענגען דעם ׳גרעיטער נעקסוס׳ פראיעקט צו דער ווירקליכקייט.״

      
עיקע איז געוואקסן אויף א  ״דזשעמקווינס בארא פרעזידענט דאנאווען ריטשערדס האט געזאגט, 

ריזיגע פארנעם אין לעצטערע יארן, פון איר צאל צוגענגליכע הָאוזינג ביז איר קונסט סצענע און נאך. מיט  
די היינטיגע עפענונג פון דעם נייע ׳גרעיטער דזשעמעיקע דעוועלאפמענט קארפארעישען׳ מיטגעטיילטע  

יען א שטערקערע, מער צוזאמענערגיזירטע קאמיוניטי  ארט, נעמען מיר נאך א ריזיגע טריט צו בו-ארבעט
עקאנאמיע וועלכס וועט באצאלן רווחים פאר דורי דורות.״ ״אלע אונזערע ארטיגע ביזנעסער קומט זיך א 

שאנס צו בליען, און דאס איז גענוי די געלעגנהייט וועלכע דער ארט וועט זיי פארזארגן. א דאנק אייך  
און אלע אונזערע קאמיוניטי  GJDCר סטעיט דעוועלאפמענט׳ס האוּפ נייט, די  גאווערנער האוקול, עמפייע

      צוזאמארבעטער וועלכע האבן ערמעגליכט דעם טאג.״
      

דזשאסטין  CEO׳גרעיטער דזשעמעיקע דעוועלאפמענט קארפארעישען׳ פרעזידענט און 
״דער סטעיט׳ס דאונטאון אויפלעבונג איניציאטיוו ארבעט שוין אין דאונטאון   ראדזשערס האט געזאגט,

דזשעמעיקע, איבערהויפט אין א צייט ווען מיר נייטיגן זיך דערין דאס מערסטע. בעפאר דער פאנדעמיע,  
שאפער, און איצט אין  -האבן מיר אנערקענט די נויט פאר צוגענגליכע, בייגזאמע ארט דורך יונגע ביזנעס

קָאוויד׳יגע תקופה ארבעט סביבה איז דער ׳גרעיטער נעקסוס׳ נאך מער נייטיג. מיר ווייסן אז -ער נאך ד
דער פראיעקט וועט צוציען נאך אינאוואציע, אינוועסטירונג און געלעגנהייט צו אונזער געגנט, ענדגילטיג 

גליך געווען אן די שטיצע פון קוואליטעט, קיין איינס פון וועלכע וואלט נישט מע- צו פארבעסערן די לעבנס
      ערוועלטע באאמטע. א דאנק אייך גאווערנער האוקול!״

      
וויכטיג צו -״אינאוואציע איז קריטיש ׳נעשענעל גריד׳ ניו יארק פרעזידענט רודי ווינטער האט געזאגט,

על גריד׳ איז  דערגרייכן א ריינע ענערגיע טראנזיציע וואס לאזט נישט קיינעם הינטערשטעליג. ׳נעשענ
שטאלץ זיך אנצושליסן מיט גאווערנער האוקול און דער ׳גרעיטער דזשעמעיקע דעוועלאפמענט 

טעק אינקּובעישען׳ עקאנאמישע  -קארפארעישען׳ צו שטיצן די ׳גרעיטער נעקסוס׳ דורך אונזער ׳קלין
גיע צוקונפט וואס  אנטוויקלונג גרענט פראגראם. דער פראיעקט איז א וויכטיגע טריט צו א ריינע ענער

      וועט ברענגען אינאווירנדע קאמפאניס און גוטע דזשָאבס צו דעם גרעיטער דזשעמעיקע ראיאן.״
       

פארסאנס בולעווארד אין דזשעמעיקע, קווינס, איז א  89-14׳גרעיטער נעקסוס׳, וועלכס געפונט זיך אויף 
- קווער פיס פון צוגענגליכע און בייגזאמע ארבעטס 10,000ַארט איינריכטונג פיגורירנדיג -דע-ָאוו-סטעיט

מענטשן. צווישן די איינריכטונגען זענען פאראן א צוזאמענארבעט   75-100לאץ וועלכס קען אקאמאדירן פ
באווארנטע סָאונדּפרּוף טעלעפאן בודקעס, און א  -ארט, קאנפערענץ צימערן, קלאנג -אפענע ארבעט

גלידער קענען זיך וועלן פון מערערע ארבעט סביבות אנגעהויבן ּפאדקעסט צימער פאר תוכן שאפער. מיט
באשטימטע קיּוביקעל, אדער זיך וועלן פון א  -מיט א ׳הייסן׳ טישל אין דעם צוזאמענארבעט ארט, אן אייגן

ארט, טוט ׳גרעיטער נעקסוס׳ אויך  -ריי פרי אפיס גרויסקייטן. אלס אן אויסציאונג פון דער צוזאמארבעט
ויסע מאדיּולער טרענירונג ארט אויף צו האלטן צוזאמקונפטן, בילדונגס פראגראמען, אנבאטן א גר 

נעטווָארקינג און מענטארשאפט געלעגנהייטן. דער טרענירונג ארט וועט גרייט זיין פאר׳ן גרעיטער  
 ארט. דער נייער ארט פארזארגט -דזשעמעיקע קאמיוניטי ווי אויך צו די מיטגלידער פון דעם צוזאמארבעט

צוטריט צו ביזנעס אויסריכטונגען און סערוויסעס צו העלפן שטיצן אינאוואציע און ביזנעס וואוקס אין  
      דאונטאון דזשעמעיקע.

       
דאלערדיגע עמפייער  1,650,000ארט ווערט געשטיצט דורך א -דער ׳גרעיטער נעקסוס׳ צוזאמארבעט

סטעיט דעוועלאפמענט קאפיטאל גרענט, רעקאמענדירט דורך דער ניו יארק סיטי ראיאנישע עקאנאמישע  
נאך  דאלערדיגע ׳האומס ענד קאמיוניטי ריניועל׳ גרענט.  685,230אנטוויקלונגס קאונסיל, און א 

פינאנצירונג איז צוגעשטעלט געווארן דורך דער דויטשע באנק פאנדעישען און ׳נעשענעל גריד׳ און ׳ניו  
און ׳קעּפיטעל ווָאן׳ באנק. דער ׳גרעיטער נעקסוס׳  NYCEDCמארקעט׳ שטייער קרעדיטס דורך 



ארט וועט אפערירט ווערן דורך דער ׳גרעיטער דזשעמעיקע דעוועלאפמענט  -צוזאמארבעט
      ארפארעישען׳.ק
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