
 
 גאווערנער קעטי האוקול   7/28/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

עי ווייערלעס׳  -עם -גאווערנער האוקול צייכנט אפ פארענדיגונג פון ערשטער פאזע פון דעם ׳דזשעי
פאבריצירונג קאמפוס און נייע אלוועלטליכע הויפטקווארטיר אין   5Gמיליאן דאלערדיגען   100

    סירעקיוס 
    

צוקונפטיג און  אלוועלטליכע פירער אין ווייערלעס טעכנאלאגיע עפענט אפיציעל פאבריק פון 
קאמפוס אין די פאראייניגטע שטאטן; פארשפרעכט צו שאפן איבער   5Gאיינציגסטע אמעריקאנע  

 נייע דזשאבס   200
 

רייזינג׳   CNYניו יארק סטעיט אינוועסטירונג אין טראנספארמאטיווע פראיעקט איז א הוספה צו ׳
    דער ראיאן׳ס ארומנעמיגע סטראטעגיע אויפצולעבן געגנטער און מאכן שטייגן די עקאנאמיע —

    
    

ווייערלעס׳ צו   JMAווייערלעס טעכנאלאגיע פירער ׳ G5גאווערנער קעטי האוקול האט היינט באזוכט 
האט אריבערגעצויגן   JMAהעלפן אפיציעל עפענען איר נייע הויפטקווארטיר אין צענטראל ניו יארק. 

מזרח אריינגאנג הארט נעבן דער שטאט צענטער אויף - אירע אפעראציעס צו סירעקיוס׳ס דרום
טעכנאלאגיע וועט   G5באזירטע -קארטלענד עוועניו. דער אלוועלטליכער אינאווירנדער פון סָאפטוועיר

פאזעדיגן פראיעקט. דער ריזיגער קאמפוס, וואס  -מיליאן דאלער אין דעם מולטי 100אינוועסטירן 
׳ס הויפטקווארטיר און פאבריק פאר׳ן צוקונפט.  JMAשפאנט א גאנצער שטאט בלָאק, אנטהאלט איצט 

JMA   5פראדוצירט איר מערסט פארגעשריטענעG  ערעכנט ראדיאס,  געצייג אויפ׳ן ארט, אריינג
 אריינגעבויטע ַאנטענַאס און מילימעטערדיגע כוואליע פראדוקטן. 

 
׳ס פארברייטערונג אריין אין סירעקיוס וועט אויפשליסן הונדערטער נייע דזשָאבס און ווייטער JMA״

״די   האט גאווערנער האוקול געזאגט.אוועקשטעלן צענטראל ניו יארק אלס א הָאב פאר אינאוואציע,״ 
מיליאן דאלערדיגע אינוועסטירונג זאגט עדות אויף אונזער טראנספארמאטיווע, ראיאניש  -לטימו

פאקוסירטע עקאנאמישע אנטוויקלונג סטראטעגיע. דורך אונטערנעמען ּפָאליסיס וועלכע ציען צו  
ו  שטייגנדע ביזנעסער צו אונזערע קאמיוניטיס, בויען מיר עקאנאמישע אימפעט לענגאויס ָאּפסטעיט ני

    יארק און איינהאלטן אונזער צוזאג צו שאפן די דזשָאבס און טעכנאלאגיעס פונ׳ם צוקונפט.״
    

JMA ,״דאס איז א היסטארישע   הויפט עקזעקיוטיוו באאמטער דזשאן מעזאלינגווא האט געזאגט
וויכטיגער ערשטער טריט צו אויפריכטן אמעריקאנע פירערשאפט אין - מאמענט און דער קריטיש

אלוועלטליכע ווייערלעס טעכנאלאגיע, אזוי ווי מיר שטעלן אוועק סירעקיוס אלס א נאציאנאלע צענטער  
 200מיר לייגן צו איבער   בשעת מיר זענען דאנקבאר גאווערנער האוקול׳ס צוזאמארבעט .5Gפאר  

    מיליאן דאלער אין צענטראל ניו יארק.״  100דזשָאבס און אינוועסטירן איבער 
 

געשטיצטע פראיעקט איז א צוגאב צו באמיאונגען דורך דער שטאט און קאונטי צו  -דער ניו יארק סטעיט
ט, מאכנדיג צענטראל ניו  אנטוויקלען א שטארקער טעכנאלאגיע קארידאר פון דאונטאון ביז׳ן דרום זיי

און ׳סמַארט סיטי׳ אנטוויקלונג. דער פראיעקט איז ערווארטעט צו שאפן  5Gיארק א צענטער פאר  



דזשָאבס אין א פארנאכלעסיגטע געגנט הארט נעבן דאונטאון געגנט. די דזשָאבס וועלן זיך  200איבער 
׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳   שטאפל ביז פארגעשריטענע אינזשינערונג. -ציען פון איינטריט

מיליאן דאלערדיגע ָאּפסטעיט אויפלעבונג איניציאטיוו גרענט צו העלפן מיט דעם   5שטעלט צו א  
 פראיעקט.  

 
מיליאן דאלער אויף אריבערצוציען איר   34די סומע פון  2017אינוועסטירט אין    JMAאין צוגאב, האט 

דארט האט דער קאמפאני איבערגעשטיגן זייער  סטעיט אפעראציעס צו ליווערּפול.-אויסער׳ן
נייע דזשָאבס ביי יענע לאקאציע   200דזשָאבס, שאפנדיג איבער  145באשעפטיגונג פארשפרעכונג פון 

    ווי אויך איינגעהאלטן די אינוועסטירונג צוזאג אין האלב די גערישטע צייט.
    

ן קאמיסיאנערין האוּפ נייט האט  או CEO׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ פרעזידענטקע,  
״אונטער גאווערנער האוקול׳ס פירערשאפט, האלטן מיר אין איין ווייטער צוציען אלוועלטליכע  געזאגט, 

ווייערלעס׳ וועלכע זעען איין אז ניו יארק סטעיט טוט אנבאטן אן אייגנארטיגן  JMAאינאווירער ווי ׳
ג. דער באשלוס פון דעם פירער אין ווייערלעס  ארבעטסקראפט צו שטיצן זייער אויפשטיי- טאלאנט

און צו עפענען דעם   —טעכנאלאגיע אריבערצוציען איר נייע אלוועלטליכע הויפטקווארטיר אויף סירעקיוס 
שפיגלט אפ ניו יארק סטעיט׳ס פאקוס   — קאמפוס דא  5Gבאזיצטער  -לאנד׳ס איינציגסטן אמעריקאנער 

    אנאמיע צו שאפן די דזשָאבס פונ׳ם צוקונפט.״אויף מאכן וואקסן אן אינאוואציע עק 
    

  דאונטאון אין  אונטערוועגנס שוין טראנספארמאציע  די ווייטער שטיצט פראיעקט היסטארישער דער
  איר פאקוסירט האט קאונסיל  אנטוויקלונגס עקאנאמישע ראיאנישע יארק ניו צענטראל דער סירעקיוס.

  דאס אריין  רעכענען באמיאונגען יענע  צענטער. שטאט דעם ירןרעהאביליט דאס אויף אויפמערקזאמקייט
  דאונטאון׳,  סירעקיוס ׳מעריאט דעם  אלס   באקאנט  איצט סירעקיוס׳, ׳האטעל היסטארישן דעם אויפלעבן

  זייערע וואקסן מאכן ענטרעפענורס דענקנדע-פאראויס העלפן וועלכס גַארדען׳,-׳טעק דעם  פארברייטערן 
  צוועקיגע-מולטי  טַאווער׳ ׳אייקָאן עם אויף  געביידע ׳עקסעלוס׳ געוועזענע די רענאווירן המצאות,

  דעם  אוועקשטעלן  דאס  און  געביידע, סטאנדארט׳ ׳פאסט געוועזענע די איבערבויען  איינריכטונג,
  סאוט אויף  פלעיערס׳  TCG׳ ביזנעס  סָאפטוועיר און  מארקפלאץ ָאנליין פון הויפטקווארטיר  אינאווירטן

  דאלערדיגע מיליאן 10 פינף,  רונדע א  אלס געווארן אנגעטייטלט אויך איז   סירעקיוס סטריט. ווארען
     געווינער. איניציאטיוו אויפלעבונג  דאונטאון

    
״צענטראל ניו יארק איז גאר א גוטע פלאץ צו   סטעיט סענאטארקע רעיטשעל מעי האט געזאגט,

׳ס ערפאלגרייכע פארברייטערונג און JMAלן, האדעווען א פאמיליע, און מאכן ביזנעס. וואוינען, פארוויי
אינוועסטירונג אין סירעקיוס איז גאר גוטע נייעס, און זייער אויסוואל דא איינצושטעלן טיפערע שרשים  

ער אנגייענדע  איז א זיכערער צייכן פון אונזער ראיאן׳ס ליכטיגע צוקונפט. איך קוק ארויס אויף צו זען זיי
   .״CNYסוקסעס, און די אנגייענדע אויפשטייג פון סירעקיוס און 

    
״אינוועסטירונג, טעכנאלאגיע דזשָאבס און  סטעיט סענאטאר דזשאן דָאבליו. מעניאן האט געזאגט, 

ון  קאמיוניטי אויפלעבונג איז דער געווינענדע קאמבינאציע פאר עקאנאמישע אנטוויקלונג אין סירעקיוס א
פארברייטערונג איז דער בעסטער ביישפיל פון אונזער ארבעט   JMAצענטראל ניו יארק און דער 

צענטער, וועט סירעקיוס זיין אין סאמע הארץ פון א   5Gלענגאויס דער רעגירונג דאס אויפצוטאן. אלס א  
רטער גוטע דזשָאבס  לאנדישע פארשריט אין ווייערלעס טעכנאלאגיע און גלייכצייטיג צולייגן הונדע- גאנץ

, און אונזערע ארטיגע רעגירונג צוזאמארבעטער JMAאויף דעם סָאוטסייד. איך לויב גאווערנער האוקול, 
    פאר דעם ערפאלגרייכן פראיעקט.״

    
״צענטראל ניו יארק זעצט פאר ווייטער צו   מיטגליד פאמעלא דזשעי. הונטער האט געזאגט,-אסעמבלי 

ווייערלעס נייע הָאב וועט  JMAנטער פאר די טעכנאלאגיעס פון דעם צוקונפט. זיין אן אינאוואציע צע 
באצאלטע דזשָאבס און אוועקשטעלן דעם יסוד פאר נאך עקאנאמישע אנטוויקלונג באזירט  - צושטעלן גוט



אויף טעכנאלאגיע. איך קוק ארויס צו ארבעטן מיט גאווערנער האוקול אזוי ווי די אינוועסטירונגען שאפן 
    ר געלעגנהייטן אינערהאלב אונזער ראיאן.״מע

    
׳ס איבערגעגעבנקייט צו דאונטאון JMA״ מיטגליד וויליאם מאגנארעלי האט געזאגט,-אסעמבלי 

סירעקיוס און אינוועסטירונג אין דעם געגנט איז א ראיה אז צענטראל ניו יארק איז פעאיג צו אקאמאדירן  
עקאנאמישע אויפשטייג וואס וועט אונז שטעלן ביים סאמע פארנט פון דער טעכנאלאגיע אינדוסטריע.  

ב איז א טריט אויף ממשיך צו זיין ׳סמַארט סיטי׳ האָ  5Gאוועקשטעלן צענטראל ניו יארק אלס א  
    אנטוויקלונג.״ 

    
״איך האב די גאנצע רעספעקט און קאנפידענץ אין דער  מיטגליד אל סטירּפע האט געזאגט, -אסעמבלי 
שטענדיג   JMA, האט 2013ווייערלעס׳. זינט אונזער ערשטע אינטעראקציעס אין  JMAוועלט אין ׳

איבערגעשטיגן סיי וועלכע צילן מיר האבן געשטעלט פאר זיי, און איך בין קאנפידענט אז זיי וועלן ווייטער 
ייע  ׳ס נJMAאנהאלטן דערמיט. די שטאט סירעקיוס און אירע באשטאנדטיילן וועלן זיין די געניסער פון 

5G פאבריצירונג קאמפוס. דאס וועט זיין נאר דעם שפיץ גאפל פון דעם סירעקיוס סּורדזש!״    
    

״דער   אנאנדאגא קאונטי עקזעקיוטיוו דזשעי. רייען מעקמעיהאן דער צווייטער האט געזאגט, 
זשאבס וואס  אימפעט אין אונזער ארטיגער עקאנאמיע קען מען נישט אפלייקענען. די הונדערטער נייע ד

געוואונשענע נייעס פאר אונזער קאמיוניטי. א  -און אנדערע פירמעס איז גאר  JMAווערן געשאפן דורך 
    יישר כח צו אלע אונזערע צוזאמארבעטער וועלכע האבן דאס געהאלפן מאכן א סוקסעס.״

    
ארימטע  ב-״סירעקיוס מאכט א רושם אלס א וועלט סירעקיוס מעיאר בען וואלש האט געזאגט,

פאבריצירונג קאמפוס אויף דעם סָאוטסייד דינט אלס א פערפעקטן  5G׳ס נייע  JMA׳סמַארט סיטי׳, און 
ביישפיל פון די שטאט׳ס פארשריטן. די היסטארישע אינוועסטירונג וועט שטיצן די נייע חיות וואס ווערט  

אונזער סטראטעגיע   —סּורדזש  אריינגעבלאזן איבער דער שטאט און וועט זיין א הוספה צום סירעקיוס
פאר ארייננעמיגע אויפשטייג אין דער נייער עקאנאמיע. איך דאנק די פילע צוזאמארבעטער וועלכע האבן 

אליינס,   JMAאינוועסטירט אין סירעקיוס און אין דעם פראיעקט, אריינגערעכנט גאווערנער האוקול און 
    אויפטאן אינאיינעם.״און איך קוק ארויס צו וואס מיר קענען ווייטער 

    
פארזיצער רענדי וואלקען,  -צענטראל ניו יארק ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונגס קאונסיל מיט

פון די פאבריצירער אסאסיעשען פון צענטראל ניו יארק, און דר. לינדע   CEOפרעזידענט און 
אנישע קאונסיל איז גענצליך  ״דער ראי לעמורע, פרעזידענט פון ׳לע מאוין׳ קאלעדזש, האט געזאגט,

איבערגעגעבן פאר׳ן צוקונפט פון דאונטאון סירעקיוס. דורך שטיצן טראנספארמירנדע פראיעקטן ווי דער  
JMA   פארברייטערונג, פירן מיר אויף ווייטער אונזערע באמיאונגען אריינצוגעבן פרישע כוחות אין דעם

אמיליעס און אנדערע וועלכע זוכן מיטצוהאלטן מיט  געגנט, שאפנדיג א צוציענדן ארט פאר מילעניעלן, פ
    אלצדינג וואס דער געגנט האט אנצובאטן.״

    
 ווייערלעס׳  JMAאיבער ׳

אויפריכטן אמעריקאנע אנפירערשאפט אין ווייערלעס טעכנאלאגיע אין   JMA, טוט 2012געגרונדעט אין 
די   JMAירט אין סירעקיוס, ניו יארק, מאכט  . באז 5Gוויכטיגער צייט אין די טראנזיציע צו  -א קריטיש

פלאטפארמע,   5Gבאזירטע  -סָאפטוועיר- וועלט׳ס מערסט פארגעשריטענע און איינציגסטע גענצליך
׳ס  JMAוועלכע עס טוט אליין פלאנירן, קאדירן און פאבריצירן אין די פאראייניגטע שטאטן. 

מיטל  -מערסט מערקבאר א רעוואלוציאנערישע סָאפטוועיר לייזונגס —פארגעשריטענע טעכנאלאגיע 
טוט אריינבאגלייטן א נייע תקופה פון אינאוואציע און באהאפטנקייט פאר   —  XRANוואס רופט זיך 

ביזנעסער, ארבעטער און, ענדגילטיג, פאר קָאנסּומערס. פאר מער אינפארמאציע,  
    .www.jmawireless.com באזוכט

    

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.jmawireless.com%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2c562b521dca4b39d7d208da70be0957%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637946258753517290%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=L1zXwQ%2BIgQ4HP871N2dZcZp%2B1Yz4b%2ByWo8UBItsAIIE%3D&reserved=0


    רייזינג׳ CNYפארשנעלערען ׳
רייזינג״, דער ראיאן׳ס אויספירליכע בלופרינט אויף צו שאפן   CNYאנצעט ״דער דעוועלאפמענט דערג 

פלאנירטער אויסלייג וועט -שטארקע עקאנאמישע וואוקס און קאמיוניטי דעוועלאפמענט. דער ראיאניש
זיך קאנצענטרירן אויף קאפיטאליזירן אויף אינטערנאציאנאלע האנדל געלעגנהייטן, פארשטערקערן  

  CNYאון שאפן אן אינקלוסיווע עקאנאמיע. איצט טוט דער ראיאן פארשנעלערן ׳ ענטרעפעניורשאפט
אויפלעבונג  -מיליאן דאלערדיגער סטעיט אינוועסטירונג דורך דער ָאפסטעיט ווידער 500רייזינג׳ מיט א 

צו  מיליאן דאלער אינוועסטירונג וועט באלוינען פריוואטע ביזנעסער אויף  500איניציאטיוו. דער סטעיט׳ס  
און דער ראיאן׳ס פלאן, ווי איינגעגעבן, טוט פאראויסזען  — ביליאן דאלער  2.5אינוועסטירן פיל מער ווי 

   דא. נייע צוגעקומענע דזשאבס. מער אינפארמאציע איז דא צו באקומען  5,900ביז 
    

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

(www.esd.ny.gov די מיסיע פון .)ESD  איז צו שטיצן און אונטערהייבן אן אויפגעלעבטע און
נדער עקאנאמיע, דערמוטיגן דאס שאפן פון נייע דזשאבס און עקאנאמישע געלעגנהייטן, העכערן  וואקס

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

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. 

וויקלונג קאונסילס און די  אגענטור וואס טוט אויפזען אויף די ניו יארק סטעיט ראיאנישע עקאנאמישע אנט
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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