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

 

 
גאווערנער האקול אנאנסירט אנהויב פון קאנסטרוקציע אויף פארפלייצונג באפעסטיגונג פראיעקטן 

  אין קלעיטאן ווילעדזש אין דזשעפערסאן קאונטי
  

פונעם טיייך און באשיצן מיליאן דאלאר צו העכערן אויסגעפלאסטערטע וועג אויפן זייט  2.55
  לאקאלע ביזנעסער פון צוקונפטיגע פארפלייצונג שאדנס

  
מיליאן דאלאר אין גרענט פינאנצירונג צו ערזעצן און איבערבויען געשעדיגטע דאקן און   2.5כמעט 

 פארבעסערן צוגענגליכקייט פאר פארוויילונג שיפלער 
  

צו פארבעסערן ווילעדזש דאקן ביי אנדענק מאנומענט פאר וועטעראנען, פארמערנדיג  $975,000
  פובליק זיכערהייט

  
ראיאנישע דאק, א קריטישע פלאץ פאר  Frink Parkצו באשיצן און סטאביליזירן  $250,000

   צוטריט פון גרויסע שיפן
  

באפעסטיגונג און עקאנאמישע אנטוויקלונג מיליאן דאלארדיגע  300טייל פון ניו יארק סטעיט'ס 
   אינציאטיוו

  
  

גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט די אנהויב פון קאנסטרוקציע אויף א סעריע פון  
פארפלייצונג באפעסטיגונג פראיעקטן אין קלעיטאן ווילעדזש, דזשעפערסאן קאונטי. די פיר פראיעקטן  

מיליאן דאלאר אין גרענט פינאנצירונג דורך די סטעיט'ס לעיק   6.3זענען געשאנקען געווארן כמעט 
 Resiliency and Economic) אנטוויקלונג אינציאטיוו באפעסטיגונג און עקאנאמישע ָאנטַאריאו

Development Initiative, REDI) .  איינמאל עס וועט פארענדיגט ווערן, וועלן דיREDI- פינאנצירטע
פראיעקטן העלפן פארקלענערן די סכנות פון צוקונפטיגע הויכע וואסער שטאפלען און פארשטערקערן די  

 באפעסטיגונג פון די ברעגע. 
  

"די היינטיגע אינוועסטירונגען אין די טראנספארמאטיווע פראיעקטן לענגאויס לעיק ָאנטַאריאו און די  
ש צו העלפן פארזיכערן די וואוילזיין פון די קאמיוניטיס וועלכע שטייען  סעינט לאורענס ריווער זענען קריטי

פראגראם, ארבעטן מיט   REDI"דורך דעם  האט גאווערנער האקול געזאגט.אויף אונזערע ברעגעס", 
פון די נאענט מיט לאקאלע רעגירונגען צו אדרעסירן די סכנה פון צוקונפטיגע פארפלייצונגען און צו  

ווירקונגען פון קלימאט טויש. איינמאל זיי וועלן זיין פארענדיגט וועלן די פארבעסערונגען   פארקלענערן די
אויפטרייבן עקאנאמישע אנטוויקלונג, ברענגען מער טוריזם און האלטן אויף די פאפולערע דעסטינאציע  

ש בלייבט א פארזיכערנדיג אז קלעיטאן ווילעדז —זיכער און צוגענגליך ווען די וואסערן זענען הויך 
  בליהענדע קאמיוניטי פאר איינוואוינער און באזיכער צוגלייך." 

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fprograms%2Flake-ontario-resiliency-and-economic-development-initiative-redi&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cea10c65e94e84546a2ec08da70d55765%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637946358848231727%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XSaHUy%2FkIltISeSlBvfdNa%2BcyBoCd%2BnIDlSQ7QQmhA4%3D&reserved=0


האט די סעינט לאורענס ריווער געהאט רעקארד הויכע וואסער שטאפלען וועלכע האבן   2019אין 
פאראורזאכט שעדליכע פארפלייצונגען דורכאויס קאמיוניטיס לענגאויס די טייך'ס ברעגע. די געשעענישן  

ורזאכט שאדנס צו פובליק אינפראסטראקטור און באגרעניצט פובליק באנוץ מיט פאפולערע  האבן פארא
'(, האבנדיג א Riverwalkטוריסט דעסטינאציעס ווי די אויסגעפלאסטערע וועג לענגאויס די טייך )די '

ויך  נעגאטיווע ווירקונג אויף פובליק זיכערהייט און אויף לאקאלע עקאנאמיעס. די פראיעקטן וועלן א
אדרעסירן וואקלדיגע אינפראסטראקטור און גיבן א שטופ פאר עקאנאמישע אנטוויקלונג אין  

  דזשעפערסאן קאונטי.
  

קאמיסיע פאר א סך   REDIמיליאן דאלאר דורך די  8.6די ווילעדזש איז געשאנקען געווארן מער פון 
ז געשאנקען געווארן פינאנצירונג  הכל פון פינף פראיעקטן. די פינפטע באפעסטיגונג פראיעקט וועלכע אי

 Village ofפארבעסערונגען צו די קלעיטאן ווילעדזש אפלויף וואסער זאמלונג און רייניגונג ּפלענט ) –
Clayton Wastewater Collection and Treatment Plant  )–   האט אנגעהויבן קאנסטרוקציע אין

  ס רעכנט אריין:און די ארבעט מאכט פארשריט. די היינטיגע אנאנ 2021
  

די אויסגעפלאסטערטע   :$2,554,000די אויסגעפלאסטערטע וועג לענגאויס די טייך,  •
ריווער איז געווארן א פאפולערע דעסטינאציע פאר וועג לענגאויס די סעינט לאורענס 

באזיכער און איינוואוינער, פארבינדנדיג צווישן די פארשידענע אטראקציעס און לאקאלע  
האבן הויכע טייך שטאפלען   2019ביזנעסער אין די שטאטישע שאּפינג דיסטריקט. אין 

און עקסטרעמע כוואליעס פאראורזאכט פארפלייצונג שאדנס צו טיילן פון די  
אויסגעפלאסטערטע וועג. דער פראיעקט וועט העלפן פארקלענערן די ווירקונגען פון  

נסטאלירן א העכערע באורדוואלק העכער צוקונפטיגע הויכע וואסער שטאפלען דורכן אי
  די עקזיסטירנדע סטרוקטור.

  
• Crib Dock  ביי דיMary Street Boat Launch  ,$2,489,000:  עס שטייען יעצט

שטעלט צו וויכטיגע   Mary Streetאויף  Main Dock. די Mary Streetצוויי דאקן אויף 
פלאץ פאר שיפן פון באזיכער און איינוואוינער. די דאק איז פאפולער צווישן טוריסטן און  

ערלויבן באזיכער צוצוקומען צו די לאקאלע געשעפטן, מוזעאומס און רעסטוראנטן אין די  
העלפט שיפלער זיך  Mary Street Boat Launch Dockקאמיוניטי. די קלענערע 

אזן אויף זייערע פארוויילונג שיפלעך דורך די שיף ראמפע. צוליב  ארויסצול
פארפלייצונגען האבן ביידע סטרוקטורן אריינגעכאפט באדייטנדע שאדנס, האבנדיג א 

נעגאטיווע ווירקונג אויף די סטאביליטעט פון די דאקן און פארשווערנדיג די  
מיאונגען אין דעם פראיעקט  צוגענגליכקייט פאר פארוויילונג שיפלער. באפעסטיגונג בא

מיט א נייע שווימנדע דאק און   Boat Launch Dockוועלן אריינרעכענען דאס ערזעצן די  
  צו שטיין העכער.  Main Dockדאס איבערבויען די 

  
• Village Docks  ,די  :$975,000ביי וועטעראנען מאנומענטVillage Dock   און די

( זענען פאפולער  Veterans Memorial Monumentוועטעראנען אנדענק מאנומענט )
צווישן באזיכער און טוריסטן אזוי ווי עס ערלויבט דירעקטע צוטריט צו די  

אויסגעפלאסטערטע וועג אויפן טייך און צו לאקאלע ביזנעסער. די עקזיסטירנדע  
Village Dock און עס איז באשטאנען פון א  1996 איז אינסטאלירט געווארן אין

האלצערנע שווימנדע דאק און אן אנקער סיסטעם. הויכע וואסערן מיט די באגלייטנדע 
'ס צושטאנד לענגאויס די  Village Dockהויכע כוואליעס שטעלן א סכנה צו די 

אויסגעפלאסטערטע וועג נעבן די וועטעראנען אנדענק מאנומענט. דער פראיעקט וועט  
ן פון דאס ערזעצן די עקזיסטירנדע שווימנדע כוואליע אפשטילער, ברענגענדיג  באשטיי

 שוץ פון עקסטרעמע כוואליעס. 

  



• Frink Park  ,די : $250,000ראיאנישע דאקThousand Islands Regional Dock  ,
אין קלעיטאן'ס שטאטישע צענטער, איז   Frink Parkפלאצירט לענגאויס די ברעגע נעבן 

פלאץ פאר צוטריט צו די קאמיוניטי אלץ א פאראייניגטע שטאטן  א קריטישע 
( און  Department of Homeland Securityדעּפארטמענט פון היימלאנד זיכערהייט )

אריינגאנג פארט. די דאק קען    105cגַארד סערטיפייד  -פאראייניגטע שטאטן קָאוסט
שיפן. עס איז קריטיש אז די  אריינעמען הויכע שיפן, יאכטעס, טָאגבָאוט שיפן און קרּוז

דאק זאל בלייבן אפן און צוגענגליך. פארפלייצונג שאדן רעכנט אריין פארשוועמונג פון  
אויספלאסטערנדע שטיינער. סכנה פארמינערונג מאסנאמען פון דעם פראיעקט  

( sheet pileרעכענען אריין דאס פארזיגלען לעכער צווישן די עקזיסטירנדע דינערע )
( וואנט און  bulkheadן די באדן אונטערן וואסער צו באשיצן די דיקערע )וואנט או

  פארמיידן פארשוועמונג פון זאמד פון הונטער די וואנט.

  
 Department ofניו יארק סטעיט דעּפארטמענט פון ענווייראמענטאלע אפהיטונג )

Environmental Conservation קאמישאנער און )REDI  טשעיר, בעזיל סעגָאוס, -קאמיסיע קא
פראגראם א פאזיטיווע ווירקונג מיטן שטופן   REDI"פראיעקט נאך פראיעקט, האט דער  האט געזאגט, 

פאר עקאנאמישע אנטוויקלונג אין די ראיאן, היטן אויף די פובליק געזונטהייט, באשיצן פלעצער אין די  
ברעגעס קעגן די סכנה פון פארפלייצונג שאדן. מיט  נאטור פאר ווילדע באשעפענישן און באפעסטיגן 

גאווערנער קעטי האקול'ס אנטשיידענע שטיצע מאכט ניו יארק סטעיט זיכער אז קלעיטאן און אנדערע  
קאמיוניטיס לענגאויס די לעיק ָאנטַאריאו און סעינט לאורענס ריווער ברעגעס וועלן זיין בעסער צוגעגרייט  

  סער שטאפלען." פאר צוקונפטיגע הויכע ווא 
  

"עס איז קריטיש וויכטיג אז מיר  ניו יארק סעקרעטערי ָאוו סטעיט ראבערט ראדריגעז האט געזאגט, 
זאלן טוהן אלעס וואס מיר קענען צו באשיצן אונזערע קאמיוניטיס פון די חורבנות וואס ווערן אנגעזייעט  

זיכערהייט און אלגעמיינע קוואליטעט פון   דורך פארפלייצונגען. די קריטישע פראיעקטן וועלן פארמערן די
לעבן פאר איינוואוינער, פארגרעסערן די אויסזיכטן פון הצלחה פאר ביזנעסער און טוריזם, העלפן  

פארזיכערן די סטרוקטורישע שטארקייט פון די ברעגע און פארבעסערן די גרייטקייט פאר צוקונפטיגע  
 צרות פון הויכע וואסער שטאפלען." 

  
"קלעיטאן אי זאן אוצר פון די 'טויזנט אינזלען' וועלכע  סענאטארשע ּפעטי ריטשי האט געזאגט,  סטעיט

האבן אין די לעצטיגע יארן געמאכט כסדר'דיגע פארבעסערונגען צו צוציהען נייע איינוואוינער, ביזנעסער 
שיצן קלעיטאן פון  און טוריסטן צו די ווילעדזש. די לעצטע פארבעסערונגען וועלן נישט נאר העלפן בא

צוקונפטיגע הויכע וואסער שטאפלען, נאר זיי וועלן דאס אויך פארגרינגערן פאר מענטשן צו געניסן פון די  
הערליכע סעינט לאורענס ריווער. עס דערפריידט מיר גאר אז ניו יארק סטעיט מאכט די וויכטיגע  

יעקטן וועלן ווייטער פארבעסערן קלעיטאן  אינוועסטירונגען, און איך קוק ארויס צו זעהן וויאזוי די פרא
  ווילעדזש." 

  
"אונזער ראיאן האט געזעהן די שרעקליכע  אסעמבלי מיטגליד מארק ווַאלטשיק האט געזאגט, 

ווירקונגען וואס הויכע וואסער שטאפלען קענען האבן אויף ּפראּפערטי אייגנטימער און קליינע ביזנעסער  
לענגאויס לעיק ָאנטַאריאו און סעינט לאורענס ריווער, וועלכע ווייזן אויף פארוואס אינוועסטירן אין  

ור איז אזוי וויכטיג פאר א פעסטע עקאנאמיע און קאמיוניטי. די  שטארקע, פארלעליכע אינפראסטראקט
REDI   פראיעקטן אין קלעיטאן ווילעדזש זענען געוואלדיגע ביישפילן וויאזוי צו צוריקבויען קלוגער און זיין

 גרייט צו צוריקקעמפן קעגן סיי וועלכע צוקונפטיגע הויכע וואסער שטאפלען." 
  

"דזשעפערסאן קאונטי האט ן וויליאם דזשאנסאן האט געזאגט, דזשעפערסאן קאונטי טשעירמא
פראגראם האבנדיג א פאזיטיווע ווירקונג אין ברעגע קאמיוניטיס, און מיר זענען   REDIצוגעזעהן דעם 

דאנקבאר פאר ניו יארק סטעיט פאר די אנגייענדע שטיצע און שותפות צו זיכער מאכן אז אונזער ראיאן 



ן און אז די וועלכע האבן ליב צו באזוכן אונזערע קאמיוניטיס קענען פארזעצן אזוי  איז פארראכטן אינגאנצ
  צו טוהן פאר פילע יארן אין די צוקונפט." 

  
"באזיכער פון איבערן לאנד פארן צו קלעיטאן  קלעיטאן ווילעדזש מעיאר נארמע זימער האט געזאגט, 

האט צו אפפערן, אריינרעכענענדיג שיפלען און  ווילעדזש צו געניסן פון אלעס וואס אונזער קאמיוניטי 
וועלן מיר פארבעסערן און פארזיכערן   REDIפישעריי אויף די הערליכע סעינט לאורענס ריווער. דורך 

קריטישע ברעגע אינפראסטראקטור אזוי אז אפילו אין צייטן פון הויכע וואסער שטאפלען וועט דאס 
  באנוץ מיט די ברעגע זיין אומגעשטערט." 

  
 REDI"אזוי ווי קלעיטאן ווילעדזש'ס קלעיטאן טַאון סּוּפערווייזאר לענס ּפיטערסאן האט געזאגט, 

פראיעקטן לאזן זיך ארויס אויפן וועג, וויל די טַאון גראטולירן די ווילעדזש. שווערע ארבעט, 
טיגע פראיעקטן צו  אנטשלאסנקייט און א געוואלדיגע שותפות מיט ניו יארק סטעיט האבן ערלויבט די וויכ

  ווערן אויסגעפירט." 
  

אין אפרוף צו די כסדר'דיגע פארפלייצונגען לענגאויס די ברעגעס פון לעיק ָאנטַאריאו און די סעינט  
צו פארמערן די באפעסטיגונג פון   REDIלאורענס טייך האט ניו יארק סטעיט אוועקגעשטעלט  

  REDIנאמישע אנטוויקלונג אין דעם ראיאן. פינף קאמיוניטיס אויף די ברעגעס און אונטערהייבן עקא
ראיאנישע פלאנירונג קאמיטעס, וועלכע באשטייען פון פארשטייער פון אכט קאונטיס )ניאגארא און 

ארליענס, מאנראו, וועין, קאיוגע און אסוועגא, און דזשעפערסאן און סט. לאורענס(, זענען 
גע פריאריטעטן, ריזיקירטע אינפראסטרוקטור און  אוועקגעשטעלט געווארן צו אידענטיפיצירן ארטי

, האט די סטעיט זיך פארפליכטעט צו צאלן  REDIאנדערע פארמעגנס, און פובליק סעיפטי זארגן. דורך  
מיליאן דאלאר צו בענעפיטירן קאמיוניטיס און פארמערן די באפעסטיגונג אין   300ביז אזויפיל ווי 

ו פארפלייצונגען לענגאויס לעיק ָאנטַאריאו און די סעינט לאורענס  ראיאנען וועלכע זענען אויסגעשטעלט צ
  ריווער. 

  
  134, זענען שוין 2019פראגראם איז אוועקגעשטעלט געווארן אין פרילינג פון  REDIזינט די סטעיט'ס 

REDI- פראיעקטן   64געשטיצטע לאקאלע און ראיאנישע פראיעקטן אונטערוועגנס, אריינרעכענענדיג
  41פראיעקטן אין די קאנסטרוקציע שטאפלען און  29זענען אין די פלאנירונג שטאפל, וועלכע 

  פארענדיגטע פראיעקטן.
  

מיליאן דאלארדיגע ראיאנישע וואסער גראבונג  15פראגראם האט אריינגערעכנט א  REDIדי סטעיט'ס 
(, א באמיאונג צו אהערשטעלן א ברייטע צוגאנג צו די  Regional Dredging Projectפראיעקט )

אנגייענדע באדערפענישן צו אויסגראבן ערד פון אונטער די וואסער )דרעדזשינג( צו מאכן קאנאלן וואו די  
זאלן זיך קענען דערנענטערן צום האפן, גענוצט הויפטזעכליך פאר פארוויילונג שיפלעך און אין   שיפלעך

נויטפאל. די דרעדזשינג פירט אוועק די פארזאמלטע סעדימענט פון דער אויבערפלאך פון אונטער׳ן  
שטע צוויי  וואסער צו ערמעגליכן פאר אנגייענדע זיכערע הַארּבָאר און דורכפאר פון שיפן. אין די ער

קאנאלן אויפן האפן, וועלכע זענען יעצט שוין   20שטאפלען האט די סטעיט דורכגעפירט גראבונגען אין  
פארענדיגט. דורכאויס די דריטע שטאפל וואס איז ערווארטעט פארצוקומען סוף דעם זומער וועט די  

צושטעלן די  סטעיט אריבערפירן די מענעדזשמענט איבער דעם פראגראם צו די קאונטיס און 
אינפארמאציע וואס זיי דארפן צו קענען פארבעסערן, פארברייטערן און אויספירן אן עקזיסטרינדע  
  ראיאנישע וואסער גראבונג מענעדזשמענט פלאן צו האלטן די קאנאלן אפן אין די קומענדיגע יארן.

  
  .דאקט נייעס, דרו REDIפאר נאך אינפארמאציע, פראפילן פון די פראיעקטן און פאר 
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