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  מיליאן דאלער צו מאכן 139גאווערנער האוקול אנאנסירט ׳קָארנינג׳ אינק. וועט אינוועסטירן 
 וואקסן אפעראציעס אין מאנראו קאונטי  

  
נייע דזשָאבס אין דעם ווילעדזש פעירפארט  270פארברייטערונג פון אפעראציעס צו שאפן איבער 

און דעם טאון געיטס, צו אדרעסירן דעם אויפשטייגנדן פארלאנג אין דעם סעמיקאנדוקטאר  
 מארקעט  

  
  —מיליאן דאלערדיגע ניו יארק סטעיט אינוועסטירונג דערגאנצעט ׳פינגער לעיקס פארווערטס׳  5

 דער ראיאן׳ס ארומנעמיגע סטראטעגיע אויפצולעבן קאמיוניטיס און מאכן וואקסן די עקאנאמיע  
  
  

גאווערנער קעטי האוקול האט היינט אויסגעמאלדן שטיצע פאר ׳קָארנינג׳ אינק.׳ס אינוועסטירונג צו  
מאכן וואקסן אירע אפעראציעס אין מערב ניו יארק. די קאמפאני וועט פארברייטערן אפעראציעס ביי 

יגנדע  צוויי מאנראו קאונטי לאקאציעס, געצילט אויף נאכקומען פארלאנג אין דעם גיך אויפשטי
טשעין. די  -סעמיקאנדוקטאר מארקעט און שטיצן העכערע סטאביליטעט אין דעם נייטיגן סּוּפליי

נייע דזשָאבס ביי איר פעירפארט   270׳קָארנינג׳ פארברייטערונג אונטערנעמונג וועט שאפן איבער 
ועט ארייננעמען  . דאס ו2024ווילעדזש לאקאציע, וועלכס איז גע׳סקעדזשיול׳ט פארענדיגט צו ווערן אין 

די פארברייטערונג פון איר אדמיניסטראטיווע און פאבריצירונג איינריכטונגען, ווי אויך דאס אוועקשטעלן  
א דעוועלאפמענט און אינזשינערונג צענטער פון אויסצייכענונג דערנעבן. אין צוגאב, וועט די קאמפאני  

נג ביי דזשעטוויּו דרייוו אין דעם טאון געיטס,  אויסריכטן א נייע לעיסער ָאּפטיקס פראדוקציע איינריכטו
  2023וועלכע איז געצילט פארענדיגט צו ווערן אין 

  
 170״׳קָארנינג׳ איז געווען א וויכטיגע טייל פון דעם טעפעך פון ניו יארק סטעיט פאבריצירונג פאר באלד 

האט גאווערנער האוקול  יאר אלס אן אלוועלטליכע פירער אין ספעציאליטעט גלאז און סעראמיקס,״ 
״איך שטאלציר מיך צו שטיצן די קאמפאני׳ס אינוועסטירונגען אין מאנראו קאונטי אזוי ווי מיר געזאגט. 

צייגן ניו יארק׳ס אנגייענדע אנטשלאסנקייט צו שטיצן די וואוקס פון אינאווירנדע ביזנעסער וואס וועט  
ענטירן ניו יארק אלס דעם נאציאנאלן צענטער פאר  ציען אונזערע קאמיוניטיס און נאך מער צעמ -פאראויס

 סעמיקאנדוקטאר פאבריצירונג.״  
  

׳קָארנינג׳ האט אויסגעוועלט צו מאכן וואקסן די פארנעם פון איר פארגעשריטענע ָאּפטיקס ביזנעס אין  
בארימט אלס דעם ָאּפטיקס, פָאטָאניקס און -דעם פינגער לעיקס ראיאן אזוי ווי עס איז וועלט

פָאטָאניקס׳   AIM( קאפיטאל פון דער וועלט. עס איז דער היים ארט נישט נאר פאר ׳OPIמעדזשינג )אי
טעסט׳ען, צוזאמשטעלן און איינפאקן איינריכטונג, נאר אויך צו דער אוניווערסיטעט פון ראטשעסטער׳ס  

  OPIארטיגע  100ָאּפטיקס אינסטיטוט, דער ראטשעסטער אינסטיטוט פון טעכנאלאגיע און צו איבער 
שטיצע נעטווָארק, און  קאמפאניס. דער ראיאן האט די געניטע ארבעטסקראפט, טעכנאלאגיע באזע,  

 ביזנעסער.   OPIמיטלען צו אפטימאל איינפירן און מאכן וואקסן -שטיצע
  



נייטיגע צייט ווען עס געפונט זיך איבער דער גארער  -די ׳קָארנינג׳ אינוועסטירונג קומט אין א העכסט
ארן דורך דער  וועלט א מאנגל אין סעמיקאנדוקטארס אדער ׳טשיּפס׳, וועלכע איז ערגער געמאכט געוו

פאנדעמיע. זינט אנהייב פון איר אדמיניסטראציע, האט גאווערנער האוקול אויסגעדרוקט די   19-קָאוויד
סיסטעם אין -וויכטיגקייט פון פארזיכערן ניו יארק סטעיט׳ס ראלע אין אנטוויקלען א שטארקע עקא

 פארגעשריטענע פאבריצירונג.  
  

״סעמיקאנדוקטארס זענען  האט געזאגט,  CEOצער און ווענדעל פי. וויקס, ׳קָארנינג׳ פארזי
פון סמארטפאנס,   —יסודות׳דיג צו באלד יעדע סארט טעכנאלאגיע מיט וועלכע מיר באניצן זיך היינט 

פירן דער סעמיקאנדוקטאר  -ביז קַארס, ביז היים אויסריכטונגען. ׳קָארנינג׳ האט געהאלפן פאראויס
אונזער פארברייטערונג וועט אונז ווייטער האלטן אין בעסטער   יאר, און 50אינדוסטריע פאר איבער  

פאזיציע צו שטיצן באלד יעדן טריט און שריט פון דעם טשיּפ פאבריצירונג פראצעס אזוי ווי מיר רופן זיך 
אפ צו שטייגנדע קאסטומער פארלאנג. מיר זענען דאנקבאר פאר גאווערנער האוקול׳ס אנגייענדע  

אז זי האט געמאכט אינוועסטירן אין און פארשטערקערן סעמיקאנדוקטאר  שטיצע און מיר שעצן  
 פאבריצירונג א הויפט ציל.״ 

  
די קאמפאני, הויפטקווארטירט אין ׳קָארנינג׳, ניו יארק, איז א גרויסע ארבעטסגעבער אין ניו יארק מיט  

 וועלט. איבער דער  62,000ארבעטער לענגאויס דעם סטעיט און אומגעפער  7,000איבער 
  

׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ העלפט ארויס ׳קָארנינג׳ מיט די פלאנירטע פארברייטערונג דורך  
באזירטע ׳עקסעלסיָאר דזשָאבס טעקס קרעדיט׳ אין -מיליאן דאלער אין פונקציע 5צושטעלן ביז 

׳גרעיטער   אויסטויש פאר דזשָאב שאפן און אינוועסטירונג פארשפרעכונגען. מאנראו קאונטי און
ראטשעסטער ענטערפרייז׳ העלפן אויך מיט די פראיעקטן. די סך הכל פראיעקט קאסטן פאר דער  

 מיליאן דאלער.   139פארברייטערונג ביי ביידע איינריכטונגען איז באשטימט געווארן אויף 
  

און קאמיסיאנערין האוּפ נייט האט   CEO׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ פרעזידענטקע,  
״סיי ׳קָארנינג׳ און סיי דער פינגער לעיקס ראיאן זענען אייניג מיט אינאוואציע, און דער  זאגט, גע

לעצטער אינוועסטירונג און פארברייטערונג פראיעקט שפיגלט אפ די קאמפאני׳ס היסטארישע 
ן די  פארשפרעכונג צו ניו יארק סטעיט און מאנראו קאונטי. קאמפאניס ווי ׳קָארנינג׳ קענען קלאר זע

שטארקייט פון דער ראיאן׳ס ָאּפטיקס אינדוסטריע, ווי אויך דער סטעיט׳ס פירערשאפט אין  
סיסטעם,  - סעמיקאנדוקטאר פאבריצירונג. די מאכטפולע קאמבינאציע טוט ווייטער טרייבן א טעק עקא

טערמיניגע -געניטע און טאלאנטפולע ארבעטסקראפט, וועלכס שאפט לאנג-געשטיצט דורך א הויך
 קאנאמישע אויפשטייג און געלעגנהייט.״ ע
  

 139נייע, גוט באצאלטע דזשָאבס און א היסטארישע  270״סענאטאר טשָאק שומער האט געזאגט, 
מיליאן דאלערדיגע אינוועסטירונג דורך ׳קָארנינג׳ וועט אונטערצינדן מאנראו קאונטי, שטעלן די פינגער  

ליכע פירער אין לעיסער ָאּפטיקס און ווייטער צעמענטירן  לעיקס אין פלאץ אלס אן אנגייענדע אלוועלט
ָאּפסטעיט ניו יארק אלס א סעמיקאנדוקטאר פאבריצירונג צענטער. ראטשעסטער׳ס מאכטפולע  

ארבעטסקראפט קומט נישט צווייט צו קיינעם און שטייט גרייט צו בויען דעם צוקונפט פון אמעריקאנע  
ג׳ אינק. פאר דער גרויסער אינוועסטירונג וועלכס וועט העלפן טרייבן פאבריצירונג. איך אפלאדיר ׳קָארנינ

מאנראו קאונטי און אמעריקע׳ס עקאנאמישע צוקונפט אין טעק פאבריצירונג. ראטשעסטער איז אן קיין  
פראגע שוין א וועלט פירער אין דער ָאּפטיקס אינדוסטריע און די נייע פארברייטערונג וועט לייגן די 

טשעינס, און אונטערצוהייבן דעם  - עס סופליי-צו שאפן מער דזשָאבס צו בעסער שאפן יופונדאמענט 
 לאנד׳ס פארמעסטערישקייט פאר פילע יארן אינ׳ם צוקונפט.״ 

  
מיליאן דאלערדיגע אינוועסטירונג איז   139״די  סענאטארקע קירסטין דזשיליברענד האט געזאגט,

די ׳קָארנינג׳ פארברייטערונג פון אירע אפעראציעס וועט   אויסגעצייכנטע נייעס פאר מאנראו קאונטי.



שאפן הונדערטער דזשָאבס און אונטערהייבן סעמיקאנדוקטאר פראדוקציע הארט דאהי אין ניו יארק  
 אזוי ווי טשיּפס זענען דרינגענד נייטיג אויף אן אלוועלטליכער פארנעם.״  

  
-קס און פָאטָאניקס אינדוסטריע איז קריטיש״דער ָאּפטי קאנגרעסמאן דזשאו מארעל האט געזאגט,

וויכטיג אויסצוהאלטן אונזער לאנד׳ס פאזיציע אלס פירער אין אלוועלטליכע אינאוואציע. איך בין  
דאנקבאר אז ׳קָארנינג׳ האט געקליבן מאנראו קאונטי פאר דער פארברייטערונג, וועלכע וועט נישט  

טעק עקאנאמיע אבער שאפט אויך הונדערטער ארטיגע  -יבלויז פארשטערקערן אונזער אויפשטייגנדע הי
דזשָאבס. איך שאץ גאווערנער האוקול׳ס פירערשאפט און קוק ארויס צו אונזערע אנגייענדע געמיינזאמע 

ארבעט צו שאפן דזשָאבס, מאכן וואקסן אונזער געניטע ארבעטסקראפט, און הייבט אונטער אונזער  
 ראיאן׳ס עקאנאמישע אויפשטייג.״ 

  
״איך בין דערהייטערט אויפצונעמען ׳קָארנינג׳ אינק.   סטעיט סענאטאר דזשערעמי קוני האט געזאגט,

-צו דעם טאון געיטס. אלס אן אלוועלטליכער, אינאווירנדער ארבעטסגעבער, איז ׳קָארנינג׳ גוט 
צוגעפאסט נאכצוקומען די אויפשטייגנדע געברויכן פון דער סעמיקאנדוקטאר אינדוסטריע און גלייכצייטיג 

ין אונזער ראיאן. איך בין דאנקבאר צו גאווערנער האוקול פאר שטיצן  שטיצן עקאנאמישע אויפשטייג א
 בארימטע פירער אין ָאּפטיקס.״ -מער גוט באצאלטע דזשָאבס אין גרעיטער ראטשעסטער אלס א וועלט

  
״איך אפלאדיר דעם מאנשאפט ביי ׳קָארנינג׳ אינק.   מיטגליד הערי בראנסאן האט געזאגט,-אסעמבלי 

סנקייט צו אונזער ראיאן. די היינטיגע אנאנסירונג דורך די פירמע און גאווערנער  פאר זייער אנטשלא
האוקול ווייזט אז די ראטשעסטער געגנט האט א שטארקע, פארשידנארטיגע און פעהיגע ארבעט'ס 

קראפט, און אז עס אין אן עקאנאמישע פאזיציע צו שאפן דזשאבס פאר די צוקונפט. איך קוק ארויס צו די  
 נינג׳ אינק. אויפשטייג און דאס צוגאב פון נייע דזשָאבס ביי צוויי מאנראו קאונטי קאמפוסן.״ ׳קָאר

  
״מיר זענען אזוי שטאלץ צו זיין דער היים ארט   מיטגליד דזשען לונספארד האט געזאגט,-אסעמבלי 

רנינג׳  פאר איינע פון די ׳קָארנינג׳ ערשטראנקיגע פארגעשריטענע ָאּפטיקס איינריכטונגען. ׳קאָ 
וויכטיגע ארבעט און פארזארגט ערשטראנקיגע טרענירונג צו שאפן -פעירפארט אפיס פירט אויס קריטיש

דעם ארבעטסקראפט אין וועלכע מיר נייטיגן זיך אויף פארצוזעצן ווייטער אונזער פירערשאפט אין דעם  
ער מאכט דאס אן אידעאלע  פעלד פון ָאּפטיקס. די אייגנארטיגע געניטקייט פון אונזער ראיאן׳ס ארבעט

קאמיוניטי צו פארברייטערן אריין אין און איך בין דאנקבאר אז ׳קָארנינג׳ האלט אויך דעם בליק. די נייע  
 דזשָאבס אין פעירפארט וועלן פארזארגן גרעסערע געלעגנהייטן פאר אונזער קאמיוניטי צו שטייגן!״ 

  
״אלס א סטעיט פארטרעטער וועלכס דינט סיי   געזאגט,מיטגליד דעמאנד מיעקס האט -אסעמבלי 

דעם טאון געיטס און סיי דער שטאט ראטשעסטער, בין איך דאנקבאר צו ׳קָארנינג׳ אינק. פאר׳ן ליפערן 
באדייטנספולע אינוועסטירונגען צו די מיטגלידער פון אונזער קאמיוניטי. זייער פארברייטערונג טוט  

גייענדע היסטאריע אלס א צענטער פאר סיי די פארגעשריטענסטע  באשטעטיגן אונזער אנ -ווידער
אינאוואציע און פירערשאפט. אזוי ווי מיר ארבעטן צו אויפלעבן אונזער שטאט, מוזן מיר ווייטער צושטעלן  

באצאלטע דזשָאבס און באדייטנספולע קאריערעס צו די איינוואוינער פון גרעיטער ראטשעסטער.  -גוט
׳קָארנינג׳ אינק. פאר צייגן איר אנגייענדע אנטשלאסנקייט צו אונזערע איינוואוינער און  איך וויל דאנקען 

 פאמיליעס פאר פילע קומענדע דורות.״ 
  

״איך לויב ׳קָארנינג׳ פאר זייער אנטשלאסנקייט צו   מיטגליד סערע קלארק האט געזאגט,-אסעמבלי 
ראיאן. דער גרעיטער ראטשעסטער געגנט איז מאנראו קאונטי, אנערקענענדיג די שטארקייט פון אונזער 

העכסט צוגעפאסט צו שטיצן די סארט אויפשטייגונג, מיט אונזער פאנטרעגער אוניווערסיטעטן און 
אונזער אינוועסטירונג אין שאפן א געניטע ארבעטסקראפט. א דאנק אייך גאווערנער האוקול און  

פט און שטיצע צו מאכן וואקסן אונזערע ארטיגע  ׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ פאר אייער פירערשא
 עקאנאמיע.״  



  
״׳קָארנינג׳ אינק. איז אן איקאנישע   מאנראו קאונטי עקזעקיוטיוו אדאם בעללא האט געזאגט,

קארפאראציע מיט א לאנגע היסטאריע פון די פארגעשריטענסטע אינאוואציע און פירערשאפט.  
מאכן וואקסן אירע אפעראציעס אין מאנראו קאונטי, אן ארט  ׳קָארנינג׳ אנערקענט די בענעפיטן פון 

לעצטנס א נאמען געגעבן אלס דער ארט אמבעסטן פלאצירט אונטערצוצינדן אונזער לאנד׳ס אינאוואציע  
בארימטע קאלעדזשעס און אוניווערסיטעטן פארזיכערט אז מיר באטן   19עקאנאמיע. אונזער ראיאן׳ס 

טפולע ארבעטסקראפט נייטיג אויף נאכצוקומען די פאדערונגען פון די געניטע און טאלאנ-אן די הויך
טעק ָאּפטיקס, פָאטָאניקס און אימעדזשינג ביזנעסער. איך דאנק ׳קָארנינג׳ אינק., קעטי  - היינטיגע היי

האוקול און ׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ פאר זייער ווייטערדיגע אינוועסטירונג אין אונזער ארטיגע  
 מיע.״  עקאנא

  
״פעירפארט ווילעדזש איז  פעירפארט ווילעדזש מעיאר דזשולי דאמאראטץ האט געזאגט,

באגייסטערט אז ׳קָארנינג׳ אינק. האט אויסגעקליבן צו פארברייטערן דא אפעראציעס. דער דאזיגער  
וילעדזש׳ס  פראיעקט וועט ברענגען נייע דזשָאבס און געלעגנהייטן צו אונזער קאמיוניטי און שטיצט די ו

פעירפארט אויפ׳ן  —בליק פון זיין א ספעציעלן ארט צו ציען מענטשן צו וואוינען, ארבעטן און באזוכן 
 אויפגאנג.״  

  
פון ניו יארק סטעיט עלעקטרישע און גאז און   CEOפעטרישע נילסען, פרעזידענטקע און  

ו ווייטער פירן אונזער  ״מיר זענען באגייסטערט צ ראטשעסטער גאז און עלעקטריק האט געזאגט,
לאנגיעריגע צוזאמארבעט מיט ׳קָארנינג׳ אינק. דורך שטיצן דער קאמפאני׳ס פארברייטערונג אין 

מאנראו קאונטי און די הונדערטער דזשָאבס וואס עס ברענגט צו דעם געגנט. מיר זענען טיף אנטשלאסן  
אלאנטפולע, הויך געניטע ארבעטסקראפט  צו די קאמיוניטיס מיר סערווירן לענגאויס ניו יארק, און די ט

וואס וואוינט דא מאכט עס אן ערשטראנקיגע ארט פאר אינאווירנדע קאמפאניס אנצורופן א היים.  
NYSEG  אוןRG&E   און אונזערע עקאנאמישע אנטוויקלונג מאנשאפט שטייט גרייט צו שטיצן די סארט

 אינאוואציע און אויפשטייג.״ 
  

און פינגער לעיקס    CEOשעימבער ָאוו קָאמערס׳ פרעזידענט און ׳גרעיטער ראטשעסטער ט
פארזיצער באב דאפי האט געזאגט, -ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסיל מיט

מיטלען פאראייניגן זיך צו מאכן דער גרעיטער  -״אומפארגלייכבארע טאלאנט, טעכנאלאגיע, און הילפס
ראטשעסטער / פינגער לעיקס ראיאן אן אלוועלטליכער עפיצענטער פון ָאּפטיקס, פָאטָאניקס און 

ייערע און די פערפעקטע ארט פאר ׳קָארנינג׳ אינק. צו פארברייטערן ז  —אימעדזשינג אינאוואציע  
ווענדעל פי. וויקס, זיין   CEOפארגעשריטענע אפעראציעס. מיר דאנקען דעם ׳קָארנינג׳ פארזיצער און 

מאנשאפט, און אונזערע צוזאמארבעטער אין רעגירונגשאפט און עקאנאמישע אנטוויקלונג פאר׳ן העלפן 
 ברענגען די צוויי דערהייטערנדע פראיעקטן צו דער ווירקליכקייט.״ 

  
״די   פון ׳גרעיטער ראטשעסטער ענטערפרייז׳ האט געזאגט,  CEOרלבוט, פרעזידענט און מעט הו

׳קָארנינג׳ פארברייטערונג אין דעם גרעיטער ראטשעסטער, ניו יארק, ראיאן איז צוליב די אויפשטייגנדע  
אלס  מיטלען אין דער סעמיקאנדוקטאר אינדוסטריע. -פארלאנג פאר דער קאמפאני׳ס ָאּפטיקעל לייזונגס

פירער אין ָאּפטיקס, איז ראטשעסטער, ניו יארק, דעם פערפעקטן ארט פאר ׳קָארנינג׳ צו  -דער וועלט
געניטשאפט און ָאּפטיקעל טרענירונג פראגראמען נייטיג צו שטיצן איר ביזנעס  -געפונען די הויכע

 אויפשטייג פלענער.״  
  

פאר נאך אינפארמאציע איבער ׳קָארנינג׳ אינק., באזוכט: 
https://www.corning.com/worldwide/en.html .  

  
 פארשנעלערן ״פינגער לעיקס פָארווערד״ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.corning.com%2Fworldwide%2Fen.html.&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C46357876163841eee44408da6101e11e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637928957949375784%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sX5ixBITfW7hulunPyRAiqgh9CGhCD0OjxsSuwvP2y4%3D&reserved=0


דער היינטיגער אנאנסמענט דערגאנצעט ״פינגער לעיקס פָארווערד״, דער ראיאן׳ס אויספירליכע  
בלופרינט צו שאפן שטארקע עקאנאמיע וואוקס און קאמיוניטי דעוועלאפמענט. דער ראיאניש  

וסטריעס, אריינגערעכנט פאטאניקס,  געאייגנטער פלאן פאקסירט אויף אינוועסטירן אין הויפט אינד
אגריקולטור, און עסנווארג פראדוקציע, און פארגעשריטענע פאבריצירונג. איצט טוט דער ראיאן  

מיליאן דאלערדיגע אינוועסטירונג דורך דעם   500פארשנעלערן דער ׳פינגער לעיקס פָארווערד׳ מיט א  
מיליאן דאלער אינוועסטירונג ווען באלוינען   500׳ס ָאּפסטעיט ווידער־אויפלעבונג אינציאטיוו. דער סטעיט 
און דער ראיאן׳ס פלאן, ווי   —ביליאן דאלער  2.5פריוואטע ביזנעסער אויף צו אינוועסטירן פיל מער ווי 

נייע צוגעקומענע דזשאבס. מער אינפארמאציע איז צו   8,200איינגעגעבן, טוט פאראויסזען ביז 
 . דא באקומען

  
 איבער ״עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט״ 

  אגענטור  ( איז ניו יארק'ס הויפט עקאנאמישע אנטוויקלונגESD׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ )
(www.esd.ny.gov.)  די מיסיע פוןESD  איז צו שטיצן און אונטערהייבן אן אויפגעלעבטע און

וואקסנדער עקאנאמיע, דערמוטיגן דאס שאפן פון נייע דזשאבס און עקאנאמישע געלעגנהייטן, העכערן  
איינקונפט פאר׳ן סטעיט און אירע מוניציפאליטעטן, און דערגרייכן סטאבילע און אויסגעברייטערטע  

ָאונס, גרענטס, טעקס קרעדיטס און אנדערע סארטן פינאנציעלע הילף,  ארטיגע עקאנאמיעס. דורך ניצן ל 
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. 
אויפזען אויף די ניו יארק סטעיט ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסילס און די   אגענטור וואס טוט

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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