
 
 גאווערנער קעטי האוקול   8/11/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

  ניו יארק סטעיט קאנאל  2022גאווערנער האוקול אנאנסירט אז ראטשעסטער וועט האלטן דעם 
 קאנפערענץ  

  
קאנפערענץ פון יעדע צוויי יאר ברענגט צונויף אדוואקאטן פון לענגאויס ניו יארק מיטצוטיילן  

 סטראטעגיעס אויף פארבעסערן קאנאל קאמיוניטיס  
  
  

 2022גאווערנער קעטי האוקול האט היינט אויסגעמאלדן אז דער שטאט ראטשעסטער וועט האלטן דעם  
צו א  קאנפערענץ,  קאנאל  סטעיט  יארק  און ניו  קאנאל  צוזאם  ברענגט  וואס  יאר  צוויי  יעדע  זאמקונפט 

וועג ענטוזיאסטן, פראפעסיאנעלן און שטודירער זיך צו לערנען איבער א ריי טעמעס -אינלאנדישע וואסער
דער   היסטאריע.  רייכע  זייער  אנערקענען  גלייכצייטיג  און  קאנאלן  סטעיט  יארק  ניו  מיט  פארבינדן 

וועט פאר וואס  ביי דעם סטראטהאלאן האטעל,    4ביז אקטאבער    2קומען אום אקטאבער  קאנפערענץ, 
ווערט געהאלטן דורך דעם קאנאל סָאסייעטי פון ניו יארק סטעיט און ווערט ספאנסירט דורך דעם ניו יארק  
נעשענעל   קאנאלוועי  ׳ערי  דער  און  קארפארעישען,  קאנאל  סטעיט  יארק  ניו  אויטָאריטעט,  ּפַאווער 

קארי צו העריטעדזש  אנטיילנעמער  הונדערטער  צוצוציען  ערווארטעט  איז  צוזאמקונפט  דער  דאר׳. 
 ראטשעסטער׳ס דאונטאון געגנט, העלפן סטימולירן די ארטיגע עקאנאמיע.  

  
, איז א 2025׳סטן יארטאג פון דעם עפענונג פון דעם ערי קאנאל אין  200״אזוי ווי מיר קוקן ארויס צום  

געלעגנהייט פאר קַאנַאלסייד קאמיוניטיס סיי זיך צו פרייען מיט די היסטארישע מערקווירדיגקייט פון דעם 
ר קאנאל סיסטעם ברענגט צו מאמענט פאר ניו יארק סטעיט, און אויך אפצומעסטן די ווערד וואס אונזע

האט גאווערנער האוקול  זייערע ארטיגע עקאנאמיעס און די שטאלץ עס ברענגט צו זייערע קאמיוניטיס,״  
וועגן, צונויפברענגנדיג און -״דער קאנאל קאנפערענץ באהעפט ניו יארקער מיט זייערע וואסערגעזאגט.  

 חים פון לענגאויס דעם סטעיט.״  אינספירירנדיג איינוואוינער און אדוואקאטן און מומ
  

 ROC׳קאנאל קאנפערענץ וועט ארייננעמען א קאמיוניטי פייערונג צו פארעהרן ראטשעסטער׳ס    2022דער  
ריווערוועי׳ פראגראם  צוויי טוץ טראנספארמאטיווע   —  דע  וואס קאנסאלידירט איבער  אן אונטערנעמונג 

פראיעקטן לענגאויס דעם דזשענעסי טייך אויף א פאראייניגטע סטראטעגיע. דער פראגראם רעכנט אריין 
שידענע ערליי פראיעקטן, אריינגערעכנט די לעצטנסדיגע פאזע איינס פארענדיגונג פון דעם ׳וועסט פאר

סטַאר קָאמָאנס, פארענדיגונג פון דעם ׳דזשענעסי ריווערוועי טרעיל׳ - ריווער ווָאל׳ פראמענאדע ביים נָארט
ווידער א  און  סיטי׳,  ׳צענטער  דעם  דורך  ריווערפרָאנט  דעם  קאראל  אויסשט-לענגאויס  טשארלס  פון  על 

פלאזא און דזשענעסי קרָאסרָאודס פארק. דער פלאן האט אויך אין בליק באדייטנדע ָאּפגרעידס צו גרויסע  
דער   דענקמאל;  קריגס  דעם  ביי  ארענא׳  קרָאס  ׳בלּו  דעם  אריינגערעכנט  איינריכטונגען,  ריווערפרָאנט 

קאנווענש ריווערסייד  ראטשעסטער  פלארעאנא  עי.  ׳רונדעל מעמאריעל דזשאסעף  דער  און  צענטער;  ען 
 לייברערי׳ געביידע. 

  
און   פרעזידענט  צווישנצייטיגע  אויטָאריטעט  ּפַאווער  יארק  האט    CEOניו  דריסקאל  אי.  דזשאסטין 

״עס איז דא ווייניג אין אונזער סטעיט׳ס היסטאריע אזוי באווירקנד, בארימט און וויכטיג ווי דער געזאגט,  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fcityofrochester.gov%2Froctheriverway%2F__%3B!!MQuuhw!xoc90VjHOYroIw62hz2BJoY4BRHHOJ5EAlilGx26A8aFGF6D8BfCMNCgP2tSp4SxSmFvf7eQ3zBK8XR-b1Rfg8aPdA%24&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C5b66b283bcbc441f941e08da7bb4fd21%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637958314515978750%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=38whGyGdy6CLm0SlplbzmyIn2eLgJnhPwmr%2F9%2F7l0qE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fcityofrochester.gov%2Froctheriverway%2F__%3B!!MQuuhw!xoc90VjHOYroIw62hz2BJoY4BRHHOJ5EAlilGx26A8aFGF6D8BfCMNCgP2tSp4SxSmFvf7eQ3zBK8XR-b1Rfg8aPdA%24&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C5b66b283bcbc441f941e08da7bb4fd21%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637958314515978750%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=38whGyGdy6CLm0SlplbzmyIn2eLgJnhPwmr%2F9%2F7l0qE%3D&reserved=0


וויכטיג פלאץ פאר די וואס האבן -יאריגע קאנאל קאנפערענץ איז א קריטיש-צוויי-ן דער יעדע ערי קאנאל, או
אן אינטערעס אין דער נושא לענגאויס אירע בארטנס זיך צונויפצוקומען און אידענטיפיצירן וויאזוי מיר קענען 

אונז  באפולמעכטיגן  בייטייכן  אירע  און  קאנאל  דער  צוקונפט.  איר  באשיצן  און אמבעסטן  עקאנאמיע  ער 
עררייכערן קַאנַאלסייד קאמיוניטיס ביז׳ן היינטיגן טאג, און דער פארום ערמעגליכט פאר אונז צו הערן פון  
אויסניצן דעם קאנאל  און  צו באשיצן  וויאזוי אמבעסטן  אויף  גרעסטע מבינים  פון דער סטעיט׳ס  געוויסע 

 גן דור פון ניו יארקער.״  סיסטעם, כדי אז עס זאל בלייבן לעבהאפט פאר׳ן קומענדי
  

ניו יארק   2022״עס פריידט מיך אויפצונעמען דעם    סטעיט סענאטאר דזשערעמי קוני האט געזאגט, 
דע ריווערוועי׳ פראיעקטן שוין   ROCסטעיט קאנאל קאנפערענץ צו ראטשעסטער דעם אקטאבער. מיט ׳

גוט אונטערוועגנס, ווי אויך אונזער רייכער קולטורעלע ירושה אלס א קאנאל שטאט, איז ראטשעסטער דער  
פערפעקטן ארט צו האלטן דעם פארקומעניש וואס וועט אויך שטיצן אונזער ארטיגער עקאנאמיע. איך בין 

טעיט און אלע צוזאמארבעטער וועלכע האבן ערמעגליכט  דאנקבאר צום קאנאל סָאסייעטי פון ניו יארק ס
 דער געלעגנהייט פאר אונזער ראיאן.״  

  
יארק סטעיט׳ס    מיטגליד הערי בראנסאן האט געזאגט, -אסעמבלי  ניו  פון  איינע  איז  ״דער ערי קאנאל 

מאל  מייל, איז דאס וואס איז א  350טייערסטע און באליבטסטע אייגנשאפט. אריבערשפאנענדיג איבער  
געניצט געווארן פאר שיקן סחורה איצט א טוריסט און עקאנאמישע טרייבן. עס פריידט מיך צו זען אז דער 

. אונזער  4ביז אקטאבער    2ניו יארק סטעיט קאנאל קאנפערענץ קומט צו ראטשעסטער פון אקטאבער  
ריווערוועי׳ פראגראם    דע  ROCראיאן איז באגייסטערט פאר דער געלעגנהייט אויף ארויסצוווייזן אונזער ׳

און שטעלט צו פאר פאמיליעס לוסטיג פארברענגעניש אקטיוויטעטן ארויסצוהייבן ראטשעסטער׳ס פילע  
 וועגן!״ -וואסער

  
״עס איז מיר א פארגעניגן אויפצונעמען דעם ניו יארק   מיטגליד דעמאנד מיעקס האט געזאגט,-אסעמבלי 

יארק, לענגאויס דעם ערי קאנאל! ראטשעסטער׳ס רייכע  סטעיט קאנאל קאנפערענץ צו ראטשעסטער ניו  
וואסער גרויסן  דעם  מיט  דירעקט  פארבינדן  איז  פון -היסטאריע  פילע  געברענגט  אהער  האט  וואס  וועג 

עלטערן צו דעם ראיאן זוכנדיג א בעסערע לעבן פאר זייערע קינדער. די אריינגאנגס פונקט  - אונזערע אור 
יזנעסער בליען, און פאמיליעס צו געניסן פון פובליק ערטער, און איך בין  מערב האט געהאלפן ב-צום מיטל

ווייטער אינוועסטירן אין פארברייטערן די געלעגנהייטן פאר   באגייסטערט צו זען אז אונזער סטעיט טוט 
דע ריווערוועי׳ וועט עפענען נייע ביזנעסער, שאפן בעסערע הָאוזינג,   ROCמער קאמיוניטי מיטגלידער. ׳

דאונטאון  א אין  געלעגנהייטן הארט דא  די  דורך פארזארגן  יושר׳דיג  ווערן מער  אונזער שטאט  ון העלפן 
ראטשעסטער. איך בין דאנקבאר פאר׳ן סטעיט׳ס אינוועסטירונג און איך קוק ארויס צו בויען א ליכטיגערע  

 צוקונפט פאר ראטשעסטער!״  
  

״אויף באלד צוויי   יען יו. סטרעטאן האט געזאגט,ניו יארק סטעיט קאנאל קארפארעישען דירעקטאר ברי
הונדערט יאר האט דער ערי קאנאל געדינט אלס דעם בריק צווישן מענטשן און מסחר לענגאויס ניו יארק.  
דער ניו יארק סטעיט ׳קאנאל קארפארעישען׳ פריידט זיך שטארק צו ארבעטן אינאיינעם מיט קאלעגעס און  

ייען אויף ארויסצוווייזן וויאזוי אונזער ווייטערדיגע אינוועסטירונגען אין אנדערע פאראינטערעסירטע פארט
ניו   ָאּפסטעיט  לענגאויס  קאמיוניטיס  אין  ביזנעסער  ארטיגע  און  פארוויילונג  דעם קאנאל סיסטעם שטיצן 

דעם    יאריגע קאנפערענץ ברענגט צונויף די ניו יארקער וואס זענען אינוועסטירט אין-צוויי-יארק. דער יעדע
קאנאל סיסטעם, פארזיכערנדיג דערמיט אז אונזער צוקונפט איז דינאמיש און רעלעוואנט פאר׳ן קומענדיגן 

 דור און אין דער זעלבער צייט פארעהרן אונזער מיטגעטיילטע און רייכע היסטאריע.״ 
  

געזאגט,  האט  וויסאקאווסקי  קאל  פארזיצער  קאנפערענץ  קאנאל  סטעיט  יארק  קאנא   ניו  ל  ״דער 
קאנפערענץ ברענגט צונויף שטימעס פון לענגאויס אונזער סטעיט, וואס טוט אונז באפולמעכטיגן זיך צו 
די   און  קאנאל  ערי  דעם  פאר  צוקונפט  בעסטן  דעם  בויען  צו  וויאזוי  איבער  צווייטן  פון  איינער  לערנען 

ק  דעם  ברענגען  צו  באגייסטערט  זענען  מיר  בארטנס.  אירע  לענגאויס  צו קאמיוניטיס  קאנפערענץ  אנאל 



וואס דער קאנאל האט געהאלפן מאכן וואקסן פון א פארווארפענעם גרעניץ סטאנציע צו    —ראטשעסטער  
און אנערקענען די אויסגעצייכנטע ארבעט וואס דער   — א בליענדער יונגע קאמיוניטי אין איר ערשטע טעג  

אונטערצושטיצן סיי  און  אפצוהיטן  סיי  אריינגעלייגט,  האט  פון   שטאט  באזוכער  פאר  קאנאל  ערי  דעם 
 לענגאויס ניו יארק סטעיט און ווייטער ארום.״  

  
  ׳ערי קאנאלוועי נעשענעל העריטעדזש קארידאר׳ עקזעקיוטיוו דירעקטאר באב רעדליף האט געזאגט, 
״די פאריעריגע ניו יארק סטעיט קאנאל קאנפערענץ איז געווען אויסטערליש אינפארמאטיוו און צוציענד.  

יעריגן צוזאמקונפט אין ראטשעסטער און מיר שעצן -מיר זענען באגייסטערט נאכאמאל צו שטיצן דעם היי
 דעם קאנאל סָאסייעטי׳ס באמיאונגען צו ארגאניזירן אן ערשטראנקיגע צוזאמקונפט פון קאנאל פירער.״  

  
ן באגייסטערט  ״מיר זענע  דאן דזשעפריס האט געזאגט,  CEO׳וויזיט ראטשעסטער׳ פרעזידענט און  

יאריגע קאנפערענץ צו ראטשעסטער  -צוויי-אויפצונעמען דעם קאנאל סָאסייעטי פון ניו יארק סטעיט יעדע
די   אויף  ליכט  א  שיינען  צו  דער    100אויף  פארפאסן׳.  נישט  ׳טאר  מען  וואס  קאנאל  ערי  דעם  פון  מיילן 

ווייטערדי וועט ברענגען  צוזאמקונפט  יארק סטעיט  ניו  ׳לאנגיעריגער  צו  דע    ROCגע אויפמערקזאמקייט 
א וויכטיגע   —ברעגע  -ריווערוועי׳, די שטאט׳ס פלאן זיך פארצושטעלן פונדאסניי אונזער איקאנישע טייך

טייל פון דאונטאון ראטשעסטער׳ס טראנספארמאציע און צוציענדקייט צו אונזערע באזוכער און ארטיגע  
 קאמיוניטי.״ 

  
עווענס א    האט געזאגט,  ראטשעסטער מעיאר מאליק  איז א לעבהאפטע שטאט מיט  ״ראטשעסטער 

שטארקע קאמיוניטי און טיפע היסטאריע, און עס איז מיר א כבוד אז עס וועט דינען אלס צוזאמקונפט ארט 
קאנאל קאנפערענץ. די שטאט ראטשעסטער שטעלט פאר דעם פערפעקטן הינטערגרונד   2022פאר דעם  

וועגן אויף א פארוויילונגס  -אנספארמירן דעם היסטארישן נעץ פון וואסערפאר דעם קאנפערענץ׳ס ציל צו טר 
דעסטינאציע פאר ניו יארקער און טוריסטן צוגלייך. מען קען נישט אפלייקענען אז קאנאלן און אינלאנדישע 

די -וואסער פון  געוועב  און עקאנאמישע  קולטורעלע,  די סאציעלע,  צונויפגעפלאכטן מיט  טיף  זענען  וועגן 
רומיגע קאמיוניטיס און איך שטאלציר מיך אז ניו יארק אינוועסטירט אין דעם צוקונפט פון דעם סטעיט׳ס  א

 קאנאל סיסטעם.״  
  

דער קאנפערענץ׳ס עפענונג צונויפקום פראגראמען רעכענען אריין ּפעדלינג, הייקינג און סייקלינג לענגאויס 
טשעסטער׳ס פלאן זיך פארצושטעלן פונדאסניי איר  דעם דזשענעסי טייך, אן ערשטן בליק אינ׳ם שטאט רא

טעמע פארשטעלונגען, אינאיינעם מיט -וועגן. קאנאל -איקאנישע אקוועדוקט און שיף קרּוזן אויף די וואסער 
די אפציע פאר באזוכער אנטיילצונעמען אין וואורקשָאּפס און ארויסלאזונגען לענגאויס דםע ערי קאנאל,  

טאגיגן פראגראם. פאר מער אינפארמאציע אויף פראגראמען און זיך  -פון דעם דרייוועלן אויך זיין א טייל  
 .  /https://www.nyscanalconference.orgצו רעגיסטרירן, ביטע באזוכט: 

  
 ### 
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