
 
 גאווערנער קעטי האוקול   9/14/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מיליאן דאלער צו הייבן ניין ָאּפסטעיט לופטפעלדער צו נייע  230גאווערנער האוקול אנאנסירט 
 שטאפלען הויכקייטן  

  
ביים גרעיטער בינגהעמטאן עירפארט האט גאווערנער אנאנסירט אויסטיילונגען פאר בינגהעמטאן, 

ונטי, סוליווען קאונטי אלבאני, וואטערטאון, סירעקיוס, ראטשעסטער, אגדענסבורג, סאראטאגע קא
 און אדיראנדעק עירפארטס 

  
אויסטיילונגען געשאנקען דורך ׳ָאּפסטעיט עירפארט עקאנאמישע אנטוויקלונג און אויפלעבונג 

 פארמעסטן׳ 
  

סטעיט גרענטס פאר טערמינאל פארברייטערונגען און רעהאביליטירונג, פארבעסערטע זיכערהייט 
 בטע בָאורדינג און קאנצעסיע ערטער און נייע אינאוואציעס  אונטערזוכונג ערטער, אויפגעלע

  
  דאזעט מאלערייען פון די אויפלעבונג פראיעקטן 

  
  

מיליאן דאלער אין אויסטיילונגען צו ניין ָאּפסטעיט   230גאווערנער קעטי האוקול האט היינט געמאלדן 
לופטפעלדער פאר אויפלעבונג פראיעקטן שטעלן זיך פאר פונדאסניי און ווייטער מאדערניזירן עירפארטס 

פעלד עקאנאמישע לענגאויס ָאּפסטעיט ניו יארק. די פינאנצירונג קומט פון דעם ָאּפסטעיט לופט 
אנטוויקלונג און אויפלעבונג פארמעסט, א פארמעסטערישע פארבעטונג וואס צילט צו הייבן, אויפלעבן און  

צויאגן אינוועסטירונגען אין ָאּפסטעיט קאמערציעלע פאסאזשיר סערוויס לופטפעלדער, העלפנדיג צו  
דאס אויסגעמאלדן היינט ביים  ׳סטן יארהונדערט. די גאווערנער האט 21שאפן לופטפעלדער פאר׳ן  

 ׳גרעיטער בינגהעמטאן עירפארט׳.  
  

״אונזערע ָאּפסטעיט עירפארטס זענען אונזערע אריינגאנגס טויערן צו ארטיגע עקאנאמיעס און זענען טיף  
איינדרוקספול, באהעפטנדיג ניו יארקער און טוריסטן צו די הערליכע דעסטינאציעע וואס דער עמפייער  

וויכטיגע  -״דורך מאכן קריטיש האט גאווערנער האוקול געזאגט.נצובאטן,״ סטעיט האט א
אינוועסטירונגען צו ווייטער מאדערניזירן איינריכטונגען לענגאויס ניו יארק, הייבן מיר ָאּפסטעיט  

׳סטן יארהונדערט טראנספארטאציע דורכלעבעניש  21לופטפעלדער צו נייע שטאפלען און שטעלן צו א 
 רייזנדע רישען זיך און וואס קומט זיך זיי.״  אויף וועלכע 

  
דער ׳ָאּפסטעיט לופטפעלד עקאנאמישע אנטוויקלונג און אויפלעבונג פארמעסט׳ איז אדמיניסטרירט  
געווארן דורכ׳ן ניו יארק סטעיט דעפארטמענט פון טראנספארטאציע און איז געווען אפן צו ָאּפסטעיט  

עלדער און לופטפעלדער וואס פארזארגן ספעציעליזירטע  קאמערציעלע פאסאזשיר סערוויס לופטפ
סערוויס פאר קאמערציעלע פלוגצייג און / אדער קארפארעיט דזשעטס. אפליקאנטן ווערן געמוטיגט זיך  

צו ווענדן פאר פינאנצירן אן איינציגן פראיעקט אדער א פראגראם פון פראיעקטן וועלכע וועלן העלפן  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-09%2FAirport_Renderings_2022.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ceccd681987c9454703e208da96635c78%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637987650868589887%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ni%2F0%2FZy%2B5Kh5iX2W%2BPuLRNu7Q%2FKBlU1P5fHIAupcde4%3D&reserved=0


׳סטן יארהונדערט. ביישפילן פון פאסיגע אקטיוויטעטן רעכענען  21דעם   נאכקומען די פאדערונגען פון
 אריין אבער נישט אויסשליסליך, פלאנירן, אויסשטעלן און בויען:  

  
 ַארט בָאורדינג קָאנקורס און קאנצעסיע ערטער -דע-ָאוו-סטעיט •
 טערמינאל פארברייטערונג אדער רעהאביליטירונג   •
  וכונגפארבעסערטע זיכערהייט אונטערז •
פונקציאנירנדן אופן מיט  -געלעגנהייט צו פירן פאסאזשירן אויף א מער זיכערן און גינציג •

   פאנדעמיע  19-פארבעסערטע דערווייטערונג במשך און נאך דער קָאוויד
נייע אינאוואציעס אין קאנטאקטלאזע טעכנאלאגיע און א געהעכערטע פאקוס אויף  •

   זויבערקייט און דיסאינפעקציע

  
יעקטן אריינגעגעבן פאר איבערקוקן דורך בארעכטיגטע עירפארטס זענען אפגעשאצט געווארן לויט  פרא

אוועקגעשטעלטע באדינגונגען, אריינגערעכנט אבער נישט אויסשליסליך, אינאוואציע אין אויסשטעל, 
מקייט  פאסאזשיר באקוועמליכקייטן און דורכלעבעניש, אפעראציאנעלע מעלות, און עקאנאמישע ווירקזא

 פאר׳ן עירפארט׳ס ראיאן.  
  

ניו יארק סטעיט דעפארטמענט פון טראנספארטאציע קאמיסיאנערין מארי טערעסע דאמינגעז האט  
״ָאּפסטעיט ניו יארק לופטפעלדער זענען אריינגאנגס טויערן וואס עפענען די טיר פאר   געזאגט,

פארברייטערטע געלעגנהייטן אין ביזנעס, רייזן און טוריזם, און עס איז נישט דא קיין בעסערע אדוואקאט 
אז אינוועסטירן   ווייל זי ווייסט גוט —פאר אינוועסטירונג אין די אנטשטאלטן ווי גאווערנער קעטי האוקול 

אין אוויאציע וועט ברענגען א באנייטע זין פון שפע לענגאויס ָאּפסטעיט ניו יארק. אזוי ווי מיר טוען זיך  
ווייטער מאדערניזירן אונזער טראנספארטאציע נעטווָארק לענגאויס דעם סטעיט, וועלן די  

ון איינריכטונג אפעראציעס  אינוועסטירונגען באדייטנד פארבעסערן דעם פאסאזשיר דורכלעבעניש א
פונקציאנירנדן פליסונג פון מענטשן און  -לענגאויס דעם סטעיט, העלפנדיג דערמיט צו פארזיכערן א גינציג

 סחורות, און אנגייענדע עקאנאמישע אקטיוויטעט איבער אלע ָאּפסטעיט קאמיוניטיס.״  
  

 אונטן קען מען געפונען מער פרטים אויף די איינציגווייזע פראיעקטן:  
  

מיליאן דאלער פאר דאס פארברייטערן דעם לופטפעלד   60אלבאני אינטערנאציאנאלע לופטפעלד: 
-טערמינאל, וואס וועט פארזארגן פארבעסערטע פאסאזשיר באקוועמליכקייטן בעפאר און נאך

טשעקּפוינט וועט דער  -אסאזשיר פליסונג דורך סעקיוריטי. בעפארטשעקּפוינט און מער גינציגע פ
פראיעקט שאפן א מאדערנעם ביזנעס צענטער פאר קאנפערענצן און קאמיוניטי צוזאמקונפט ערטער  

- אויף צו לינדערן געדראנג. ביים טשעקּפוינט וועט דער פראיעקט פארברייטערן דער זיכערהייט רייע. נאך
ראיעקט פארברייטערן דעם געגנט וואו פאסאזשירן גרייטן זיך פאר זייער רייזע,  סעקיוריטי וועט דער פ

סענסארישער בארואיגונגס -שאפנדיג נאך ריטעיל געשעפטן ערטער, א קינדער׳ס שפילפלאץ, א פיל
נאטור ארט. אין צוגאב וועט דער פראיעקט פארבעסערן דער  -צימער און א דרויסנדיגע גרינע

( סיסטעם, פאר בעסערע אינעווייניגע  HVACנג, אויסלופטערונג און עיר קאנדישען )איינריכטונג׳ס הייצו
 לופט קוואליטעט און אויסלופטערונג.  

  
מיליאן דאלער צו פינאנצירן צוויי   32 גרעיטער בינגהעמטאן / עדווין עי. לינק פיעלד עירפארט:

דעם גענעראלער אוויאציע טערמינאל   פראיעקטן, די ערשטע פון וועלכע וועלן באשטיין פון אריבערציען
עס צו איינגלידערן מיט דעם פאסאזשיר טערמינאל, צו פאראייניגן ביידע פונקציעס אין איין רענאווירטער  

אנטשטאלט. דער פראיעקט וועט אויך ארייננעמען דאס שאפן א נייע לופטפעלד צודעק, געאייגנט אויף צו  
פון רעגנוואסער פארזאמלונג און סָאלַאר פאנעלן, העלפנדיג  אקאמאדירן די צוקונפטיגע אינסטאלאציע 

דערביי פאראויסצוציען ניו יארק׳ס אמביציעזע קלימאט צילן. פארבעסערונגען צו דעם טיקעטינג לָאבי און  



-ארויסגייענדע באגאזש צימער, די ארויספאר לָאבי און לָאונדזש, די באגאזש אפנעמונג, און אנדערע פיל
-3,000נריכטונגען וועלן אויך זיין איינגעפירט. דער צווייטער פראיעקט וועט בויען א נייעם, צוועקיגע איי

שיץ איינריכטונג אויף דרום זייט פון  -אפצאל און גרעניץ-פיסיגע גענעראלע אוויאציע גרעניץ-קווערס
 עירפארט.  טערמינאל, וואס וועט העלפן דעם לופטפעלד האלטן איר באשטימונג אלס א באניצער אפצאל 

  
מיליאן דאלער פאר איבערבויען און פארברייטערן דעם   28וואטערטאון אינטערנאציאנאלע לופטפעלד: 

פיסיגע טערמינאל, וואס וועט צושטעלן מאדערנע און באקוועמע  -סקווער-20,000עירפארט׳ס 
ונטערזוכונג  באגאזש א  TSAאיינריכטונגען פאר פאסאזשירן. דער פראיעקט וועט אויך פארבעסערן די 

רייזע אינפארמאציע שילדן און א ׳וויזועל ּפעידזשינג׳  -און באגאזש באהאנדלונג ערטער; אינסטאלירן פלי
סיסטעם; בויען נאך באגאזש אפנעמונג ערטער; בויען א נייע ווארט צימער מיט מאדערנע זיצן,  

ן בויען בייגזאמע ארט פאר  טשַארדזשינג סטאנציעס, נאטורליכע באלייכטונג און לופטפעלד בליקן; או
רייזנדע פובליק. אין צוגאב וועט דער  -רעסטוראנט און קלאסרום ערטער פאר׳ן באניץ דורכ׳ן נישט

פראיעקט בויען א נייעם דזשעט בריק צו אקאמאדירן מער פלוגצייג סארטן און פארבעסערן קאסטומער 
ביים עירפארט, וועט דער פראיעקט  בָאורדינג. צו אקאמאדירן יעצטיגע און צוקונפטיגע עירליינס 

אינסטאלירן נאך טיקעטינג קָאונטערס, און פאר די בענעפיט פון אנקומענדע פאסאזשירן, רעכנט דער  
 דינגען.  -פראיעקט אריין דאס אינסטאלירן א קָאונטער געווידמעט פאר קַאר

  
-ַארט, ענערגיע-דע- וואָ -מיליאן דאלער פאר׳ן בויען נייע, סטעיט 27 סאראטאגע קאונטי עירפארט:

ינציגע טערמינאל געביידע, מיט מאדערנע באקוועמליכקייטן וואס שטעלן צו אן ערשטראנקיגע באניצער ג
ערפארונג און אויסשטעל עלעמענטן וואס שפיגלען אפ דעם כאראקטער פונ׳ם ראיאן. דער ערשטער  

מידיע  -אזשיר ווארט ערטער, מולטישטאק פון דער נייער געביידע וועט צושטעלן צוויי רחבות׳דיגע פאס
קאנפערענץ צימער, און א קאווע הויז און אייז קרעם ברעטל וואס וועט זיך אויפעפענען צו א חצר אויף  
ארויסצוגיין אינדרויסן. דער לָאבי ארט וועט פיגורירן א פארשטעלונג ארט פאר אויטאמאבילן פון דעם  

ייטער שטאק פון דער געביידע וועט צושטעלן פלאץ פאר  סאראטאגע אויטאמאביל מוזעאום, און דער צוו
פילאטן ווי אויך פאר א רעסטוראנט ארט און אן אויסשטעלונג ארט פאר ארטיגע ארטיסטן. דער העינגאר  

חלק פון דער געביידע וועט זיין אויסגעפארטיגט מיט פארערלטערטע, איבערגעניצטע האלץ אויף  
אראטאגע קאונטי פערד און אגריקולטורעלע שטאלן, און א סָאלַאר  אפצושפיגלען די אויסזע פון פילע ס

 ענערגיע אויסריכטונג אויפ׳ן דאך פון העינגאר וועט העלפן רעדוצירן די סך הכל באניץ פון קארבאן.  
  

מיליאן דאלער פאר צוויי פראיעקטן, די ערשטע   20  סירעקיוס הענקאק אינטערנאציאנאלע לופטפעלד:
(  CBPאפצאל און באשיצונג )-ארייננעמען נייטיגע ָאּפגרעידס צום לופטפעלד׳ס גרעניץפון וועלכע וועט 

  CBP( צו פארזיכערן אז דער איינריכטונג קומט נאך די לעצטע FISפעדעראלע אונטערזוכונג סטאנציע )
סטאנדארטן און היט אפ די עירפארט׳ס אינטערנאציאנאלע באשטימונג און פעאיגקייט צו האנדלען סיי  

אינטערנאציאנאלע פאסאזשירן און טראנספארט אפעראציעס. דער פראיעקט וועט אויך אינסטאלירן די  
  200געצייג פאר אינטערנאציאנאלע אפעראציעס, און ערמעגליכן פאר דאס פראצעסירן  FISלעצטע 

אץ. דער  פאסאזשירן יעדע שטונדע, ערזעצן א דזשעט בריק, און שאפן נאך ווארט צימער און בָאורדינג פל
פראיעקט באשטייט אויך פון אינסטאלירן א וועגווייזיגע באלייכטונג קאנטראל סיסטעם און שטיצע פאר  

אומפעאיגע פאסאזשירן. דער צווייטער פראיעקט וועט פארבעסערן און פארברייטערן דעם צפון  -הערן
פראצענט    40קאמאדירט קָאנקורס, אפגרעיד׳ען און מאדערניזירן דעם טייל פון דעם טערמינאל, וואס א

סקווער פיס צום קָאנקורס פאר   4,700פון כללות׳דיגע טראפיק. דער פראיעקט וועט צולייגן אומגעפער 
פארבעסערטע פאסאזשיר באוועגונג, אינאיינעם מיט נאך זיצונג און קאנצעסיע ארט. די אויסשטעל פלאן 

ערטע לופט קוואליטעט, שטיצט  גינציגע נאטורליכע אויסלופטערונג פאר פארבעס-שטיצט מערסט
גינציגקייט מיט הויכע סָאלַאר אפשפיגלען אינדעקס מאטעריאלן און דינאמישע פענצטער  -ענערגיע

פאנעלן, און אינטעגרירט שטאנדהאפטיגקייט מאסנאמען דורך דאס באניץ פון ארטיגע און ריסייקל׳טע  
 מאטעריאלן. 

  



מיליאן דאלער איבעראויסשטעלן די אינערליכע    18.5 סוליווען קאונטי אינטערנאציאנאלע עירפארט:
פלעצער, שאפן מער פלאץ פאר פאסאזשירן, א פילאט לָאונדזש און בעסערע בליקן פון דער דרויסנדיגער  

סיסטעמען, און   HVACקעטסקיל בערג סביבה. דער פראיעקט וועט אויך אפגרעיד׳ען די עירפארט׳ס 
פארבעסערטע אינסולעישען און מיט סָאלַאר פאנעלן וועלכע וועלן    אויסריכטן די טערמינאל געביידע מיט

פארזארגן א שטאנדהאפטיגע מקור פאר עלעקטרישע קראפט פאר דער געביידע. אין צוגאב, וועט דער  
 פראיעקט אינסטאלירן עלעקטרישע אויטא טשַארדזשינג סטאנציעס אין דעם ּפַארקינג שטח.  

  
מיליאן דאלער פאר דער רענאוואציע און   18אגדענסבורג אינטערנאציאנאלע לופטפעלד:  

פארברייטערונג פון דער טערמינאל געביידע ווי אויך דרויסענדע פארבעסערונגען. דער פראיעקט וועט  
גינציגע טעכנאלאגיעס, גע׳אפגרעיד׳עטע סעקיוריטי טירן און  -אינסטאלירן אינאווירנדע און ענערגיע

פיי. עס -סּפרינקלערס, נייע פאסאזשיר אינפארמאציע אויסשטעלונג סיסטעמען און פארבעסערטע וויי
וועט אויך אויסניצן אויססטיליזירונג טעמעס וואס שפיגלען אפ דעם עירפארט׳ס ארומיגן אומגעגנט און  

ן דער לָאבי  כאראקטער. די טערמינאל פארברייטערונג חלק פונ׳ם פראיעקט באשטייט פון פארברייטער
אונטערזוכונג   TSAטשעק׳ען, טיקעט קויפן און אראפלאזן באגאזש; פארברייטערונג פון דעם -פאר אריין

פלאץ; פארברייטערונג פון קאנצעסיע פלאץ; און שאפן נייע פלאץ פאר גרויסע קאמיוניטי צוזאמקונפטן.  
ען דעם אריינגאנג צודעק; שאפן  וואס מער, פאר דרויסענדע פארבעסערונגען וועט דער פראיעקט אויסצי

ָאּפ ארט; אין צוגאב, וועט דער פראיעקט אינסטאלירן עלעקטרישע -ָאף און ּפיק-א לאנגע קּורבסייד דרַאּפ
 אויטא טשַארדזשינג סטאנציעס אין דעם ּפַארקינג שטח.  

  
טן, דער  מיליאן דאלער פאר צוויי פראיעק 18 גרעיטער ראטשעסטער עירפארט: -פרעדעריק דאגלעס 

ערשטער פון וועלכע וועט אנטהאלטן אויפלעבן די טערמינאל געביידע צו ווייטער מאדערניזירן דעם  
אריינגאנג, טיקעטינג ארט, און באגאזש אפנעמונג עס צו מאכן מער צוציענד און גרינגער צו נאוויגירן.  

אויסריכטונגען, און   LED,  דער פראיעקט וועט פארבעסערן די ערטער מיט מער נאטורליכע באלייכטונגען
- נייע שילדן מיט דיגיטאלע וועגווייזיגע אייגנשאפטן. דער פראיעקט וועט שאפן א נייע, באניצער
רייזע  -פרייינטליך מָאביל עּפ וואס וועט איינגלידערן אינפארמאציע איבער ּפַארקינג, קאנצעסיעס, פלי

ין פלאטפארמע. אין צוגאב וועט דער פראיעקט  אקטיוויטעט און אנדערע ערטער פון דעם עירפארט אין אי
רענאווירן דעם עירפארט׳ס וועטעראן ארט, עס איבערבייטן אויף א מאדערנעם צוזאמקונפט צענטער מיט  

גע׳אפדעיט׳עטע באלייכטונג, נייע מעבל און שילד ראמען. לכבוד דער נאציאנאל אנערקענטער 
עקט שאפן א נייע אויסערליכע ענטפאנגונג שילד צו  אבאליציאניסט פרעדעריק דאגלעס, וועט דער פראי

באקאנט מאכן דער וועמענס נאמען דער עירפארט טראגט, און וועט בויען א נייע אויסשטעלונג אין דעם  
טערמינאל וואס פיגורירט דאגלעס׳ס לעבן און שאפן. דער צווייטער פראיעקט וועט דירעקט אריינצילן  

פארבעסערונגען און רענאוואציעס צו דער   HVACאפעראציעס, מאכן  אויף פארבעסערונגען צו עירפארט
פאסיק. דער פראיעקט וועט אויך פארברייטערן דעם  -טראנספארט געביידע און דעם באגאזש-סחורה

דעכל וואס באצירט דער פארנט אריינגאנג פון דעם עירפארט און וועט איינגלידערן רעגנוואסער  
 וקטור.  פארזאמלונג אין דעם אינפראסטר

  
מיליאן דאלער פאר אויפלעבן דער טערמינאל געביידע. דער   8.5 אדיראנדעק ראיאנישע עירפארט:

פראיעקט וועט מאכן נייע אויסשטעלונגען וואס וועלן פארברייטערן דער צענטראלער אויפנאמע ארט פאר  
ויפצולייכטן דעם ארט  פארבעסערטע באוועגונג פון מענטשן. עס וועט אריינברענגען באלייכטונג אויף א

און נייע וועגווייזונג שילד פאר גרינגערע נאוויגאציע צו דעם אריינגאנג, דער קאווע הויז און דער ּפַארקינג  
סעקיוריטי, וועט דער ארט ווערן אויפדאסניי אויסגעשטעלט צוצושטעלן מער פלאץ פאר -איינריכטונג. נאך

סע פענצטער וועט געבויט ווערן, אריינצוברענגען מער  פאסאזשירן און א דרויסענדער וואנט מיט גרוי
נאטורליכע באלייכטונג און פארזארגן א בליק פון דעם לופטפעלד און די ארומיגע אדיראנדעק שפיץ 
בערג. אין צוגאב אנטהאלט דער פראיעקט דאס אריבערציען און פארברייטערן דער קאווע הויז און  

 ן.  פארבעסערונגע  HVACפארשידענע ערליי 
  



גרענטס פון דעם ׳ָאּפסטעיט עירּפָארט עקאנאמישע אנטוויקלונג און אויפלעבונג איניציאטיוו׳ דערגאנצען  
ניו יארק׳ס אנגייענדע אינוועסטירונגען אין עירפארטס איבער׳ן סטעיט געמאכט דורך דער אוויאציע  

אז  אויסגעמאלדןאוקול , האט גאווערנער ה2021קאפיטאל אינוועסטירונג פראגראם. אין אקטאבער 
מיליאן דאלער איז אויסגעטיילט געווארן דורך דעם פראגראם פאר סטראטעגישע  20.7

באניץ עירפארטס. אנגעפירט ווערן זיי דורך  -פובליק 24אינפראסטרוקטור פארבעסערונגען ביי 
NYSDOTנעמען   , און פראיעקטן פינאנצירט דורך דער אוויאציע קאפיטאל אינוועסטירונג פראגראם

אריין קאנסטרוקציע פון נייע סעקיוריטי און צוטריט קאנטראל פארבעסערונגען, ארויסשטעלן נייע  
אויטאמאטישע וועטער אויפזיכט סיסטעמס, און די קאנסטרוקציע און רעהאביליטירונג פון נייע און  

ן וועלן מאכן דעם ארומיגן  עקזיסטירנדע הענגארס און פליגער ריפיּולינג איינריכטונגען. די אינוועסטירונגע
בלייבט  NYSDOTאומגעגנט מער עקאנאמיש פארמעסטעריש מיט שכינות׳דיגע סטעיטס און 

 אנטשלאסן צו ארבעטן מיט ארטיגע פראיעקט ספאנסירער צוצויאגן די ליפערונג פון די פארבעסערונגען.  
  

וט ניו יארק סיי מאדערניזירן  ״דורך די אינוועסטירונג, ט סטעיט סענאטאר טים קענעדי האט געזאגט,
גינציגקייט, און סוף כל סוף גלאטיגער  -אונזערע לופטפעלדער און העכערן צוגענגליכקייט און פונקציע

מאכן דעם רייזע פראצעס פאר באזוכער וועלכע גייען אריבער די אפסטעיט צענטערס. גאווערנער האוקול  
ערן אונזערע טראנספארטאציע סעקטארן, און די  צייגט ווייטער א קלארע אנטשלאסנקייט צום פארבעס 

מיליאן דאלערדיגע צוזאג איז נאך א ביישפיל פון א געמיינזאמע בליק פאקוסירט אויף אויפלעבן   230
 הויפט טראנזיט קארידארן.״  

  
נייטיג צו  -״די מאדערניזאציע באמיאונגען זענען העכסט סטעיט סענאטאר פרעד אקשאר האט געזאגט,

זער ארטיגע בינגהעמטאן עירפארט פארמעסטעריש, קראנט און באקוועם פאר אונזערע  האלטן אונ
רייזנדע און באזוכער סיי צו און סיי פון דער סאוטערן טיער. קאנגראטולאציעס צום גרעיטער בינגהעמטאן  

 עירפארט און אלע וואס האבן א חלק אין דער באמיאונג זיך איינצושאפן די גרענטס.״ 
  

״מאדערניזירן אונזער ארטיגע עירפארט   מיטגליד וויליאם מאגנארעלי האט געזאגט,-אסעמבלי
ערמעגליכט פאר אונזערע אפסטעיט שטעט ווייטער צו טרייבן עקאנאמישע אנטוויקלונג דורך צוציען  
ונזער טוריסטן און ביזנעסער פון אויסער׳ן שטאט צו דעם טאון. די געלטער וועלן צושטעלן א בוסט פאר א

 עירפארט נאכצוקומען די היינטיגע אינפראסטרוקטור און זיכערהייט סטאנדארטן.״ 
  

״די היינטיגע אויסמעלדונג איז געוואונשענע נייעס   מיטגליד דאנע לופארדא האט געזאגט,-אסעמבלי
פאר עירפארטס איבער׳ן גאנצן אפסטעיט, אבער איבערהויפט פאר מיין היים עירפארט ביי גרעיטער  

בינגהעמטאן. איך מוז לויבן קאונטי עקזעקיוטיוו גארנאר און זיין מאנשאפט פאר נישט אויפגעבן אויפ׳ן  
רייזע ליניעס און נייע פאסאזשירן. א -פארט אויף צוצוציען נייע פליציל פון איבערמאכן אונזער עיר

ספעציעלע יישר כח צו גאווערנער האוקול פאר׳ן גלייבן אין די פאטענציעל פון אונזער אפסטעיט  
עירפארטס אלס פרעמיערע אריינגאנגס פונקטן צו דער וועלט. די אינוועסטירונגען וועלן ברענגען רווחים  

 קָאוויד׳יגע רייזע עקאנאמיע.״  -זיך אום צו א לעבהאפטע נאך בשעת מיר קערן
  

״אין דער צייט וואס סירעקיוס און צענטראל ניו יארק זעען   סירעקיוס מעיאר בען וואלש האט געזאגט,
ווייטער עקאנאמישע אויפשטייג, איז אונזער שטארקע טראנספארטאציע אינפראסטרוקטור איז א  

יאן. דער היינטיגער סירעקיוס הענקאק אינטערנאציאנאלע עירפארט סטראטעגישע מעלה פאר׳ן רא
ַארט און -דע-ָאוו -שפיגלט אפ די אויפלעבונג וואס קומט יעצט פאר אין סירעקיוס. עס איז סטעיט

אויסגעריכטעט פאר א ליכטיגן צוקונפט. איך דאנק גאווערנער האוקול פאר די נייע אינוועסטירונגען צו  
רן עירפארט איינריכטונגען, פארבעסערן אירע אינטערנאציאנאלע פעאיגקייטן פאר  ווייטער מאדערניזי

 טראנספארט, און מאכן דעם עירפארט בעסער פאר אלע רייזנדע.״  -פאסאזשירן און סחורה
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-207-million-state-funding-airports-across-new-york-state&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ceccd681987c9454703e208da96635c78%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637987650868746112%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FqlOgVY6kRYfuK9jD1VSlUNS%2FRDUhTrig5yRV%2B7wZ0U%3D&reserved=0


״די פארבעסערונגען ביי דעם פרעדעריק   מאנראו קאונטי עקזעקיוטיוו אדאם בעללא האט געזאגט,
טער אינטערנאציאנאלע עירפארט וועט מאכן מאנראו קאונטי מער  דאגלעס גרעיטער ראטשעס

פארבעסערנדיג די   —פארמעסטעריש אויפ׳ן אלוועלטליכן באלעמער פאר סיי ביזנעסער און סיי טוריזם  
דורכגאנג פאר סיי ווער עס קומט צו אדער פארט אפ פון אונזער קאמיוניטי. א דאנק אייך גאווערנער  

צום ערשט די געברויכן פון מאנראו איינוואוינער און עקאנאמישע אינטערעסן    קעטי האוקול פאר שטעלן
 מיט די היסטארישע אינוועסטירונג אין אונזער עירפארט און קאמיוניטי.״  

  
״די פינאנצירונג וועט אונז העלפן ברענגען   ברום קאונטי עקזעקיוטיוו דזשעיסאן גארנאר האט געזאגט,

ער בינגהעמטאן עירפארט דורך אריינבלאזן נייע חיות אין אונזער פאסאזשירן צוריק צום גרעיט
איז אלעמאל געווען   BGMפריינטליך. פליען דורך -טערמינאל, מאכנדיג עס מער מאדערן און רייזנדע

פארבינדן מיט באקוועמליכקייט און פארגעניגן; די אויסטיילונג פונעם סטעיט בויט אויף דער מיסיע און  
זיך רישען אויף א דורכלעבעניש וואס וועט זיי האלטן אין איין צוריקברענגען. איך וויל   פאסאזשירן קענען

 דאנקען גאווערנער האוקול פאר איר אנגייענדע אנטשלאסנקייט צו ברום קאונטי.״  
  

״מיר זענען דערהייטערט מיט דער   דזשעפערסאן קאונטי פארזיצער וויליאם דזשאנסאן האט געזאגט,
מיליאן דאלערדיגע גרענט   28יבער וואטערטאון אינטערנאציאנאלע עירפארט באקומען א אויסמעלדונג א

יעריגע באמיאונג פאר׳ן טובה פון דזשעפערסאן קאונטי און  -פון ניו יארק סטעיט. דאס איז געווען א דריי
 ״  עס וועט ווירקליך טראנספארמירן אונזער עירפארט צום נעקסטן שטאפל פון קאמערציעלע סערוויס.

  
״איך וויל דאנקען גאווערנער האוקול פאר   קאונטי מענעדזשער דזשאשוע פאטאסעק האט געזאגט,

אנערקענען די וויכטיגקייט פון טראנספארטאציע אינפראסטרוקטור אינוועסטירונג אין ניו יארק סטעיט. די  
כן צו בויען אויף  היסטארישע אינוועסטירונג אין דעם סוליווען קאונטי עירפארט וועט אונז ערמעגלי 

לעצטערע אינוועסטירונגען און דעוועלאפמענט און וועט זיכער ערמעגליכן פאר אונזער עירפארט צו בליען  
 פאר צענדליגע יארן אין דעם צוקונפט.״  

  
״מיר זענען אויסטערליש   העריעטסטאן טאון סופערווייזער דזשארדענע מאלאך האט געזאגט,

הייט און דאנק דעם סטעיט פאר דער אויסטיילונג. דער פראיעקט  באגייסטערט איבער דער געלעגנ
גינציגקייט לענגאויס אונזער קאמיוניטי.  -שטיצט דירעקט אונזער ציל אלס א טאון זיך צו ציען צו ענערגיע

מיר האבן געזען א כסדר׳דיגע אויפשטייג אין קאמערציעלע רייזע דורך אונזער עירפארט א דאנק די  
ירונג, און די רענאוואציע וועט פארזארגן מער באקוועמליכקייט און סעקיוריטי פאר  פעדעראלע פינאנצ

 אונזערע פאסאזשירן אזוי ווי זיי קומען אריין אדער פארן אפ פון די אדיראנדעקס.״  
  

 סוליווען קאונטי דעפארטמענט פון פובליק ארבעטשאפט קאמיסיאנער עד מעקענדרו האט געזאגט,
מיליאן דאלער פינאנצירונג פון   18.5יווען האט דעם כבוד צו זיין דער באקומער פון ״די קאונטי פון סול

דעם ׳עירפארט עקאנאמישע אנטוויקלונג און אויפלעבונג פארמעסט׳ פאר׳ן מאדערניזירן און  
רעהאביליטירן די סוליווען קאונטי אינטערנאציאנאלע עירפארט טערמינאל געביידע. די קאונטי טוט  

בעסערן פארשידענע ערליי הינזיכטן פון דעם עירפארט מיט׳ן כוונה צוצוציען נאך באניצער און  אקטיוו פאר
העכערן עירפארט דעוועלאפמענט, ביישטייערנדיג צום ראיאן׳ס עקאנאמישע אויפשטייג. די ערווארטעטע  

מיט דער  טערמינאל פארבעסערונגען וועלן אויך זיין איינשטימיג מיט דעם געביידע אינפראסטרוקטור 
קאונטי׳ס פעסט אוועקגעשטעלטע שטאנדהאפטיגקייט צילן דורך דאס באניץ פון טעכנאלאגיש  

 טשַארדזשינג סטאנציעס.״  EV, סָאלַאר פאנעלן, און HVACפארגעשריטענע 
  

״דער וואטערטאון אינטערנאציאנאלע  וואטערטאון טאון סופערווייזער דזשאעל בארעט האט געזאגט,
נייטיגע ראלע אין צושטעלן צוגענגליכע לופט רייזע פאר׳ן נארט קאנטרי, און  -העכסט עירפארט שפילט א

די נייע פינאנצירונג וועט גיין א ווייטן וועג צו פארבעסערן אונזער נארט קאנטרי׳ס ראיאנישע עקאנאמישע  
 שטאנדהאפטיגקייט.״  



  
 דירעקטאר סטיוו לאורענס האט געזאגט,אגדענסבורג ברידזש און פארט אויטאריטעט עקזעקיוטיוו 

מיליאן דאלער וואס איז שוין געווען אינוועסטירט אין דעם   26״דער פראיעקט וועט בויען אויף די 
פארצוזעצן ווייטער צו טרייבן   OBPAלופטפעלד און דעם טערמינאל. די פינאנצירונג וועט ערמעגליכן 

, שאפן א צוציענדער ארט פאר  OGSונטערהייבן וואוקס ביי עקאנאמישע אנטוויקלונג אין צפון ניו יארק, א 
וועט    OGSבאזוכער, און צושטעלן אגדענסבורג מיט א נייע קאמיוניטי זאל. אנקומען ביים נייעם 

פארזארגן א ווארעמע אויפנאמע פאר רייזנדע, שאפנדיג א פאזיטיווע ערשטע איינדרוק און אן  
ין דער נארט קאנטרי פון ניו יארק סטעיט. איך שטאלציר מיך מיט  אייגנארטיגן אריינגאנג דורכלעבעניש א

 דעם פראיעקט און איך בין דאנקבאר צו יעדער וואס האט געהאט א חלק אין ברענגען די פינאנצירונג.״  
  

אגדענסבורג ברידזש און פארט אויטאריטעט בָאורד ָאוו דירעקטָארס פארזיצער ווערנאן ״סעם״  
וועט טרייבן   OGSגאווערנער האוקול׳ס היינטיגע מעלדונג און שטיצע פאר ״ בורנס האט געזאגט,

ווייטערדיגע עקאנאמישע אקטיוויטעט ביים עירפארט און אין דעם ראיאן און פינאנצירן ארבעט וואס וועט  
מאכן דעם עירפארט מער פארמעסטעריש און צוציענד צו רייזנדע און ביזנעסער פילע יארן אין דעם  

איז אומגעהויער דאנקבאר צו גאווערנער האוקול, דער ניו יארק סטעיט דעפארטמענט   OBPAצוקונפט.  
פון טראנספארטאציע, גרעג לאנסעט, פרעזידענט פון דעם צענטראלן און צפון ניו יארק געבוי האנדלעריי,  

זיך   און די פילע אנדערע באאמטע און פאראינטערעסירטע פארטייען וועלכע האבן ארויסגעהאלפן אין
 שאפן די פינאנצירונג.״  

  
עקזעקיוטיוו דירעקטאר סירעקיוס ראיאנישע עירפארט אויטאריטעט דזשעיסאן טערערי האט 

״די סירעקיוס ראיאנישע עירפארט אויטאריטעט איז אויסערגעווענליך דאנקבאר צו באקומען  געזאגט,
יע רייזע וואוקס שטייגט העכער אלע  פאנדעמ-דער-מיליאן דאלערדיגן אויסטיילונג. אזוי ווי נאך 20דעם 

ערווארטונגען, וועלן די פראיעקטן פינאנצירט דורך דעם גרענט העלפן פארזיכערן סירעקיוס הענקאק 
אינטערנאציאנאלע עירפארט איז נישט בלויז דער אינטערנאציאנאלער אריינגאנג צו צענטראל ניו יארק  

וקומען די פאדערונגען פון צוקונפטיגע וואוקס אין דעם  און נאך ווייטער, נאר אויך אין פלאץ אויף נאכצ
 ראיאן.״  

  
אין צוגאב צו די אנגייענדע פראיעקטן צו מאדערניזירן און טראנספארמירן לאגווארדיע און דזשאן עף.  

ַארט רייזע צענטערס, די איניציאטיוו בויט אויף די ערפאלג פון ניו  -דע-ָאוו-קענעדי עירפארטס אויף סטעיט
סטעיט׳ס אנהייב ׳עירפארט עקאנאמישע אנטוויקלונג און אויפלעבונג פארמעסט׳. אויסגעמאלדן אין   יארק

מיליאן   150מיליאן דאלער, אויסניצנדיג נאך  200, האט דער ערשטער פארמעסט אויסגעטיילט 2016
נדע  דאלער אין פעדעראלע און ארטיגע רעסָארסן, פאר פראיעקטן וואס האבן אויפגעלעבט די פאלגע

 עירפארטס:  
  

פלאטסבורג אינטערנאציאנאלע עירפארט, וואס איז געפארטיגט געווארן אין אקטאבער  •
2018  . 

איטעקע טאמפקינס אינטערנאציאנאלע עירפארט, וואס איז געפארטיגט געווארן אין   •
 .  2019דעצעמבער 

סירעקיוס הענקאק אינטערנאציאנאלע עירפארט, וואס איז געפארטיגט געווארן אין   •
 .  2018אקטאבער 

גרעיטער ראטשעסטער אינטערנאציאנאלע עירפארט, וואס איז געפארטיגט געווארן אין   •
 .  2018 אקטאבער

קארנינג ראיאנישע עירפארט, וואס איז געפארטיגט געווארן אין אקטאבער -עלמיירע •
2018  . 

 . 2020אלבאני אינטערנאציאנאלע עירפארט, וואס איז געפארטיגט געווארן אין יוני   •
  



  
ניו יארק סטעיט  און אויף פעיסבוק ביי  NYSDOT@אויף טוויטער:   DOTפאלגט נאך ניו יארק סטעיט 
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