
 
 גאווערנער קעטי האוקול   10/13/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

סארט -איר-פון-קיפס בעי׳, ערשט SPARCגאווערנער האוקול, מעיאר אדאמס אנאנסירן פלאן פאר ׳
    וויסנשאפט אינאוואציע-דזשאב און עדיוקעשען צענטער פאר געזונטהייט און לעבנס

  
, וועט פארזיכערן  CUNYהיסטארישע אינוועסטירונג פון שטאט און סטעיט, אין צוזאמארבעט מיט 

פט און פובליק געזונטהייט וויסנשא-אז ניו יארק איז אן אלוועלטליכן פירער אין צוטריטליכע לעבנס
    קאריערעס

  
ליניע פאר ניו יארק סיטי סטודענטן -ַארט ברוקדעיל קאמפוס וועט שאפן א רערן-דע -ָאוו-נייע סטעיט

   וויסנשאפט אינדוסטריע-פונקט פאר׳ן לעבנס-און שאפן א געוויכט
  

ארק׳ס העלטקעיר  פראיעקט איז א השלמה צו גאווערנער האוקול׳ס בליק אונטערצוהייבן ניו י
- וויסנשאפט אונטערנעמונג, רעקארד-מיליאן דאלער אין לעבנס 620סעקטאר, אריינגערעכנט 

   , העלטקעיר ארבעטער באנוס פראגראם SUNYאון  CUNYרעכנדע אינוועסטירונגען אין ב
  

    דאמאלערייען און ארט שטח מאפע צו באקומען 
  
  

גאווערנער קעטי האוקול און ניו יארק סיטי מעיאר עריק אדאמס האבן היינט אויסגעמאלדן פלענער פאר׳ן  
׳וויסנשאפט פארק און פארשונג קאמפוס קיפס בעי׳, אן אינאוואציע צענטער וואס וועט זיין דאס ערשט  

שטאט און סטעיט,   פון איר סארט אינעם סטעיט. געטריבן דורך א היסטארישע אינוועסטירונג פון דער
קיפס בעי׳ מאכן ניו יארק אן אלוועלטליכער פירער אין שאפן און צוציען צוטריטליכע   SPARCוועט ׳ 

ליניע פון  -וויסנשאפט, העלטקעיר, און פובליק געזונטהייט דורך שאפן א רערן-דזשאבס אין לעבנס
    ארטיגע פובליק סקולס צו קאריערעס אין די אויפשטייגנדע און נייטיגע געביטן.

     
- קיפס בעי׳ געבן פאר ניו יארק׳ס לעבנס SPARCמאך מיט דער שטאט, וועט ׳״אדאנק דעם אפ

צאלנדע דזשאבס, אינוועסטירן אין  -ויסנשאפט סעקטאר א גרויסער אונטערהייב, שאפנדיג טויזנטער הויךו
האט גאווערנער האוקול  עדיוקעישען, און מאכן ניו יארק דעם פלאץ וואו נסים ונפלאות ווערן געשאפן,״ 

פאקוסירט אויף ראטעווען לעבנס און מאכן ניו  -״מיין אדמיניסטראציע בלייבט לעיסער עזאגט.האט ג
יארק די היים פון די טראנספארמאטיווע געביטן פון דעם צוקונפט. מיט דעם דאזיגן פראיעקט וועלן מיר  

 עררייכן ביידע פון די צילן גלייכצייטיג.״  
     

קיפס בעי׳   SPARC(, וועט ׳CUNYסיטעט פון ניו יארק )דורך א שותפות מיט דער סיטי אוניווער
ביליאן דאלער אין עקאנאמישע אימפאקט צו דער שטאט אין לויף פון די    25אויפטרייבן אומגעפער 

קביעות׳דיגע דזשאבס; און  2,000דזשאבס, אריינגערעכנט  10,000יאר; שאפן    30קומענדע 
׳סטע סטריט און ערשטע עוועניו  25פוס אויף איסט  טראנספארמירן הונטער קאלעדזש׳ס ברוקדעיל קאמ 

ַארט אויסשול און קאמערציעלע איינריכטונגען. דער פראיעקט וועט  -דע-ָאוו-אויף נייע סטעיט
מיליאן סק. פיס פאר אקאדעמישע, פובליק   1.5מיט איבער  —טראנספארמירן א גאנצע שטאט בלָאק 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-10%2FKips_Bay_Science_District.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cfc9f664547774637d13c08daad2f354e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638012715524739266%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2F89iBYweQiO%2BUgOIM3iM5Bn%2BDXUD3UvyfYcWuQdh4%2Bk%3D&reserved=0


וויסנשאפט פּוטּפרינט אין קיפס  -ר ווי טאפלען דעם לעבנסוויסנשאפט פלאץ און מע-געזונטהייט און לעבנס
׳סטע סטריט אויף צו באהעפטן  25און איבערבויען א נייע צוטריטליכע פיסגייער בריק אויף איסט  —בעי 

 דעם איסט ריווער מיט ׳מַאנהעטען ווָאטערפרָאנט גרינוועי׳  
  

ענדרו קימבאל האט  CEOעזידענט און ניו יארק סיטי עקאנאמישע אנטוויקלונג קָארּפָארעישען פר
קיפס בעי׳ פארטרעט א גענצליך נייעם מהלך פון עקאנאמישע אנטוויקלונג אין ניו   SPARC״׳ געזאגט, 

זייט צוצושטעלן  -ביי -יארק סיטי וואו מיר שאפן הויפעלעך אין וועלכע מסחר און סקולס ארבעטן זייט
ן די אינאוואטיווע סעקטארן פון היינט און מארגן.  סטודענטן אי DOEאון  CUNYקאריערע וועגלעך פאר 

דאס איז נישט בלויז א גענצליך נייע וועג צו ליפערן עקאנאמישע אנטוויקלונג נאר אויך א ריזיגע שותפות  
- ליניע פון א פילפארביגע טאלאנט-מיט׳ן סטעיט. אינאיינעם, שאפן מיר א פרעצעדענטלאזע רערן

אכן אונזער שטאט פאר צוקונפטיגע געזונטהייט עמערדזשענסיס און ארבעטסקראפט וואס וועט גרייט מ
פירן נייע מעדיצינען, מעדיצינישע מכשירים, אינאוואטיווע טערַאּפיס, און אנדערע  -גלייכצייטיג פאראויס

  NYCEDCפראדוקטן צו העלפן באהאנדלען די קראנקע און פארבעסערן זייערע לעבנס און אויפפאסונג. 
-ט אז די היסטארישע אינוועסטירונג וועט מאכן וואקסן די געזונטהייט און לעבנסאיז קָאנפידענ

-טערמיניגע ווידערשטאנד-וויסנשאפטן סעקטארן, פארברייטערן אונזער עקאנאמיע און שטיצן איר לאנג
 פעאיגקייט.״  

  
נג  ״דער נייער ׳וויסנשאפט פארק און פארשו ניו יארק סיטי מעיאר עריק אדאמס האט געזאגט,

וויסנשאפטן אינדוסטריע און א  -קאמפוס׳ אין קיפס בעי וועט זיין נישט בלויז א צענטער פר די לעבנס
פונקט פאר דער ארומיגער סביבה, נאר אויך א בריק צום צוקונפט פאר אונזער שטאט׳ס יונגע -געוויכט
ַארט -דע-ָאוו-קיפס בעי׳ וועט טראנספארמירן א גאנצע שטאט בלָאק אויף א סטעיט SPARCלייט. ׳ 

וויסנשאפטן אינדוסטריע און זיין א פלאץ וואו ארבעטסקראפט אנטוויקלונג,  -דעסטינאציע פאר די לעבנס
עקאנאמישע געלעגנהייט, און פובליק געזונטהייט קומען זיך גלאטיג צונויף, צוציענדיג ביזנעסער און  

ביליאן   25ר ווי סיי ווען פריער מיט  הייבנדיג ניו יארקער אויף צוריקצוברענגען אונזער שטאט שטערקע
יארן. א  -דאלער אין נייע עקאנאמישע אקטיוויטעט פאר אונזער שטאט במשך די קומענדע דריי צענדליג

דאנק אייך צו אונזערע אלע שותפים פאר דעם פאראייניגטן בליק און די צוזאמארבעט אויף ׳אויפצוטון  
 בפועל׳.״  

  
״די זענען וויכטיגע  ודזשיקא דזשּוניאר האט געזאגט, בודזשעט דירעקטאר ראבערט עף. מ

אינוועסטירונגען צו שאפן דזשאבס, אויסשולן אונזערע יונגע לייט און העלפן באשיצן פובליק געזונטהייט  
און זיכערהייט. זיי פארטרעטן אויך א פראדוקטיווע צוזאמארבעטשאפט צווישן דעם סטעיט און דער  

ענע הוספה צו די באדייטנדע אינוועסטירונגען וואס גאווערנער האוקול האט שטאט און זענען א געוואונש
 געמאכט אין עקאנאמישע אנטוויקלונג, עדיּוקעישען און העלטקעיר אין דעם יעצטיגן סטעיט בודזשעט.״  

  
און קאמיסיאנערין האוּפ נייט האט געזאגט,   CEO׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ פרעזידענטקע, 

, אויסניצנדיג אונזער ערשטראנקיגע העכערע DNA״דער פראיעקט פארטרעט ניו יארק׳ס אינאוואציע 
עדיּוקעישען קאמיּוניטי אויף צו בויען א טאלאנטפולע ארבעטסקראפט וואס וועט מאכן וואקסן דעם  

ן פאקוס  וויסנשאפט אינדוסטריע. אונזער סטראטעגישע אינוועסטירונג או-סטעיט׳ס ערשטראנקיגע לעבנס
אויף ארבעטסקראפט אנטוויקלונג איז א געווינענדע מוסטער פאר ניו יארקער: עס שאפט דזשאבס, גיבט 

 עקאנאמישע געלעגנהייט און פארשטערקערט דער עקאנאמיע לענגאויס דעם סטעיט.״  
  

״דאס איז ווירקליך א   ניו יארק סיטי ערשטע געהילף מעיאר לארעין גרילא האט געזאגט,
שולע, -ַארט פלאץ פאר הויך-דע-ָאוו-ארמאטיווע פראיעקט וואס שאפט סטעיטטראנספ

גראדואירטע סטודענטן, פובליק געזונטהייט אנטשטאלטן און -אונטערגראדואירטע, גראדואירטע, און נאך
 טעק פירמעס. ״עס וועט אויך צושטעלן א מהלך צו קאריערע געלעגנהייטן פאר דורות ניו יארקער.״  -בייָאו

  



- יו יארק סיטי דעּפיּוטי מעיאר פאר עקאנאמישע און ארבעטסקראפט אנטוויקלונג מאריע טארעסנ
״היינט צייכנט אפ די אנהייב פון א נייע תקופה פון געלעגנהייט פאר אונזער  ספרינגער האט געזאגט, 

י׳ וועט  קיפס בע SPARCשטאט און אונזערע איינוואוינער. דער טראנספארמאטיווער נייע קאמפוס ביי ׳
צוזאמברענגען אקאדעמיע מיט אינדוסטריע און העלפן ניו יארק סיטי ווערן די וועלט׳ס פירנדער שטאט  

וויסנשאפטן און פובליק געזונטהייט. מיט דער קאמבינאציע פון פראגראמען און ערטער  -פאר לעבנס
טיגע טאלאנט ביים  פלאנירט אויפ׳ן ארט, האבן מיר אן אמת׳דיג זעלטענע געלעגנהייט צו שטעלן אר

וויסנשאפטן,  -צענטער פון די אינספירירנדע און אימפאקטפולע ארבעט וואס קומט פאר אין לעבנס
העלטקעיר און פובליק געזונטהייט און זיי אויסריכטן מיט די טרענירונג וואס זיי דארפן האבן אויף  

 אריינצוקומען אין די קאריערעס.״ 
  

אייסאם האט  - פאר געזונטהייט און מענטשן סערוויסעס ענע וויליאמס ניו יארק סיטי דעּפיּוטי מעיאר
קיפס בעי׳ קאמפוס וועט העלפן צוציען און האלטן דאס סאמע בעסטע אין די  SPARCדער ׳״געזאגט, 

וויסנשאפט געביטן. עס וועט זיין די היים פאר אינאוואציע און צוזאמארבעט און די  -געזונטהייט און לעבנס
שטייגנדע וויכטיגע  -יסשולעריי פאר דורות פראפעסיאנעלן אינעם צוקונפט אין די כסדרהארץ פון או

דיסציפלינען. א דאנק אייך צו די מאנשאפטן לענגאויס דער שטאט און דעם סטעיט ווי אויך די וויסנשאפט 
 און ביזנעס קאמיוניטיס פאר׳ן זיך פאראייניגן צו שטעלן די פלענער אין פראקטיצירונג.״  

  
קיפס בעי׳ וועט קולטיווירן דעם קומענדיגן דור וויסנשאפטליכע פארשונג און העלטקעיר   SPARC׳

סקולס   CUNYשולע, -ארבעטסקראפט, שאפנדיג אן איינציגן קאמפוס מיט פלאץ פאר א נייע פובליק הויך 
געזונטהייט  טעק פירמעס, און פובליק -פאקוסירט אויף העלטקעיר, אינאוואטיווע געזונטהייט און בייָאו

שולע,  -צושטעלנדיג דרכים צו גוט באצאלטע קאריערעס פאר ניו יארק סיטי הויך —אנטשטאלטן 
וועט אנבאטן צוטריטליכע דעגריס און אנגייענדע   CUNYגראדואיר סטודענטן. -אונטערגראדואיר און נאך

רעכנט פאר די פילע  בילדונגס פראגראמען אין פובליק געזונטהייט און מעדיצינישע פארשונג, אריינגע
יונגע ניו יארקער אינספירירט דורך פאנדעמיע רעספָאנדערס און פארשער וועלכע האבן געהאלפן 

    אנטוויקלען וואקסינען. 
     

כעמיסטן און  -קאריערע געלעגנהייטן וועלן זיין א ברייטע ריי, פון דאקטוירים און נורסעס ביז בייאו
וויסנשאפט און העלטקעיר געביטן ווי ביזנעס -ראלעס אין די לעבנס אינזשינערן, ווי אויך א ברייטע ריי

פארוואלטער, לאויערס און אדמיניסטראטיווע געהילפן. מיט׳ן אויסארבעטן נייע טאלאנט וועט קומען נייע  
פארשונג, וואס וועט פירן צו נאך פירמעס, נאך דזשאבס, נאך מעדיצינען און פארגעשריטענע 

ועט פארזיכערן אז ניו יארק סיטי בלייבט ווייטער דער פירער אין אנטוויקלען  טעכנאלאגיעס, וואס ו
דרינגענדע פובליק געזונטהייט ארויספאדערונגען  -באהאנדלונגען און רפואות פאר עטליכע פון די מערסט

    פון אונזער תקופה.
     

-וויכטיג אין בויען א מער דינאמישע און ווידערשטאנד-קיפס בעי׳ זיין קריטיש  SPARCאין צוגאב, וועט ׳ 
  750,000עאיגע ניו יארק סיטי עקאנאמיע. ניו יארק סיטי׳ס העלטקעיר סעקטאר באשעפטיגט איבער פ

וויסנשאפטן סעקטאר איז א גיך אויפשטייגנדער  -ניו יארקער, און די מעטראפאליטען געגנט׳ס לעבנס
פאראיאר. די שטאט שאצט אז דער קאמפוס׳ס נייע   בסנאך דזשא 150,000באלד ע מיט אינדוסטרי

הויכע קוואליטעט דזשאבס און צוציען נייע   2,000קאמערציעל לאבאראטאריע ארט וועט שאפן ארום 
- פירמעס און סטַארטָאּפס, פירנדיג צו נאך גוט באצאלטע דזשאבס אין די העלטקעיר און לעבנס

 וויסנשאפטן געביטן.  

     
- ״קָאוויד עט פון ניו יארק קאנצעלאר פעליקס וו. מאטאס ראדריגעז האט געזאגט,סיטי אוניווערסיט

צום   CUNYהאט איבערצייגט ווי וויכטיג עס זענען ניו יארק׳ס שפיטעלער, פארשונג אנטשטאלטן און  19
איבערלעבן און וואוילזיין פון אונזער שטאט. אלס רעזולטאט, איז עס פאסיג אז גאווערנער האוקול און  

צו טראנספארמירן הונטער קאלעדזש׳ס ברוקדעיל  CUNYמעיאר אדאמס האבן זיך פאראייניגט מיט 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fsite%2Fplanning%2Fabout%2Fpress-releases%2Fpr-20220602.page&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cfc9f664547774637d13c08daad2f354e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638012715524739266%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3DHoZjJ7FOMCJrPkOLXmJjfk2O3wf8KlATWIvZ9e%2FXM%3D&reserved=0


ן די געברויכן פון  קאמפוס אויף א פובליק געזונטהייט און עדיּוקעישען צענטער אויף בעסער נאכצוקומע
איין בערך   CUNYאונזערע סטודענטן, איינגעשטעלטע און אלע ניו יארקער. יעדעס יאר, שרייבט 

ַארט -דע-ָאוו-סטודענטן אין געזונטהייט און מענטשן סערוויסעס פראגראמען, און די סטעיט 40,000
וויסנשאפט און פובליק  -לעבנס איינריכטונג וועט זיי גרייט מאכן צו ארבעטן אין ניו יארק׳ס שטייגנדע

נייטיגע דזשאבס אין די געביטן אויף צו העלפן אונזער  -געזונטהייט סעקטארן ווי אויך שאפן העכסט
שטאלצירט זיך צו זיין א טייל פון דער צוזאמארבעט, וואס וועט העלפן ניו יארק זיך   CUNYעקאנאמיע. 

 ״  ערהוילן פון דער פאנדעמיע אויף א יושר׳דיגן אופן.
  

סיטי אוניווערסיטעט פון ניו יארק באורד אוו טראסטיס פארזיצער וויליאם סי. טאמפסאן דזשוניאר 
צו פארברייטערן אירע   CUNYנייטיגע נייע איינריכטונג וועט ערמעגליכן פאר -״די העכסט  האט געזאגט,

ט אינטערנשיּפס און  פראגראמען אין העלטקעיר און ארבעטסקראפט אנטוויקלונג, פארבינדן סטודענטן מי
- דזשאבס אין די אויפשטייגנדע אינדוסטריעס און פארברייטערן אונזער פעסט אוועקגעשטעלטע לעבנס 

וויסנשאפט פארשונג פעאיגקייטן. איך בין דאנקבאר צו גאווערנער האוקול און מעיאר אדאמס פאר׳ן מאכן 
CUNY וויכטיג צום  -וואס וועט זיין קריטיש פונקט פאר דעם נייעם, לעבהאפטן דעוועלאפמענט-א געוויכט

 צוקונפטיגן ערפאלג פון אונזער שטאט.״ 
  

סיטי אוניווערסיטעט פון ניו יארק פארגעשריטענע וויסנשאפט פארשונג צענטער סטרוקטורעלע  
״אפילו אין אונזער   , האט געזאגט,Ph.Dביאלאגיע איניציאטיוו דירעקטאר קעווין עיטש. גארדנער, 

פטענע תקופה, בליען אויסגעצייכנטע מענטשן, געדאנקען און באגריפן נאענט איינס צום  באהא-דיגיטאל
קיפס בעי׳ פראיעקט   SPARCזייט מיט און ארום איינער דעם צווייטן. דער ׳-ביי-אנדערן, ארבעטנדיג זייט

פון   —מעדיצין -וויכטיגע אקטיוויטעטן פון בייאו-בויט אינאוואטיוו א ניי ארט פאר די אלע הויפט
אלצדינג פארצוקומען   —אויפפאסונג ביז פארשונג און טרענירונג, פון ערפונדונג ביז אויספירליכקייט 
דערהייטערנדע ענינים זענען    אונטער איין דאך אנשטאט אויסגעשפרייט אויף פארשידענע ערליי ערטער. 

און אויסגעלערנט פאר די  דא, פון די פאציענטן באהאנדלט ביז די המצאות אריינגעלייגט אין פראקטיק 
 קומענדע דורות העלטקעיר פארזארגער.״  

  
  NYC״׳ , האט געזאגט,MDמיטשעל קעטס,  CEOהעלט + האספיטעלס׳ פרעזידענט און  NYC׳

קיפס בעי׳ אזוי ווי מיר פארברייטערן   SPARCהעלט + האספיטעלס׳ שטאלצירט זיך אנטיילצונעמען אין ׳ 
קעיר קליניקס און לייגן צו א נייע קלינישע סימולאציע צענטער פאר אונזערע  בעלוויּו שפיטאל׳ס פרייימערי 

סטודענטן. אונזער געזונטהייט סיסטעם וועט שפילן א דינאמישע ראלע אין דעם   CUNYארבעטער און 
נייעם קאמפוס, אזוי ווי מיר באשעפטיגן זיך מיט אונזערע פאציענטן און צוקונפטיגע נורסעס און 

   דאקטוירים.״
  

״פארזארגן  ניו יארק סיטי עדיּוקעישען דעפארטמענט קאנצעלאר דעיוויד סי. בענקס האט געזאגט, 
-אונזערע סטודענטן מיט א קלארע מהלך צו און צוגרייטונג פאר א באלוינענדע קאריערע און לאנג

עט זיין א  קיפס בעי׳ וו  SPARCטערמיניגע עקאנאמישע זיכערהייט, דאס איז אונזער כסדר׳דיגע ציל. ׳
, CUNYרעזולטאט פון פרעצעדענטלאזע צוזאמארבעטשאפט צווישן אונזערע פובליק סקולס, 

טעק אינדוסטריעס און פובליק געזונטהייט אנטשטאלטן אויף צו פארזארגן  -דערנעבנדע העלט און בייָאו
שולע סטודענטן. איך בין דערהייטערט אז די  - באדייטנספולע קאריערע מהלכים פאר אונזערע הויך

ונדערטיגער  ׳סטער יארה21געלעגנהייט וועט העלפן גרייט מאכן מער פון אונזערע סטודענטן פאר דער  
 עקאנאמיע און די געלעגנהייטן פונעם צוקונפט.״  

  
  נינא קובאטא האט געזאגט, CEOניו יארק סיטי סקול קאנסטרוקציע אויטאריטעט פרעזידענט און 

אגענטורישע קאאפעראציע אנגעפירט דורך  -״דער אמביציעזער פראיעקט איז נאך א ביישפיל פון צווישן
האוקול וואס וועט טראנספארמירן דעם קיפס בעי געגנט פאר פילע   מעיאר אדאמס און גאווערנער

וויסנשאפט  -ַארט סקול אלס טייל פון דעם לעבנס-דע -ָאוו-קומענדיגע דורות. אנטהאלטנדיג א נייע סטעיט



און פובליק געזונטהייט קאמפוס וועט געבן נייע געלעגנהייטן פאר סטודענטן פאראינטערעסירט אין  
 אין די אויפשטייגנדע אינדוסטריעס.״   נאכגיין קאריערעס

  
ניו יארק סיטי דעפארטמענט פון שטאט פלאנירונג דירעקטאר און שטאט פלאנירונג קאמיסיע  

- ״דער ניו יארק סיטי ראיאן פירט דעם לאנד אין לעבנס פארזיצער דאן גאראדניק האט געזאגט,
אויפטון פיל גוטס. דער נייער צענטער   וויסנשאפט דזשאבס, און מיט דעם פראיעקט וועלן מיר ווייטער

געפונט זיך פערפעקט אין א העלטקעיר קארידאר וואס נעמט אריין שפיטעלער, לאבאראטאריעס, 
סקולס, און פובליק געזונטהייט איינריכטונגען, אין א שטאט וואס האט אלע טאלאנטן אויף צו ברענגען  

טראנספארמאטיוו פאר׳ן געגנט און א ריזיגן געווינס פאר  נייע אינאוואציעס צו דער ווירקליכקייט. דאס איז 
 ניו יארק.״  

  
ניו יארק סיטי מעיאר׳ס אפיס פון טאלאנט ואן ארבעטסקראפט אנטוויקלונג עקזעקיוטיוו 

פריוואטע אינוועסטירונג אויסצוארבעטן  -״די פובליק דירעקטארין עבי דזשאו סיגאל האט געזאגט,
מהלכים פאר עקאנאמישע באוועגיגקייט פאר ניו יארקער און העלפן   קיפס בעי׳ וועט שאפן SPARC׳

שולע וועט צושטעלן  -ארטיגע טרענירונג צענטערס און פובליק הויך-בליען אונזער עקאנאמיע. די אויפ׳ן
CUNY  אוןDOE וויכטיג צו זייער  -באהאפטנדע לערנונג געלעגנהייטן קריטיש-סטודענטן קאריערע

וויסנשאפטן און העלטקעיר אינדוסטריעס די  -ון ארבעטסגעבער אין לעבנספראפעסיאנעלע הצלחה א
 איינוואוינער.״   NYCגעלעגנהייט אויף אריינצוטאפן אין די אויסערגעווענליכע טאלאנט פון 

  
״קיפס בעי איז   ניו יארק סיטי מעדיצינישע אונטערזוכער דר. דזשעיסאן גרעיהעם האט געזאגט,

פאר איבער א יארהונדערט, און, מיט אונזער נייע פארענסיק פאטאלאגיע  OCMEגעווען די היים פאר  
צענטער זענען מיר באגייסטערט איינצופירן דעם נעקסטן קאפיטל פאר דעם געגנט אלס אן אלוועלטליכן 

ַארט -דע-ָאוו-צענטער פאר ערפונדונג און אינאוואציע אין פארענסיק וויסנשאפט. אונזער סטעיט
ט שטיצן דאקטוירים און וויסנשאפטלער וועלכע דינען ניו יארקער ביים שניידפונקט פון  איינריכטונג ווע

-פובליק געזונטהייט און זיכערהייט און פארזיכערן אז מיר פירן ווייטער דעם לאנד אין פראדוצירן בָאורד
איז ספעציאליטעט -באשטעטיגטע פארענסיק פאטאלאגיסטן אין א צייט וועט די מעדיצינישע אונטער 

    וויכטיג.״-קריטיש
     
פונקט דורך נייע, מאדערנע איינריכטונגען פאר איבער  -קיפס בעי׳ וועט פארמאגן אלס געוויכט SPARC׳

 CUNYסטודענטן פון דעם הונטער שולע פון נּורסינג און שולע פון געזונטהייט פראפעסיעס, דער  4,500
טען קאמיוניטי  גראדואיר שולע פון פובליק געזונטהייט און געזונטהייט ּפָאליסי, און בארא פון מאנהע

 קאלעדזש העלטקעיר פראגראמען. דער צענטער וועט אויך פיגורירן:  
     

בעלוויו אמבולאטארישע באהאנדלונג צענטער וואס וועט אנבאטן אונטערזוכונגען,  /H+Hאן  •
    זעלבן טאג פראצעדורן, דיאגנאזטיקס און פארמיידונג אויפפאסונג;

סטודענטן און   CUNYסימולאציע טרענירונג צענטער וואס וועט ערמעגליכן פאר  H+Hאן  •
אנדערע צו סימולירן פאציענט סצענארן, אויסניצנדיג נאכגעמאכטע אפעראציע צימערן און  

    לעיבָאר און דעליווערי צימערן;
צוגרייטן  שולע צושטעלנדיג בפועל׳דיגע לערנען אין העלטקעיר און וויסנשאפטן צו -הויך DOEא  •

    סטודענטן פאר קאריערעס אין די אויפשטייגנדע סעקטארן; און
( פארענסיק פאטאלאגיע צענטער,  OCMEא נייע אפיס פון הויפט מעדיצינישע אונטערזוכער ) •

וועגווייזיגע טרענירונג איינריכטונג פאר  -מענטשן און איז א לאנד 150וואס באשעפטיגט 
    יעריגע אפעראציאנעלע סקעדזשול.-, גאנץ24/7פארענסיק פאטאלאגיסטן, מיט א 

     



פריוואטע  -קיפס בעי׳ וועט ווייטער ציען א טראדיציע פון ערפאלגרייכע פובליק SPARC׳
וויסנשאפטן אינדוסטריע. במשך דעם  -צוזאמארבעטשאפטן צו העלפן ניו יארק מאכן וואקסן איר לעבנס

, פירן א  CUNYדיג אינאיינעם מיט׳ן סטעיט און , ארבעטנNYCEDCקומענדיגן יאר, וועט די שטאט און 
מייסטער פלאנירונג פראצעס וואס וועט רעזולטירן אין א באגריפליכע ארט פלאן וואס וועט אידענטיפיצירן  

שטאטישע  - לופט ערטער און אינער-דעם ארט׳ס אינפראסטרוקטור געברויכן, בויעריי, אפענע
און אנדערע בארעכטיגקייט ענדערונגען נייטיג אויף איינצופירן  אויסצייכענונג און פאטענציעלע זָאּונינג 

דעם פראיעקט. דער פלאנירונג פראצעס וועט זיין אינפארמירט דורך קאמיוניטי פארבינדונג און טעמע  
שטאטישע פלאנירונג און אינזשינערונג פירמע  -מומחים, און געשטיצט דורך די ארכיטעקטורעלע, אינער

 ון מעריל. סקידמאר, אווינגס א
     

פריוואטע צוזאמארבעט טוט אונטערשטרייכן גאווערנער האוקול׳ס אנטשלאסנקייט צו טרייבן  -די פובליק
וויסנשאפט אינדוסטריעס. די גאווערנער זעצט  -וואוקס און אינאוואציע אין ניו יארקס העלטקעיר און לעבנס

צו   וויסנשאפט איניציאטיוו-מיליאן דאלערדיגע לעבנס 620פאר ווייטער פאראויסצופירן ניו יארק סטעיט׳ס 
מיטלען און פארברייטערן דעם סטעיט׳ס  -עדזש׳ העלטקעיר לייזונגס- טרייבן דאס שאפן ׳קָאטינג

מיליאן דאלערדיגע ניו יארק   40פעאיגקייט צו קאמערציעליזירן פארשונג. די איניציאטיוו נעמט אריין א 
פאנדעמיע אויף צו   19-דעפענס קאמערציעליזאציע פָאנד געשאפן אין אפרוף צו דער קָאוויד-סטעיט בייאו

    קאפיטאליזירן אויף ניו יארק׳ס פארשונג און אנטוויקלונג אייגנשאפטן און קענטעניס.
     

מיליאן   350פון דעם סטעיט׳ס  געשאנקען דעם ערשטן גרענטבאזונדער, האט גאווערנער האוקול 
ין אינסטיטוטס פאר מעדיצינישע פארשונג און  דאלערדיגן לאנג איילענד אינוועסטירונג פָאנד צו די פיינסטי

וויסנשאפט ביזנעס פלאן פארמעסט דורך דעם  -מיליאן דאלערדיגער לעבנס 50פלענער אוועקצושטעלן א  
פָאנד אין די קומענדע וואכן. דער גאווערנער האט אויך געארבעט מיט דער סטעיט לעגיסלאטור אויף צו  

  SUNYאון   CUNYפאר קאפיטאל פארבעסערונגען ביי לער ביליאן דא 2.2ברעכנדע -שאפן א רעקארד
יעריגן בודזשעט. און  -מיליאן דאלער פאר אפעראציע הוצאות אלס טייל פון דעם היי 500און נאך  שולעס

העלטקעיר און גייסטישע געזונט  ביליאן דאלערדיגע   1.3אין אוגוסט, האט דער גאווערנער איינגעפירט א 
צו רעקרוטירן און האלטן די העכסטע טאלאנט פאר יארק׳ס העלטקעיר  ס פראגראםארבעטער באנו

      סעקטאר.
     
ביליאן דאלער און וועט פינאנצירט ווערן געמיינזאם  1.6קיפס בעי׳ איז ערווארטעט צו קאסטן  SPARC׳

רווארטעט צו  קיפס בעי׳ איז ע SPARCדורך דער שטאט און סטעיט מיט נאך פריוואטע אינוועסטירונג. ׳
    .2031און ווערן געענדיגט ביז׳ן ענדע  2026אנגעהויבן צו ווערן אין 

  
״שוין היפשע יארן, האט די קאמיוניטי אדוואקירט פאר א   קאנגרעסמאן קעראלין מאלאני האט געזאגט,

וויסנשאפטן צענטער ביי דעם ארט און איך בין דערהייטערט אז דער טאג איז שוין ענדליך  -גרויסע לעבנס
- ַארט לעבנס -דע-ָאוו-געקומען. עס געפונט זיך נישט קיין בעסערן ארט וואו צו פלאצירן א סטעיט

וס מיט עטליכע פון די בעסטע מעדיצינישע שולעס, פובליק שפיטעלער און  וויסנשאפטן בילדונגס קאמפ
פארשונג צענטערס איינס נעבן אנדערן. אויב מיר וויל ווייטער זיין א נאציאנאלע פירער אין די העלטקעיר  

ליניעס וואס ברענגען -פראפעסיעס, דארפן מיר מאכן די סארטן אינוועסטירונגען און שאפן די רערן
 ולע ניו יארקער צו דער העלטקעיר אינדוסטריע.״  טאלאנטפ

  
״די באמיאונג וועט פארשטערקערן  מיטגליד ריטשערד גאטפריעד האט געזאגט,-אסעמבלי

העלטקעיר און קאריערע געלעגנהייטן אין ניו יארק, איבערהויפט אין קאמבינאציע מיט ניו יארק׳ס  
׳ פראגראם. דאס איז אויך א וויכטיגע אינוועסטירונג  פארברייטערונג פון דער ׳דיווערסיטעט אין מעדיצין

 אין פובליק בילדונג און פובליק העכערע עדיּוקעישען.״ 
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2Fck%2Fa%3F!&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cfc9f664547774637d13c08daad2f354e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638012715524739266%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=04d%2BHl4NqentAceB1HW1%2BSqWP%2BRqNpplh0Ob3F%2F18dw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-first-long-island-investment-fund-award-10-million-feinstein&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cfc9f664547774637d13c08daad2f354e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638012715524739266%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8sj5zrkahufIY6WHKd%2FtD295Lf0whYA5TWohGFXGQ74%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-unprecedented-support-education-fy-2023-budget-including-315-billion&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cfc9f664547774637d13c08daad2f354e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638012715524739266%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FOCktti4Km49yX%2BGF%2FxMUwo9ROGaI7PEoLbKEU9KPJY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-unprecedented-support-education-fy-2023-budget-including-315-billion&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cfc9f664547774637d13c08daad2f354e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638012715524739266%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FOCktti4Km49yX%2BGF%2FxMUwo9ROGaI7PEoLbKEU9KPJY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-launches-health-care-worker-bonus-program&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cfc9f664547774637d13c08daad2f354e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638012715524739266%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=asTACwzn%2FerkFP8Wf5c75JUL9OvJ9DkltDhsuOrch00%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-launches-health-care-worker-bonus-program&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cfc9f664547774637d13c08daad2f354e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638012715524739266%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=asTACwzn%2FerkFP8Wf5c75JUL9OvJ9DkltDhsuOrch00%3D&reserved=0


״נאך יארן אומזיכערקייט איבער   מיטגליד קיעט פאווערס האט געזאגט,-ניו יארק סיטי קאונסיל
- רק סיטי. עס איז קריטישברוקדעיל׳ס צוקונפט, טוט היינט פארטרעטן א גרויסע געלעגנהייט פאר ניו יא

וויסנשאפטן און אז אונזער נעקסטן דור -וויכטיג אז אונזער שטאט בלייבט ווייטער א פירער אין די לעבנס
עדזש׳ נייסטע טעכנאלאגיע אינדוסטריעס. אזוי ווי דער פראצעס זעצט  -איז גרייט צו פירן אין די ׳קָאטינג

יק אריינזאג, איבערקוקנדיג דעם פארשלאג מיט מיינע פאר ווייטער, קוק איך ארויס צו באקומען פובל
 קאלעגעס און האבנדיג וויכטיגע געשפרעכן מיט דער קאמיוניטי.״  

  
יּונייטעד העלטקעיר וואורקערס איסט׳ פרעזידענט דזשארדזש גרעשעם האט געזאגט,  1199SEIU׳

דזשאבס און א בליענדער   נייטיג צום צוקונפט פון העלטקעיר,-וויסנשאפטן זענען העכסט-״לעבנס
עדזש׳ -עקאנאמיע. ניו יארק סיטי האט די רעסָארסן צו זיין אן אלוועלטליכער צענטער פאר ׳קָאטינג

מעדיצינישע פארשונג און טרענירונג וואס וועט זיין אן אונטערהייב כוח פאר גוטע, יּוניָאן דזשאבס און  
ז אינטעגראל צו טרענירן די העלטקעיר  אי CUNYעקאנאמישע אויפשטייג לענגאויס דעם ראיאן. 

מיטגלידער שטודירן,   1199SEIUארבעטער פון מארגן און וואו פילע ארבעטער פון מארגן און וואו פילע  
געשטיצט דורך אונזער טרענירונג און אפגרעיד׳ען פָאנד. מיר קוקן ארויס צו אונזער ווייטערדיגע  

ער האוקול אויף דער אונטערנעמונג וואס וועט  צוזאמארבעט מיט מעיאר אדאמס און גאווערנ
 פארשטערקערן דאס ליפערן העלטקעיר אין ניו יארק.״  

  
׳געבוי און קאנסטרוקציע האנדלס קאונסיל פון גרעיטער ניו יארק׳ פרעזידענט גערי לאבארבערא 

-וועט זיין קריטיש״אזוי ווי ניו יארק זעצט פאר ווייטער ארויסצוקומען פון דער פאנדעמיע,  האט געזאגט,
וויכטיג דאס ווייטערדיגע אינוועסטירן אין פראיעקט וועלכע טוען נישט בלויז פארבעסערן אונזער 

וויסנשאפט אינפראסטרוקטור נאר עס שאפט אויך טויזנטער גוט באצאלטע -העלטקעיר און לעבנס
נייער פובליק   קלאס באפעלקערונג. דער-דזשאבס און קאריערע געלעגנהייטן פאר אונזער ארבעט

געזונטהייט און עדיּוקעישען צענטער אין קיפס בעי איז ווידער נאך א פראיעקט וואס וועט אוועקשטעלן ניו  
קלאס  -וויסנשאפטן און העלטקעיר און צושטעלן צוטריטליכע מיטל-יארק אלס א פירער אין לעבנס

ר אדאמס און גאווערנער האוקול  ארבעטנדע ניו יארקער. מיר אפלאדירן מעיא- קאריערע דרכים צו שווער
פאר זייער אנגייענדע אנטשלאסנקייט צו טרייבן פאראויס די איניציאטיוון וועלכע שטעלן אוועק אונזער  
 שטאט אויף צוריקצוקומען נאך שטערקער און דראסטיש פארבעסערן די לעבנס פון אלע ניו יארקער.״  

  
-פון א ניו יארק CEO״אלס א  אר. נאולענד טאונסענד האט געזאגט, CEOטערַאּפיּוטיקס׳  LEXEO׳
טעכנאלאגיע פירמע, בין איך דערהייטערט צו זין די היסטאריש אינוועסטירונג וואס וועט  -אזירטע בייאוב

וויסנשאפטן סעקטאר אין דער שטאט. וויכטיג צו באטאנען, די  -ווייטער טרייבן די בליאונג פון די לעבנס
ע צוזאמארבעט פון אינדוסטריע, אקאדעמישע און רעגירונג פאראינטערעסירטע פארטייען איז  אנגייענד

וויכטיג צו פארמיטלען דאס פארשנעלערן דעם גאנג און אנטשלאסנקייט צו בויען און  -געווען קריטיש
 וויסנשאפט סעקטאר אין ניו יארק.״  -פארברייטערן די לעבנס

  
NewYorkBIO CEO ״טרייבן אינאוואציע און שטיצן די   בלענד האט געזאגט, דזשעניפער האוקס

וויסנשאפט אינדוסטריע איז צענטראל צו אונזער -אנטוויקלונג און אויפבלי פון ניו יארק סטעיט׳ס לעבנס
קיפס בעי׳ איז א    SPARCאויפגאבע. מעיאר אדאמס און גאווערנער האוקול׳ס צוזאמארבעט אין ׳

-ציען עדיּוקעישען און די קאריערע רערן-פרעצעדענטלאזע צוזאמגעארבעטע אינוועסטירונג אין פאראויס
נייטיגער אינדוסטריע. די אינוועסטירונג וועט אויסניצן ניו יארק׳ס פאזיציע אלס א -ליניע פאר דער העכסט

אויספלאסטערנדיג דעם וועג   —יסצייכענונג וויסנשאפט פירער און היים פאר וויסנשאפטליכע או-לעבנס
 ָאּפס און פירמעס.״  -פאר ריזיגע אויפשטייג אין טאלאנט און, עווענטועל, סטַארט

  
״מאנהעטען קאמיוניטי  פארזיצער קייל אטהאידע האט געזאגט,  6מאנהעטען קאמיוניטי בָאורד 

ג פון דעם ברוקדעיל ארט און איז  האט שוין פון לאנג אן גע׳שתדל׳ט פאר א מאדערניזירונ 6בָאורד 
קוקנדן אופן.  -דערפריידט אז אונזערע פירער הערן זי צו און זעצן פאר ווייטער אין א נייעם און פאראויס



מיר דאנקען גאווערנער האוקול, מעיאר אדאמס, קאנצעלאר מאטאס ראדריגעז, און פרעזידענט ראאב  
צו פירן   6טעלט אוועק מאנהעטען קאמיוניטי דיסטריקט  פאר אפירברענגען און פינאנצירן א פלאן וואס ש

  6׳סטן יארהונדערט. קאמיוניט בָאורד 21וויסנשאפטן אינדוסטריע און בליען אין דעם -אין די לעבנס
פריידט זיך אויך צו אז דער פלאן אנטהאלט געוויסע קאמיוניטי פארבעסערונגען, אויף וועלכע מיר האבן  

דרייוו צו   FDRצוטריטליכע פיסגייער בריק איבער׳ן -ADAארן, ווי למשל אן שוין אדוואקירט במשך די י 
קוקט ארויס צו זיין אקטיוו באשעפטיגט מיט אונזערע רעגירונג   6׳וואטערסייד פלאזא׳. קאמיוניטי בָאורד  

 שותפים דורכאויס דעם קומענדן פלאנירונג פראצעס.״  
  

וויסנשאפטן באראטונגס -צערין, מעיאר׳ס לעבנספארזי -אלבערט און מערי לעסקער פאנדעישען מיט
״מיר אפלאדירן גאווערנער האוקול און   קאונסיל, און פרעזידענטקע קלעיר פאמערוי האט געזאגט,
-קיפס בעי׳ איז א קריטיש SPARCמעיאר אדאמס אויף די היסטארישע אויסמעלדונג. דער נייער ׳ 

י יעצטיגע און צוקונפטיגע דורות וויסנשאפטלער, קליניקער ויכטיגע און אינספירירנדע אינוועסטירונג אין דו
און פובליק באאמטע וועמענס ארבעט פירט פאראויס די געזונטהייט פון אונזער ניו יארק סיטי קאמיוניטי  

וויסנשאפטן -פארזיצערין פון דעם מעיאר׳ס לעבנס-קוגל. אלס מיט-און מענטשן ארום דעם ערד
דערהייטערט צו שטיצן דעם נייעם צענטער פון עדיּוקעישען, קאריערע   באראטונגס קאונסיל, בין איך
 טרענירונג און אינאוואציע.״ 

  
לואיס טאמאס, אוניווערסיטעט פראפעסאר פון מעדיצין ביי ׳ווייל קארנעל מעדיצין׳, מעיאר׳ס  

יגע  ״די היינט וויסנשאפטן באראטונגס קאונסיל מיטגליד העראלד ווארמוס האט געזאגט,-לעבנס
מעלדונג דורכ׳ן מעיאר און גאווערנער איז גאר געוואונשענע נייעס פאר אונז וואס האבן שוין געראטן  

NYCEDC וויסנשאפט ביזנעסער  -אויף אירע מערערע פראיעקטן צו מוטיגן דאס פארברייטערן לעבנס
ירן ארטיגע  אין דער שטאט דורך קאפיטאל אינוועסטירונגען, ריעל עסטעיט אנטוויקלונג, און טרענ

טאלאנט. פילע פארשריטן זענען שוין געמאכט געווארן, און דער נייער פלאן קען ערווארטעט ווערן צו  
 פארשנעלערן דעם גאנג פון צוקונפטיגע אנטוויקלונג.״  

  
מאריע גאטש האט געזאגט,  CEO׳ּפַארטנערשיּפ פָאנד פאר ניו יארק סיטי׳ פרעזידענטקע און 

וויסנשאפטן אין ניו יארק סיטי און שאפן א -צענטער וועט פארשנעלערן די לעבנסר נייער פארשונג ״דע
פונקט דעם אלעקסאנדריע צענטער. -פארברייטערטע צענטער אין קיפס בעי, מיט איר יעצטיגע געוויכט

וויסנשאפט געווארן א ליכטיגן  -אדאנק גרויסע פובליק און פריוואטע סעקטאר אינוועסטירונגען איז לעבנס
שאפנדיג טויזנטער דזשאבס און צוציענדיג מיליאנען דאלארען   —נקט אין אונזער שטאט׳ס עקאנאמיע פו

פריוואטע סעקטאר אינוועסטירונג. דער קאמפוס וועט אויך פארשטערקערן די דזשאב טרענירונג און  
ן שאפן א  ארבעטסקראפט אנטוויקלונג איניציאטיוו נייטיג אויף צו פארמאכן דעם געניטשאפט חסרון או

וויסנשאפט טאלאנט. מיר דאנקען מעיאר אדאמס און גאווערנער האוקול פאר  -ליניע פון לעבנס-רערן
 זייערע אנגייענדע שטיצע פאר דער אינדוסטריע.״  

  
פיטער קופער ווילעדזש טענאנטס אסאסיעשען פרעזידענטקע סוזען סטיינבערג -סטייוועסענט טאון

ייער אז די צוזאמארבעט צווישן ניו יארק סטעיט און ניו יארק סיטי וועלן  ״עס פריידט אונז ז האט געזאגט,
וויסנשאפט קארידאר -ניצן דעם ברוקדעיל ארט צו פארברייטערן די עקזיסטירנדע געזונטהייט און בייאוי 

׳סטע סטריט. מיר קוקן ארויס צו זען ווי די צוזאמארבעט וועט צושטעלן  34׳סטע און 23צווישן  
 , טרענירונג און מעדיצינישע סערוויסעס וועלכע וועלן זיין א טובה פאר דער קאמיוניטי.״  עדיּוקעישען 

  
״דער   ׳וואטערסייד טענאנטס אסאסיעשען׳ פרעזידענטקע דזענעט האנדאל האט געזאגט,

׳וואטערסייד טענאנטס אסאסיעשען׳ איז זייער דערפריידט צו הערן פןו די איבערגעבוי פלענער פאר דעם  
שולע און פראפעסיאנעל טרענירונג  -ר ברוקדעיל קאמפוס, וואס וועט ברענגען א נייע הויךהונטע

פראגראם צו דער קאמיוניטי און הויכע קוואליטעט דזשאבס. מיר זענען ספעציעל דערפריידט אז א נייע  
ADA-ן  ׳סטע סטריט וועט געבויט ווער25בריקל באהעפטנדיג וואטערסייד צו  -אויספאלגנדע פיסגייער



אויף די קאמיוניטי פלאנירונג  NYCEDCאלס טייל פון דעם פראיעקט. מיר קוקן ארויס צו ארבעטן מיט 
פראצעס צו פארזיכערן אז די זארגן און געברויכן פון דער קאמיוניטי ווערן אריינגענומען אין דעם מייסטער  

 פלאן.״  
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