
 
 גאווערנער קעטי האוקול   11/10/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מיליאן דאלערדיגע פלייצונג באשיצן  3.2גאווערנער האוקול אנאנסירט אנהייב קאנסטרוקציע אויף 
 פראיעקט אין ווילעדזש סעקעטס הארבאר 

  
׳מארקעט סקווער פארק׳ און ׳הארבאר פראנט׳ פארבעסערונגען זענען א טייל פון סטעיט׳ס 

 ו  שטאנדהאפטיגקייט און עקאנאמישע אנטוויקלונג איניציאטיו
  

 פארבעסערונגען צו פארזיכערן צוטריט צו דאונטאון און פארבעסערן זיכערקייט  
  
  

מיליאן דאלערדיגן    3.2גאווערנער קעטי האוקול האט היינט געמאלדן אנהייב קאנסטרוקציע אויף א 
פראיעקט אויסגעטיילט צום ווילעדזש סעקעטס הארבאר, אין דזשעפערסאן קאונטי, דורכ׳ן סטעיט׳ס 

. דער פראיעקט נעמט אריין  (REDIעקאנאמישע אנטוויקלונג איניציאטיוו )שטאנדהאפטיגקייט און 
נאטור -ברעג גרינע-קלימאט שטאנדהאפטיגקייט אפגרעידס און פארבעסערונגען צום ווילעדזש וואסער

רהאלב דעם ווילעדזש.  ברעג ערטער אינע-ארט ביי ׳מארקעט סקווער פארק׳ און אנדערע פובליק וואסער
איינוואוינער און באזוכער ניצן אויס ׳מארקעט סקווער פארק׳ פאר פארוויילונג און צוטריט צו דעם  

דאונטאון געגנט, וואס אנטהאלט א פובליק דאק וואס ווערט געניצט דורך פארוויילונגס שיפלער און  
 פישכאפער.  

  
שטאנדיגע קאמיוניטיס אין פיר ראיאנען,  אומ-פראגראם, העלפן מיר פלייצונג REDI״דורכ׳ן 

אריינגערעכנט די ארטיגע מוניציפאליטעטן און טויזנטער ניו יארקער וועלכע רופן די ברעגעס פון לעיק  
״ניו יארק סטעיט   האט גאווערנער האוקול געזאגט.אנטעריאו און דעם סט. לאורענס טייך זייער היים,״ 

ענדערנדע פארפעסטונג און סיי  -ונג סיי דורך רעדוצירן קלימאטאיז אנטשלאסן צו לייזן קלימאט ענדער
ליניע קאמיוניטיס פאר צוקונפטיגע  -דורך אינוועסטירן צו באשיצן און גרייט מאכן לעיק אנטעריאו ברעג

 עקסטרעמע וועטער פאסירונגען.״  
  

פון לעיק   ׳מארקעט סקווער פארק׳ האט מיטגעמאכט היסטארישע פלייצונגען לענגאויס די ברעגעס
. דער ווענטל און פארק סיידווָאקס זענען פארזונקען געווארן,  2019און  2017אנטעריאו אין 

איבערלאזנדיג דעם ווילעדזש׳ס פובליק דאק אומניצבאר. די פלייצונגען האבן אפגעהאלטן באזוכער און 
דאונטאון. דער ווילעדזש   איינוואוינער פון האבן צוטריט צום פארק און געשטערט איינטריט צום ווילעדזש

סּפעיס איז געשעדיגט געווארן און איז איינגעשטעלט אויף צוקונפטיגע פלייצונגען אין צוקונפטיגע  -גרין
 הויכע וואסער אינצידענטן.  

  
פעאיגקייט פראיעקט ערמעגליכן פאר זיכערע,  -נאכ׳ן פארטיגן וועט דער דאזיגער פלייצונג ווידערשטאנד

ספעיס, דעם פובליק שיף דאק, און דעם דאונטאון געגנט במשך -צום פובליק גריןכסדר׳דיגע צוטריט 
הויכע וואסער אינצידענטן. אין צוגאב, אלס טייל פונעם פראיעקט, פלאנירט דער ווילעדזש צו פארבעסערן  

ברעג ביי צוויי ערטער אינערהאלב דעם ווילעדזש׳ס דאונטאון דיסטריקט,  -פובליק צוטריט צום וואסער 
אכן פארבעסערונגען צום ווילעדזש׳ס ׳מארקעט סקווער פארק׳ פאמפ סטאנציע און דער אנטעריאו  מ

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%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C58adc13d5d6e4f528a4608dac33a8a90%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638036953454328808%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cyXeFi1Cm1yIzOYe%2Fz20C93OZ7Av1lbalIoUGyRbYIc%3D&reserved=0


וואסער באהאנדלונגס פאבריק אויסגאס ווי אויך שטאנדהאפטיגקייט פארבעסערונגען און  -סטריט מיסט
 אפלויף פארבעסערונגען ביי דעם ּפיקערינג מוזעאום.  

  
 ין דעם פראיעקט וועלן באשטיין פון:  פארגעשלאגענע לינדערונג מאסנאמען א

ברעג פון ׳מארקעט סקווער פארק׳ אומגעפער  -ּפייל׳ וואנט און וואסער-העכערן דעם ׳שיט •
   צוויי פיס העכער פונעם יעצטיגן הייעך.

ברעג פלאזא אריינגערעכנט סיידווָאקס -צוטריטליכער וואסער-אינסטאלירן אן גענצליך •
   ׳אמעריקאנער מיט אומפעאיגקייטן אקט׳ אין ׳מארקעט סקווער פארק׳.איינשטימיג מיט׳ן 

שיף קאפאציטעט שוועביגע דאקס מיט עלעקטרישע קראפט / און  -14אינסטאלירן  •
   וואסער אונטערלאגעס און סּוער פאמפ סטאנציע.

שיף ארויספאר פונקטן אדער -ספעיסעס מיט האנט-ברעג גרין-בויען דריי נייע וואסער •
   ּפיערס. פישכאפן

   פארברייטערן פובליק פארקינג פלעצער. •

וואסער באהאנדלונגס -ליניע סטאביליזאציע ביי דעם אנטעריאו סטריט מיסט-ברעג •
   פאבריק אויסלויף. 

אינסטאלירן ּפעיווערס, הילצערנע ברעט אריבערגאנגען, שטיינערנע ווענט, שטיינערנע  •
סערן שטאנדהאפטיגקייט און אויסזען פון  ּפיערס און נייע ארט פלאנצונגען אויף צו פארבע

   דעם אריינגאנג צום פיקערינג מוזעאום.

  
״ניו יארק סטעיט טוט   ניו יארק סעקרעטאר פון סטעיט ראבערט דזשעי. ראדריגעז האט געזאגט,

וויכטיגע אינוועסטירונגען אין שטאנדהאפטיגקייט קאמיוניטי אינפראסטרוקטור פאר  -ווייטער מאכן קריטיש
ליניע  -טערמיניגע געזונטהייט, זיכערהייט און עקאנאמישע שטאנדהאפטיגקייט פון אונזער ברעג-לאנגדי 

מיליאן דאלערדיגער ׳מארקעט סקווער פארק׳ פראיעקט וועט אנטהאלטן קלימאט   3.2קאמיוניטיס. דער  
ו זיכער  ספעיס צ-ברעג גרין-שטאנדהאפטיגע אפגרעידס און פארבעסערונגען צום ווילעדזש׳ס וואסער

פעאיג קעגן  -מאכן אז די אינפראסטרוקטור ווערט איבערגעבויט שטערקער און איז ווידערשטאנד
 מעגליכע צוקונפטיגע הויכע וואסער אינצידענטן.״  

  
ניו יארק סטעיט דעפארטמענט פון ענווייראנמענטאלע אפהיטונג קאמיסיאנער און  

פארזיצער באסיל סעגאוס האט -ציאטיוו מיטשטאנדהאפטיגקייט און עקאנאמישע אנטוויקלונג איני
ווייטער אנגיין מיט  פראגראם   REDI״מיט די שטיצע פון גאווערנער האוקול, טוט ניו יארק׳ס  געזאגט,
ליניע קאמיוניטיס היסטאריש אויסגעשטעלט צו פלייצונג  -פירן פראיעקטן אויף צו באשיצן ברעג-פאראויס

אינצידענטן פון הויכע וואסערן און עקסטרעמע וועטער אומשטענדן, דאהי אין דזשעפערסאן קאונטי און  
סט. לאורענס טייך. די קלימאט  ליניע פון לעיק אנטעריאו און דעם-לענגאויס די גאנצע ברעג

שטאנדהאפטיגקייט אפגרעידס ביי ׳מארקעט סקווער פארק׳ זענען א גאר גוטע ביישפיל פון דער  
וויכטיגע  -פראיעקטן וועלכע וועלן באשיצן קריטיש REDIגעשטיצטע און סטראטעגישע -קאמיוניטי

 .״  אינפראסטרוקטור אין סעקעטס הארבאר פאר פילע יארן אינעם צוקונפט 
  

דזשאסטין אי. דריסקאל האט  CEOניו יארק ּפַאווער אויטָאריטעט צווישנצייטיגע פרעזידענט און 
״דאס באשיצן און פארבעסערן ׳מארקעט סקווער פארק׳ און וואסערפראנט אין סעקעט׳ס געזאגט, 

נייטיגע  -קאמיסיע׳ס ארבעט איבערצובויען העכסט  REDIהארבאר איז נאך א גאר גוטן ביישפיל פון דער 
קאמיוניטי אינפראסטרוקטור אין דער נארט קאנטרי, און גלייכצייטיג שטיצן טוריזם און עקאנאמישע 

 אנטוויקלונג.״  
  

״ווען אוגוסטוס סעקעט האט געגרונדעט סעקעטס  סטעיט סענאטארשע פעטי ריטשי האט געזאגט,
יאר צוריק, האט ער אויסגעשטעלט ׳מארקעט סקווער פארק׳ צו זיין דעם הארץ   200הארבאר איבער 



ברעג פלאזא וועט העלפן  -פונעם ווילעדזש. איך בין באגייסטערט אז די אויפריכטונג פון דער וואסער
 יאר.״   200אויפנעמען באזוכער פאר די קומענדע פארזיכערן אז דער קאמיוניטי וועט קענען 

  
פראיעקט   REDI״דער ׳מארקעט סקווער פארק׳  מיטגליד מארק וואלטשיק האט געזאגט,-אסעמבלי
מיליאן דאלער אין אינוועסטירונג, באפעסטיגונג און עקאנאמישע פאטענציעל צו סעקעטס   3.2ברענגט 

ליניע קעגן צוקונפטיגע פלייצונג  -ערקערן דער ברעגהארבאר. דער פראיעקט טוט נישט בלויז פארשט
אינצידענטן נאר עס וועט אויך ברענגען נייע אויסריכטונגען, ווי שוועביגע דאקס און שיף ארויספאר פונקטן  

וועלכע זענען פולקאם אויספאלגנד מיט׳ן ׳אמעריקאנער מיט דיסאביליטיס געזעץ׳, פארזיכערנדיג  
ן האבן צוטריט און געניסן פון דער הארבאר׳ס שיינקייט. איך בין שטאלץ דערמיט אז יעדער וועט קענע

קאמיסיע אויף צו ליפערן די וויכטיגע געלטער   REDIמיט די ארבעט וואס מיר האבן געטון אויף דער 
 ברעג פאר פילע קומענדיגע דורות.״  -וועלכע וועלן פארבעסערן אונזער וואסער

  
״נאך יארן שווערע ארבעט   אלעקס מארדזשיע האט געזאגט,ווילעדזש סעקעטס הארבאר מעיאר 

דורך ווילעדזש ארבעטער און קאנטראקטער און הילף פון פילע ניו יארק סטעיט אגענטורן, זענען מיר  
 פראיעקט!״    REDIשטאלץ צו ענדליך אנהייבן די קאנסטרוקציע ארבעט פאזע פון דעם ׳מארקעט סקווער׳ 

  
פארפלייצונגען לעצטנס לענגאויס די ברעגעס פון לעיק אנטעריאו און דער סט.    אין אפרוף צו די ברייטערע

צו העכערן די פעסטקייט פון שָארליין קאמיוניטיס און   REDIלאורענס טייך האט ניו יארק סטעיט געשאפן 
ראיאנישע פלאנירונג קאמיטעס,  REDIאונטערהייבן עקאנאמישע אנטוויקלונג אין דעם ראיאן. פינף 

כע באשטייען פון פארשטייער פון אכט קאונטיס )ניאגארא און ארליענס, מאנראו, וועין, קאיוגע און  וועל
אסוועגא, און דזשעפערסאן און סט. לאורענס(, זענען אוועקגעשטעלט געווארן צו אידענטיפיצירן ארטיגע  

טי זארגן. דורך  פריאריטעטן, ריזיקירטע אינפראסטרוקטור און אנדערע פארמעגנס, און פובליק סעיפ
REDI  מיליאן דאלער פאר׳ן טובה פון קאמיוניטיס און   300האט דער סטעיט פארשפראכן ביז

פעאיגקייט אין פלייצונג אויסגעשטעלטע ראיאנען לענגאויס לעיק אנטעריאו  - פארבעסערן ווידערשטאנד
 און דעם סט. לאורענס טייך. 

  
פינאנצירטע  -REDI 134, זענען שוין  2019פרילינג פראגראם אין   REDIזינט דאס שאפן דעם סטעיט׳ס 

פראיעקטן אין דער פלאנירונגס   50ארטיגע און ראיאנישע פראיעקטן אונטערוועגנס, אריינגערעכענט 
    39פאזע, 

 פארענדיגטע פראיעקטן.   45פראיעקטן אין דער קאנסטרוקציע פאזע און 
  

 .  דאנייעס, דרוקט  REDIן פאר פאר מער אינפארמאציע, פראפילן פון די פראיעקטן או 
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