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  10אלץ טייל פון  ראטשעסטערגאווערנער האוקול אנאנסירט טראנספארמאטיווע פראיעקטן פאר 
  צענטער אויפלעבונג אינציאטיוו -מיליאן דאלארדיגע שטאט

  
  צענטער אויפלעבונג פראיעקטן צו בארייכערן ראטשעסטער'ס לעבעדיגע קולטור- שטאטפינף 

  
מיליאן דאלארדיגע שטאט צענטער אויפלעבונג אינציאטיוו איז טייל פון א סטראטעגישע ציהל צו   10

  בארייכערן די קאמיוניטי, שטיצן ביזנעסער און שאפן האוזינג געלעגנהייטן
  

  דאגעמאלענע בילד פון די פראיעקטן זענען פארענפטליכט 
  
  

  פינף טראנספארמאטיווע פראיעקטן אין ראטשעסטערגאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט 
 Downtownמיליאן דאלארדיגע שטאט צענטער אויפלעבונג אינציאטיוו ) 10סיטי אלץ טייל פון די 

Revitalization Initiative, DRI .באדייטנדע  די גרענטס וועלן אויסנוצן די קאמיוניטי'ס ( גרענט
אינוועסטירונגען אין איבערבויאונג פראיעקטן מיט נייע אריינפילנדע פראיעקטן און איבערמאכן 

היסטארישע ּפראּפערטיס. געמאלענע בילדער פון די ראטשעסטער אויפלעבונג פראיעקטן זענען  
  .דא פארעפנטליכעט 

  
שטאט צענטער אויפלעבונג אינציאטיוו העלפן מיר פארזיכערן אז אונזערע לאקאלע שותפים   "דורך די

האט גאווערנער האקול  האבן די נויטיגע מיטלען צו קענען בארייכערן ניו יארק'ס שטאטישע געגנטער", 
מיליאן דאלארדיגע גרענט מישן מיר איבער די בלאט צו א נייע עפאכע פאר   10"מיט די  געזאגט.

ראטשעסטער, און מיר ברענגען דערביי מער געלעגענהייטן פאר איינוואוינער אזוי ווי מיר מאכן די  
  קאמיוניטי פאר א בעסערע פלאץ וואו צו וואוינען, ארבעטן און שפילן."

  
שטערקערע געפיל  זענען קאנצעטרירט אויפן שאפן א  ראטשעסטער סיטיען פון די אויפלעבונג באמיאונג

פון די פלאץ מיט פרישע אקטיוויטעטן און לעבעדיגקייט. די גרענטס וועלן טראנספארמירן די שטאט  
צענטער אויפלעבונג אינציאטיוו דורכן צולייגן האוזינג, אקאמאדאציעס פאר געסט צו איינשטיין, ביזנעס  

  ון פארבעסערונגען צו פובליק אינפראסטרוקטור.שטחים א
  

די אינוועסטירונגען זענען טייל פון די גאווערנער'ס אנגייענדע באמיאונגען צו אויפלעבן די עקאנאמיע און  
ווערט  שטאט צענטער אויפלעבונג אינציאטיוו. די  פינגער לעיקס ראיאןדי אין ברענגען מער געלעגנהייטן 

טעיט דעּפארטמענט וואס שטעלט צו טעכנישע הילף אין די צייט וואס יעדע  אנגעפירט דורך די ס
אנטיילנעמנדע קאמיוניטי אנטוויקלט זייער אייגענע סטראטעגישע אינוועסטירונג פלאן וואס  

אידענטיפיצרט ספעציפישע פראיעקטן מיט אן אייגנארטיגע חזון פאר די אויפלעבונג פון די שטאטישע  
 געגנטער.  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-12%2Frenderings_Rochester_DRI_12222.pdf&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Cf79e6bb5725e4cbd474c08dad6d76fe5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638058518036603141%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cnPxp0xgqqUDDGZMNNGxTfKhvVpQwJmxCp4iOedfNoY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-12%2Frenderings_Rochester_DRI_12222.pdf&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Cf79e6bb5725e4cbd474c08dad6d76fe5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638058518036603141%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cnPxp0xgqqUDDGZMNNGxTfKhvVpQwJmxCp4iOedfNoY%3D&reserved=0


יפישע פראיעקטן צו פינאנצירט ווערן דורך די שטאט צענטער אויפלעבונג אינציאטיוו רעכענען  די ספעצ
  אריין:

  
  $4,000,000סומע:  DRI -ווינקל   Clintonאון   Mainאיבערארבעטן די  

איבערמאכן פיר היסטארישע געביידעס פאר פריוואטע הייזער און ביזנעסער וועלכע זענען געווען א 
פלעק אויף די שטאטישע לאנדשאפט פאר כמעט פערציג יאר. דאס איז א ברייטע היסטארישע  

יטס  רענאוואציע וואס וועט אויך שטרעבן צו א קארבאן באנוץ באלאנס, און עס וועט ברענגען האוזינג יונ
פאר פאמיליעס מיט מיטלמעסיגע איינקונפט און מאדערנע געשעפטן אויף א פראמינענטע ווינקל פון די  

  שטאט צענטער.
  

  $1,750,000סומע:  DRI -געביידע   Edwardsאיבערמאכן די היסטארישע 
געביידע צוזאמען מיטן אויפבויען  Edwardsליידיגע - א סערטיפייד היסטארישע איבערבויאונג פון די לאנג

טערמאל קאאפעראטיוו אונטער די דערנעבנדע ּפארקינג לאט. א סך הכל פון בערך  -א דיסטריקט דזשיָאו
  געלייגט ווערן.נייע האוזינג יוניטס און פלאץ פאר געשעפטן אויף די ערשטע שטאק וועלן צו 114

  
  $1,385,000סומע:  Alta Vista  - DRIדעוועלאּפען  

יוניט געביידע פאר פאמיליעס מיט פארשידענע שטאפלען פון -76שטאקיגע, -6אויפבויען א בערך 
איינקונפט אויף פיר ליידיגע לַאטס אין ראטשעסטער'ס שטאט צענטער. דער פראיעקט רעכנט אויך אריין  

 Landmarkשטיצנדע האוזינג יוניטס פאר איבערלעבער פון אביוז אינדערהיים און פלאץ פאר די 
Society of Western New York  דער פראיעקט וועט אויך מאכן פארבעסערונגען צו די דערנעבנדע .

סעינט דזשָאוסעף'ס פארק. נייע באלייכטונג, אויסגעפלאסטערטע וועגן און סטרוקטורישע 
  פארבעסערונגען וועלן פארשנערן די פובליק, דרויסנדיגע שטח פאר צוזאמקומען.

  
  $1,300,000סומע:   Main Street Commons - DRIאויפבויען 

אויפבויען א נייע דרויסנדיגע פובליק פלאץ אין די הארץ פון די שטאט צענטער און פארבעסערן די וועגן  
. דער פראיעקט וועט צוטיילן די Clinton Avenueאון  St. Paul Streetפאר פיסגייער צווישן 

שטאטישע בלאק  פריינטליכע -בלאק' צו ווערן צוויי מער פיסגייער-לאנג 'סוּפער-פיס-600עקזיסטירנדע 
  מיט א געווענטליכע לענג. 

  
  $1,265,000סומע:   Kresge Building Hotel - DRIאויפבויען די  

צימערדיגע קליינע האטעל מיט  -28געביידע צו ווערן א בערך  Kresgeשטאקיגע -איבערבויען די דריי
 Mainאריינגעבויטע עסנווארג און געטראנקן געשעפטן אויף די אונטערשטע שטאק מיט די פנים צו  

Street ,Division Street   און די פארגעשלאגענעMain .Street Commons  
  

"שעפערישקייט און זיך יגעז, האט געזאגט, ניו יארק סעקרעטערי ָאוו סטעיט, ראבערט דזש. ראדר
לאזן אויסמשל'ן זענען הויפט באשטאנדטיילן פון די באמיאונגען צו צוריקברענגען אונזערע שטאט  

צענטערן צוריק צום לעבן. די פראיעקטן וועלכע זענען היינט אנאנסירט געווארן אלץ טייל פון די שטאט  
געוואלדיגע ביישפיל פון ראטשעסטער'ס פעסטע פלאן צו זיך  צענטער אויפלעבונג אינציאטיוו זענען א 

אויסמשל'ן פונדאסניי וויאזוי קאמיוניטיס וועלן זיין פארבינדן איינע צום צווייטן דורך פובליק פלעצער,  
געביידעס מיט פריוואטע היימער און געשעפטן און אזוי אויך קולטורישע אינציאטיוון. מיינע וואונטשן פאר 

  ט געווינער."די פראיעק

  
"די  און קאמישאנער, הָאוּפ נייט, האט געזאגט,  CEOעמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט פרעזידענט, 

אנגעפירטע שטאט צענטער אויפלעבונג אינציאטיוו אינוועסטירונגען אין -געציהלטע, קאמיוניטי
ראטשעסטער'ס שטאט צענטער וועט ווייטער טרייבן די עקאנאמישע מאטארן וועלכע זענען נויטיג צו  

שטיצן לאקאלע ביזנעסער און שטופן פאר עקאנאמישע וואוקס. די פינף טראנספארמאטיווע, 



ייננעמנדע פראיעקטן וועלן ארבעטן אריינצובלאזן א ניייע חיות אין די שטאט'ס שטאטישע געגנט,  אר
שאפנדיג לעבעדיגע פלעצער וועלכע וועלן בענעפיטירן סיי די יעצטיגע און סיי די צוקונפטיגע דורות פון 

  ראטשעסטער איינוואוינער."
  

  שטאט  יארק'ס "ניו וויסנָאסקעס, האט געזאגט,  ען-היימער און קאמיוניטי רינּועל קאמישאנער, רוט
  פון צאל די  פארמערנדיג געלעגנהייטן, עקאנאמישע נייע אויף בויט אינציאטיוו אויפלעבונג צענטער 
 זענען  מיר שטאט.  אונזער   ארום געגנטער  פון לעבעדיגקייט  די פארבעסערנדיג  און הייזער אונזערע

 און היימער נייע 190 פון מער  פון אויפבויען  דאס שטיצן וועט  אנאנס היינטיגע די אז   באגייסטערט
  מער ברענגען צו באמיאונגען ערפאלגרייכע אונזערע אויף בויענדיג געגנט, שטאטישע  ראטשעסטער'ס

  יעדן בענעפיטירט וואוקס ראטשעסטער'ס אז  פארזיכערנדיג  און שטאט  די  פאר געלעגנהייטן האוזינג
  שטאפל."   איינקונפט זייער פון אפגעזעהן  איינעם

  
"די פינף פארשידנארטיגע שטאט צענטער  סטעיט סענאטאר דזשערעמי קּוני האט געזאגט, 

אויפלעבונג פראיעקטן זענען א קריטישע אינוועסטירונג אין ראטשעסעטער'ס עקאנאמישע וואוקס און  
לכע האבן באקומען גרענטס וועלן העלפן פארזיכערן אז קאמיוניטיס זענען לעבעדיגקייט. די פראיעקטן ווע

פארבינדן איינע צום אנדערן און האבן א פארבעסערטע קוואליטעט פון לעבן דורכן היטן אויף אונזער  
שטאט'ס היסטאריע בשעת'ן אויפבויען צוגענגליכע און שטאנדהאפטיגע פלעצער וואו צו וואוינען, ארבעטן 

לן. איך גראטוליר די פראיעקטן וועלכע באקומען גרענטס, און איך בין דאנקבאר פאר גאווערנער  און שפי
  פאר זייער שטיצע." FLREDCהאקול, עמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט און פאר 

  

"יעדע פון די פינף פראיעקטן שפיגלען אפ אסעמבלי מיטגליד הערי בראנסאן האט געזאגט, 
ראטשעסטער'ס ליכטיגע צוקונפט. א דאנק אייך, גאווערנער האקול, פארן לייגן די שטאט צענטער  

מיליאן  10אויפלעבונג אינציאטיוו אלץ פריאריטעט אין אונזער סטעיט בודזשעט און אונז העלפן ברענגען 
י אסעמבלי'ס עקאנאמישע אנטוויקלונג קאמיטע  דאלאר פאר ראטשעסטער. אלץ פארזיצער פון ד

(Economic Development Committee  ווייס איך ווי וויכטיג אונזער שטאט'ס לאנדשאפט איז צו ,)
צוציהען נייע ביזנעסער און נאכאמאל אריינבלאזן א חיות אין ראטשעסטער'ס היסטארישע שטאטישע  

בויען הייזער פאר צוגענגליכע פרייזן, פארשענערן   געגנט. די פינף פראיעקטן זענען קאנצעטרירט צו
גרינע שטחים און ארויסבויען אונזער שטאט צענטער קאמיוניטי. אזוי ווי די קאנסטרוקציע הויבט זיך אן 

אויף די לאקאלע פראיעקטן, וועלן לאקאלע ארבייטער פירן די וועג פאראויס צו פארזיכערן אז די 
  ר'דיגע און ארייננעמנדע עקאנאמיע פאר אלעמען."פינאנצירונג העלפט שאפן א יוש

  

"איך בין דאנקבאר פאר גאווערנער האקול פאר איר  אסעמבלי מיטגליד דעימאנד מיקס האט געזאגט, 
אנגייענדע שטיצע פון די גרעיטער ראטשעסטער קאמיוניטי. מיר נויטיגן זיך אין טראנספארמאטיווע 

נזער שטאט. אמביציעזע פראיעקטן ווי די זענען גאר קריטיש צו  אינוועסטירונגען אין די הארץ פון או
אריינברענגען א לעבעדיגקייט צוריק צו אונזערע שטאטישע געגנטער. זיי וועלן איבערמאכן וויכטיגע טיילן 

פון אונזער היסטארישע אינפראסטרוקטור צו דינען די מיטגלידער פון אונזער קאמיוניטי, 
ייטן פאר באשעפטיגונג און האוזינג. איך האף אז די אינציאטיוון שפיגלען אפ א  אריינרעכענענדיג געלעגנה

 ברייטערע איבערגעגעבנקייט צו אונזערע געגנטער און פאמיליעס פאר פילע צוקונפטיגע דורות."  

 
"די היינטיגע טאג צייכנט אפ א גאר באגייסטערנדע טאג  אסעמבלי פרוי סערע קלַארק האט געזאגט, 

איינס פון די היסטארישע אינוועסטירונגען פון די שטאט צענטער   —פאר די ראטשעסטער קאמיוניטי 
אויפלעבונג פראיעקטן וועלכע וועלן פארבעסערן די לעבנס פון איינוואוינער פון די גרעיטער ראטשעסטער  

דורות. אנגעהויבן פונעם אויפבויען גאר נויטיגע האוזינג פאר צוגענגליכע   ראיאן פאר פילע צוקונפטיגע
פרייזן און ספעציאליזירטע הייזער פאר איבערלעבער פון משפחה ַאביּוז, ביזן אויפבויען נאך פלעצער אין  

די שטאט צענטער פאר צוזאמקומען, עסנווארג און געטראנקן, און פלעצער פאר געסט צו איינשטיין צו 
יעדע פון די פראיעקטן ברענגען אייגנארטיגע   —ארשטערקערן אונזער לאקאלע עקאנאמיע פ



געלעגנהייטן צו אונזער ראיאן. א דאנק פאר גאווערנער האקול, די פינגער לעיקס ראיאנישע עקאנאמישע  
רמישט אין  אנטוויקלונג קאונסיל און אלע אונזערע שותפים אין רעגירונג און די פארטייען וועלכע זענען פא

די קאמיוניטי פאר די געמיינזאמע באמיאונגען צו ברענגען די שטאט צענטער אויפלעבונג אינציאטיוו צו  
  ראטשעסטער סיטי."

  
"די אינוועסטירונגען וועלן באמת  אסעמבלי מיטגלידערין דזשען לּונספארד האט געזאגט, 

ועט זיך אפצאלן פאר די ארומיגע צענטער אין א וועג וואס ו- טראנספארמירן ראטשעסטער'ס שטאט 
וועלכע דינען אלץ אן אריינגאנג צו   Clintonאון  Mainבאזונדערס ביי  –געגנטער. די רענאוואציעס  

וועלן זיין קריטיש פאר די עקאנאמישע אנטוויקלונג פון אונזער שטאטישע געגנט. איך   –אונזער שטאט 
  בין באגייסטערט צו שטיצן די פראיעקטן."

  
"די שטאט צענטער איז די הארץ קלאפ פון  מאנראו קאונטי עקזעקיוטיוו עדעם בעלאו האט געזאגט, 

עסטער, און ראטשעסטער איז די הארץ פון מאנראו קאונטי. די קריטישע געלטער ערגענצן  ראטש
אנגייענדע פראיעקטן צו אויפלעבן די שטאט צענטער און עס טרייבט ווייטערע עקאנאמישע וואוקס וואס  

לייגן  וועט העלפן אונזער קאמיוניטי בליהען. א דאנק אייך, גאווערנער קעטי האקול, פארן ווידעראמאל 
  מאנראו קאונטי'ס עקאנאמיע און שכנים אלץ פריאריטעט."

  

"די פראיעקטן וועלכע זענען אויסדערוועהלט ראטשעסטער'ס מעיאר מאליק עווענס האט געזאגט, 
געווארן פאר ראטשעסטער'ס שטאט צענטער אויפלעבונג אינציאטיוו וועלן צוריקברענגען די גאר נויטיגע  

לעבעדיגקייט צו די הארץ פון אונזער שטאטישע געגנט און פארשנעלערן די געוואלדיגע שוואונג וואס מיר  
וואו יעדער איינער קען וואוינען, ארבעטן און שפילן. איך וויל  שאפן צו בויען א שטאטישע געגנט 

באדאנקען גאווערנער האקול און די עמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט'ס 'פינגער לעיקס פאראויס' 
(Finger Lakes Forward  אינציאטיוו פארן שטיצן ראטשעסטער מיט די אינוועסטירונג אין אונזער )

ראויס שטופן אונזערע באמיאונגען צו שאפן א האפנונגספולע שטאט מיט א  שטאט. די געלטער וועלן פא
  בליהענדע צוקונפט."

  

 Finger Lakes Regional Economicפינגער לעיקס ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג )
Development Council, FLREDC ָטשעירס בַאב דָאפי, פרעזידענט און -( קאCEO  פון גרעיטער

ראטשעסטער טשעימבער ָאוו קַאמערס, און דר. דעניס בעטלס, פרעזידענט פון די סטעיט 
איז גאר שטאלץ צו פארזעצן אונזער  FLREDC"די אוניווערסיטעט פון ניו יארק, האבן געזאגט, 

טערנדע צוקונפט דורך די גאווערנער'ס שטאט צענטער  שטיצע פאר ראטשעסטער סיטי און איר באגייס
געטריבענע פראיעקטן וועלן בענעפיטירן -אויפלעבונג אינציאטיוו. די פינף אוסידערוועהלטע קאמיוניטי

- איינוואוינער און באזיכער צוגלייך, פארמערנדיג עקאנאמישע וואוקס און שאפנדיג א לעבעדיגע שטאט 
  וועלן ווילן צו וואוינען, ארבעטן און שפילן פאר פילע צוקונפטיגע דורות."צענטער, א פלאץ וואו מענטשן 

  

  שטאט צענטער אויפלעבונג אינציאטיוו
  

, א גרונטשטיין פון איר עקאנאמישער אנטוויקלונג פראגראם, טראנספארמירט  DRIניו יארק סטעיט׳ס 
קוואליטעט און זענען  -דאונטאון געגנטער צו לעבהאפטיגע צענטערס וואס באטן אן א הויכע לעבנס 

מאגנעטן פאר איבערבוי, ביזנעס, נייע זשאבס און עקאנאמישע און האוזינג פילפארביגקייט. ווערנדיג  
רך די סטעיט דעּפארטמענט מיט הילף פון עמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט, די היימער און אנגעפירט דו

 Energyקאמיוניטי רינּועל און ניו יארק סטעיט ענערגיע פארשונג און אנטוויקלונג אויטאריטעט )
Research and Development Authorit ) —   איז די שטאט צענטער אויפלעבונג אינציאטיוו א

ענטלאזע און שעפערישע "אומר ועושה" סטראטעגיע וואס פארט צוזאם סטראטעגישע  פרעצענד
פריינטליכע -פלאנירונג מיט באלדיגע אויספירונג, און די רעזולטאטן דערפון זענען געדיכטע, פיסגייער

שטאט צענטערן וואס זענען א הויפט באשטאנדטייל אינעם העלפן ניו יארק סטעיט צוריק אויפבויען איר 



פאנדעמיע, און אזוי אויך צו עררייכן די סטעיט'ס דרייסטע   19-קאנאמיע נאך די ווירקונגען פון די קאווידע
קלימאט ציהלן דורכן שטופן פאר דאס באנוץ מיט פובליק טראנספארטאציע און רעדוצירן דאס זיין 

ונג אינציאטיוו איז מער אינפארמאציע איבער די שטאט צענטער אויפלעב געוואנדן אויף פריוואטע קארן.
  .דא פארעפנטליכט 
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