
 
 גאווערנער קעטי האקול   12/16/2022 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

  20טראנספארמאטיווע פראיעקטן פאר טשיינעטאון אלץ טייל פון  11גאווערנער האקול אנאנסירט 
  צענטער אויפלעבונג אינציאטיוו גרענט-שטאט 5-מיליאן דאלארדיגע רונדע 

  
עלף שטאט צענטער אויפלעבונג פראיעקטן פארשענערן איר קולטורישע און עקאנאמישע  

   לעבעדיגקייט און ברענגען געזונטהייט, וואוילזיין און ביזנעס געלעגנהייטן
   

  דאגעמאלענע בילד פון די פראיעקטן זענען פארענפטליכט 
  
  

גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט עלף טראנספארמאטיווע פראיעקטן אין טשיינעטאון אלץ  
 Downtown Revitalizationצענטער אויפלעבונג אינציאטיוו )-מיליאן דאלארדיגע שטאט 20טייל פון די 

Initiative, DRI .טע רונדע פון די שטאט צענטער אויפלעבונג אינציאטיוו, האבן די 5אין די ( גרענט'
מיליאן דאלאר   10ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסילס געהאט די געלעגנהייט צו גיבן אדער 

מיליאן דאלאר פאר איין קאמיוניטי. די ניו יארק סיטי ראיאנישע   20פאר צוויי קאמיוניטיס באזונדער אדער  
 ,New York City Regional Economic Development Councilאנאמישע אנטוויקלונג קאונסיל )עק

NYCREDC מיליאן דאלארדיגע גרענט אין    20( האט אויסגעוועהלט צו גיבן פאר טשיינעטאון א
אנערקענונג פון די ספעציפישע און שארפע השפעות פון די פאנדעמיע אויף טשיינעטאון'ס ביזנעסער און 

אמעריקאנע קאמיוניטי אין ניו יארק סיטי. מיט די אויפלעבונג פראיעקטן וועט - ויף די ברייטערע אזיאנעא
די היסטארישע קאמיוניטי נאכאמאל קענען בליהען און עפענען אירע אייגנארטיגע קאמערציאלע  

מאל א פלאץ  געגנטער, רעסטוראנטן, ביזנעסער, פארקס און קולטורישע אינסטיטוציעס, וווערנדיג נאכא
צו באזוכן און פייערן די פארשידנארטיגקייט פון די אפשטאמען פון די טשיינעטאון קאמיוניטי אין די  

   לָאווער איסט סייד.

  
האט גאווערנער האקול    "די אנאנס צייכנט אפ א היסטארישע מאמענט פאר טשיינעטאון'ס קאמיוניטי",

"די קריטישע אינוועסטירונגען וועלן טראנספארמירן די געגנט און שאפן א מער לעבעדיגע און   געזאגט.
ווארעמע געגנטער פאר לאקאלע איינוואוינער און באזיכער צוגלייך, באשת' בארייכערן די געגנט דורכן 

  פארבעסערן פיסגייער טראפיק און עקאנאמישע און קולטורישע אקטיוויטעטן."
  

ון איז א געגנט אין מאנהעטען וואס האט איינוואוינער פון פארשידענע אפשטאמען און האט די  טשיינעטא
גרעסטע כינעזישע באפעלקערונג אין א שטאטישע געגנט אינדרויסן פון כינע, ווי אויך איינוואוינער פון  

די קאמיוניטי  לאטיינישע אמעריקאנע, איטאליענע און מזרח אירופעאישע אידישע אפשטאמיגע און נאך. 
שטאלצירט מיט איר פארשידנארטיגקייט און ברייטע רייע פון קולטורישע אטראקציעס, ערפארונגען און  
סערוויסעס. די טשיינעטאון שטאט צענטער אויפלעבונג אינציאטיוו'ס סטראטעגישע אינוועסטירונג פלאן  

אנאמישע לעבעדיגקייט פאר  צו פארבעסערן די קוואליטעט פון לעבן און עק איז קאנצעטרירט אויף
איינוואוינער און באזיכער און צו ארויפבויען אויף איר היסטאריע אלץ א קולטורישע דעסטינאציע. דורך די  

DRI  שאפט טשיינעטאון היסטארישע פלעצער, געסער און פובליק פלעצער וועלכע ענטפאנגען און ציהען
, און אזוי אויך עקאנאמישע און קולטורישע אקטיוויטעט. צו באזיכער און מוטיגן מענטשן צו גיין מער צופיס

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-12%2FDRI_Chinatown_Project_Renderings.pdf&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ce38d0751d66742b51f2c08dadf8c33e5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638068090513437080%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rjdJSOO4dbQrs0Cmo8exuAlcF31sd4sb7WBx8j%2BV%2BIQ%3D&reserved=0


אין צוגאב וועלן די גרענטס אויפשטעלן א קאמיוניטי געזונטהייט און וואוילזיין צענטער, צושטעלן א  
   טשיילד קעיר און פאמיליע טשיצע צענטער, א קאכן סקול און א קולטורישע אויפנאמע צענטער.

  
  און  עקאנאמיע די אויפלעבן צו באמיאונגען אנגייענדע   גאווערנער'ס די פון טייל  זענען אינוועסטירונגען די

  די  דורך אנגעפירט טווער DRI די סיטי. יארק ניו  פון צענטערן  שטאט די צו געלעגנהייטן מער  ברענגען
  אנטוויקלט  קאמיוניטי אנטיילנעמנדע יעדע ווי אזוי הילף טעכנישע צו שטעלט  וואס  דעּפארטמענט סטעיט

  אייגנארטיגע  אן מיט פראיעקטן ספעציפישע אידענטיפיצרט וואס פלאן אינוועסטירונג סטראטעגישע א
   געגנט.  צענטער- שטאט די פון אויפלעבונג  די פאר חזון

  
שטיצן אונטער עטליכע ציהלן און  DRIדי ספעציפישע פראיעקטן וועלכע וועלן פינאנצירט ווערן דורך די 

סטראטעגיעס וועלכע זענען אויסגערעכנט אין די קאמיוניטי'ס סטראטעגישע אינוועסטירונג פלאן, צום  
ביישפיל פארבעסערטע אויסקוק פון געסער און פארבינדונג צווישן געסער און פובליק פארזאמלונג  

ס געלעגנהייטן; און פארבעסערטע קולטורישע ערטער; פארמערטע געזונטהייט, וואוילזיין און ביזנע
אינוועסטירונג אין די פראיעקטן  DRIמיליאן דאלארדיגע סטעיט  20די  דעסטינאציעס און איינריכטונגען.

וועט זיך רעכענען אויף נאך אנדערע פובליק און פריוואטע אינוועסטירונגען אזוי ווי די אויפלעבונג 
   אריין אין שוואונג. פראצעדור מאכט פארשריט און גייט

  
  אריין: רעכענען DRI דער דורך  פינאנצירט ווערן צו  פראיעקטן ספעציפישע די
  

  פארבעסערן אויסקוק פון געסער און פארבינדונג צווישן געסער און פובליק פארזאמלונג ערטער
  

  $5,000,000סומע:   Kimlau Square - DRIרענאווירן 
צו שטיצן א ברייטערע געמיש פון קאמיוניטי   Kimlau Squareפארברייטערן די פובליק שטח ביי די 

  געשעענישן, צוציהען באזיכער צו די געגנט און צושטעלן אפענע שטחים אין די הארץ פון די קאמיוניטי.
  

  $4,000,000סומע:  DRI - צו טשיינעטאון  Park Rowפארשענערן די פארבינדונג פון 
 Parkמאכן אינפראסטרוקטורישע פארבעסערונגען צו פארשענערן און פארבעסערן צוגענגליכקייט צו 

Row  פון די ברוקלין בריק צו דיKimlau Square.  
  

  $3,285,000סומע:   DRI - פארבעסערן א טייל פון סערע ד. רוזעוועלט פארק  
רענאווירן פארק ערטער צו פארברייטערן צוטריט צו ציהענדע, ווארעמע פובליק שטחים מיט פלאץ צו  

   זיצן, א שאטן און שטחים מיט לענדסקעיּפינג פאר די לאקאלע קאמיוניטי פון יעדע עלטער. 
  

סומע:   DRI - אינסטאלירן מאלערייען און ליכט ּפראדזשעקשען קונסטווערק אריבער טשיינעטאון 
$924,000   
 קונסטווערק ּפראדזשעקשען ליכט  א  מאלערייען, וואנט געפארבטע גרויסארטיגע דריי  אינסטאלירן

   טשיינעטאון. אריבער פלעצער פראמינענטע  ביי מאלערייען קלענערע 30 און אינסטאלאציע
  

   $689,000סומע:   DRI  -פארברייטערן באלייכטנדע גאסן לאנטערנעס אין טשיינעטאון 
 די באלייכטן צו שטאפלען פיר אין טשיינעטאון פון חלקים  מער צו לאנטערנעס   גאס די פארברייטערן 

  צופיס. גיין צו מענטשן מער מוטיגן און  געסער
  

  פארמערטע געזונטהייט, וואוילזיין און ביזנעס געלעגנהייטן
  

  $1,000,000סומע:   DRI - עפענען א קאמיוניטי געזונטהייט און וואוילזיין צענטער



  וועט וואס Street Madison 60 אויף צענטער  וואוילזיין און געזונטהייט קאמיוניטי נייע א  אויפשטעלן
   סערוויסעס. געזונטהייט גייסטישע און געזונטהייט צוגעפאסטע-קולטוריש און קוואליטעט -הויכע ברענגען

  
סומע:   Smith Houses - DRIצוריק עפענען די טשיילד קעיר און פאמיליע שטיצע צענטער ביי 

$550,000   
 'סNYCHA די ביי צענטער  שטיצע פאמיליע און  קעיר טשיילד פיסיגע-סקוועיר-4,700 די  פאררעכטן

Houses Smith E. Alfred סערוויסעס.  שטיצנדע אנדערע און קעיר  דעי די פארבעסערן צו   
  

  $1,000,000סומע:   DRI - אוועקשטעלן א געביידע פארבעסערונגען קאסע 
  צו אייגנטימער געביידע און ביזנעסער קליינע  עקזיסטירנדע העלפן צו  פראגראם גרענט א  אוועקשטעלן

   געביידעס. לאקאלע  די  צו  פארבעסערונגען מאכן
  

  פארבעסערן קולטורישע דעסטינאציעס און איינריכטונגען
  

  $2,500,000סומע:   DRI - בויען א טשיינעטאון אויפנאמע טויער  
  די צו באזיכער ציהען  צו און געגנט  די פון רייכטום קולטורישע  די  אנדענקן צו טויער פרעכטיגע א בויען

   געגנט.
  

  $352,000סומע:  DRI -קאכן סקול  Asian Culinary Arts of New Yorkאויפשטעלן  
  פראפעסיאנאלן פון טרענירונג  די שטיצן  צו קיך פיסיגע-סקוועיר-3,000 עקזיסטירנדע אן איבערמאכן

   עסנווארג.   אזיאנע  און כינעזישע קאמערציעלע אין זיך ספעציאליזירן וועלכע
  

   $300,000סומע:   DRI  - אויפשטעלן די טשיינעטאון קולטורישע אויפנאמע צענטער 
 אין דורות צווישן וויסנשאפט פון אריבערפירונג דאס פאר  פלאץ פארזאמלונג קאמיוניטי א בויען

   קולטור. און קונסטווערק עסן, צו  פארבינדונג
  

"זייענדיג איינס פון די  ניו יארק סעקרעטערי ָאוו סטעיט, ראבערט דזש. ראדריגעז, האט געזאגט, 
עלטסטע און גרעסטע כינעזישע געגנטער אין די פאראייניגטע שטאטן, איז טשיינעטאון רייך אין 

געשטעלט צו  היסטאריע און קולטור. זייענדיג א היים צו פילע פאמיליע ביזנעסער, ווערט פינאנצירונג צו
  ארויסהעלפן קליינע ביזנעס אייגנטימער מיט פארבעסערונגען צו די געביידעס און צו אינפראסטרוקטור.

וואס איז די   Park Rowפארבעסערונגען צו פובליק ערטער, אריינרעכענענדיג די פארשענערונג פון 
און ביי  Kimlau Squareיי די  און די פארברייטערונג פון פובליק פלעצער ב –אריינגאנג צו טשיינעטאון 

דורך די שטאט צענטער אויפלעבונג אינציאטיוו, ווערט פינאנצירונג אויך   סערע ד. רוזעוועלט פארק.
צוגעפאסטע און אויפמערקזאמע קאמיוניטי געזונטהייט און -צוגעשטעלט צו אויפשטעלן א נייע קולטוריש

גייסטערנדע און טראנספארמאטיווע פראיעקטן וואוילזיין צענטער. די פארשידנארטיגע רייע פון בא
שפיגלען אפ א ברייטע צוגאנג וואס וועט פארבעסערן די געזונטהייט, פריינטליכקייט צו איינוואוינער און  

צושטעלן עקאנאמישע געלעגנהייט פאר די ארטיגע פארשידנארטיגע איינוואוינער, ארבייטער און ביזנעס  
  ן מיינע בעסטע וואונטשן פאר די טשיינעטאון קאמיוניטי."אייגנטימער. איך וויל אויסדרוק

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

"טשיינעטאון איז א הויפט דעסטינאציע פון ניו יארק סיטי וואס ציהט צו טוריסטן, אבער עס איז אויך א  
פראיעקטן פארשטערקערן די ראיאנישע   DRIדינאמישע געגנט וואס איז א היים צו פילע מענטשן. די 

עקאנאמיע דורכן בויען אויף די געגנט'ס אייקאנישע קונסטווערק און קולטור היסטאריע, בשעת'ן אויך  
פארזיכערן אז טשיינעטאון ערפילט די געברויכן פון אירע איינוואוינער פאר לעבן'ס קוואליטעט, פון 

  האוזינג ביז גרינע שטחים."
  



ען  -( קאמישאנער, רוטHomes and Community Renewalקאמיוניטי רינּועל )  היימער און
גרענטס פאר מאנהעטען'ס   11"די שטאט צענטער אויפלעבונג אינציאטיוו'ס וויסנָאסקעס, האט געזאגט, 

טשיינעטאון וועט בענעפיטירן איינוואוינער מיט פארברייטערטע צוטריט צו קריטישע סערוויסעס און  
העלפן די געגנט צו ארויפבויען איר רייכע קולטור און היסטאריע צו צוציהען נייע באזיכער און שטיצן 

אוקס. דורך סטראטעגישע אינוועסטירונגען ווי די וועלכע זענען צוגעפאסט צו די לאקאלע  ביזנעס וו
באדערפענישן, ארבעט גאווערנער האקול צו מאכן אונזער סטעיט'ס טאונס און סיטיס וואקסן מיט נייע  

  עקאנאמישע געלעגנהייטן און א פארבעסערטע קוואליטעט פון לעבן."
  

- "טשיינעטאון איז איינס פון אונזער סיטי'ס מערסטווענאו האט געזאגט, סטעיט סענאטאר ברייען קע
באליבטע און היסטארישע געגנטער, און עס דינט אלץ א וויכטיגע קולטורישע צענטער פאר ניו יארק'ס  

אמעריקאנע קאמיוניטי און פאר די איינוואוינער און קליינע ביזנעס אייגנטימער  -כינעזישע און כינעזישע
יך בין שטאלץ צו פארטרעטן. די היינטיגע אנאנס איבער עלף טראנספארמאטיווע פראיעקטן אין  וועם א

מיליאן דאלארדיגע סטעיט שטאט צענטער אויפלעבונג אינציאטיוו   20טשיינעטאון אלץ טייל פון אונזער 
די געגנט. די  איז גוטע נייעס און עס וועט העלפן מאכן שפראכן עקאנאמישע אנטוויקלונג און טוריזם אין 

שטאנדהאפטיגע רייע פראיעקן זענען עדות צו די שטארקע חזון און איבערגעגבנקייט פון טשיינעטאון'ס  
געטרייע קאמיוניטי פירער און ארגאניזאציעס, און איך לויב זיי פאר זייער שווערע ארבעט און 

פן טשיינעטאון אין אירע  צוזאמענארבעט אויף די באמיאונג. די פראיעקטן וועלן נישט נאר ארויסהעל
ערהוילונג באמיאונגען, נאר זיי וועלן אויך ווידערהאלן די סטעיט'ס איבערגעגעבנקייט צו א פולע  

ערהוילונג און באנייאונג נאכפאלגנדיג די פאנדעמע, באזונדערס אין פלעצער וואו די נויט איז די גרעסטע.  
וערנער קעטי האקול און סעקרעטערי ָאוו סטעיט עס איז מיר געווען א פרייד זיך אנצושליסן מיט גאו

ראבערט ראדריגעז ביים אנאנסירן די געלטער, און איך באדאנק זיי פאר זייער אנגייענדע  
איבערגעגעבנקייט צו פארזיכערן אז אונזערע קאמיוניטיס באקומען די הילף וואס זיי דארפן און וואס עס  

  קומט זיך זיי."
  

"מאנהעטען'ס טשיינעטאון ראיז פון די קאמיוניטיס לין נּו האט געזאגט, -ּו אסעמבלי מיטגלידערין י 
וועלכע זענען די שווערסטע באטרעפן געווארן פון די פאנדעמיע. יעצט עפענען זיך פילע ביזנעסער צוריק  

גאנצע  אויף אדער גייען זיי ווייטער אן מיט זייערע לעבנסוויכטיגע אפעראציעס וועלכע זענען אפן געווען די 
צייט. אונזער קאמיוניטי איז שטאנדהאפטיג, און די דעוועלאּפמענט פון די פראיעקטן וועלן ווערן נאך  

שטארקע אייגנשאפטן פאר אונזער קאמיוניטי אזוי ווי מיר זעצן פאר זיך צו ערהוילן און דורכשוויצן נאך  
שותפים און מיט אונזערע סטעיט   קאוויד כוואליעס. איך קוק ארויס צו ארבעטן מיט אונזערע קאמיוניטי

אגענטורן צו פארזיכערן אז די פראיעקטן העלפן אונזער קאמיוניטי בליהען און שטעלן צו פאר טשיינעטאון 
  קריטישע לאקאלע מיטלען."

  
"נאך צענדליגע יארן פון פארנאכלעסיגונג זענען  קאונסיל מיטגליד קריסטאפער מארט האט געזאגט, 

עפענענדע  -זעהן גרויסע אינוועסטירונגען פון גאווערנער קעטי האקול אין די צוריק מיר באגייסטערט צו
Park Row . יאר, און עס האט געהאט אן   20די אריינגאנג צו טשיינעטאון איז פארשפארט געווען פאר

ערנסטע נעגאטיווע ווירקונג אויף די פלוס פון פיסגייער און אויף די לאקאלע עקאנאמיע. דער פראיעקט,  
  , ברענגט מיט זיך א ליכטיגערע צוקונפט פארKimlau Squareצוזאמען מיט די אויפלעבונג פון 

  טשיינעטאון'ס צענטער." 
  

"איך בין דאנקבאר פאר די הויכע צאלן פון  מאנהעטען באראו פרעזידענט, מארק לעווין, האט געזאגט, 
פירער און אקטיוויסטן אין טשיינעטאון וועלכע האבן אוועקגעגעבן פון זייער צייט, מבינות און 

א טראנספארמאטיווע אינוועסטירונג פלאן   שעפערישקייט אין די פארגאנגענע יאר צו העלפן אנטוויקלען
פאר די צוקונפט פון די קאמיוניטי. די פראיעקטן וואס מיר אנאנסירן היינט וועלן זיין א געוואלדיגע שטופ  

פאר פובליק שטחים, עקאנאמישע לעבעדיגקייט און קוואליטעט פון לעבן אין טשיינעטאון. דאס איז  
  גנט."באמת א היסטארישע מאמענט פאר די גע



  
טשעירס, ווינסטאן פישער, שותף  -ניו יארק סיטי ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסיל קָאו 

און פעליקס וו. מאטָאוס ראדריגעז, סיטי אוניווערסיטעט פון ניו יארק סיטי   ,Fisher Brothersאין 
(CUNY ,טשענסעלאר, האבן געזאגט )  עדס איז אונז א פארגעניגן ביי די"NYCREDC  צו זעהן און

שטיצן די שוואונג וואס ווערט אפגעשפיגלט אין די פראיעקטן, און מיר זענען באגייסטערט צו זעהן וואס 
ן מיינען פאר טשיינעטאון. די שטאט צענטער אויפלעבונג אינציאטיוו איז אן עקאנאמישע טרייב זיי וועל

קראפט וואס טראנספארמירט אייגנארטיגע שטאטישע צענטערן דורכן זיי פארשענערן אין וועגן וואס  
    ער."האבן א סטראטעגישע געוויכט פאר יעדע קאמיוניטי און פאר די באזיכער וועלכע האלטן זיי טיי

  
  –א הויפט באשטאנדטייל פון איר עקאנאמישע אנטוויקלונג פראגראם  – DRIניו יארק סטעיט'ס 

טראנספארמירט שטאטישע צענטער געגנטער צו ווערן ווירבלנדע צענטער וועלכע אפפערן א הויכע 
קוואליטעט פון לעבן און וועלכע זענען ווי מאגנעטן פאר נייע דעוועלאּפמענט, ביזנעס, נייע דזשאבס און  

האוזינג פארשידנארטיגקייט. ווערנדיג אנגעפירט דורך די סטעיט דעּפארטמענט מיט   עקאנאמישע און
איז די   — NYSERDAהילף פון עמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט, די היימער און קאמיוניטי רינּועל און 

DRI   א פרעצענדענטלאזע און שעפערישע "אומר ועושה" סטראטעגיע וואס פארט צוזאם סטראטעגישע
פריינטליכע -רונג מיט באלדיגע אויספירונג, און די רעזולטאטן דערפון זענען געדיכטע, פיסגייערפלאני

שטאט צענטערן וואס זענען א הויפט באשטאנדטייל אינעם העלפן ניו יארק סטעיט צוריק אויפבויען איר 
ן די סטעיט'ס דרייסטע  פאנדעמיע, און אזוי אויך צו עררייכ 19-עקאנאמיע נאך די ווירקונגען פון די קאוויד

קלימאט ציהלן דורכן שטופן פאר דאס באנוץ מיט פובליק טראנספארטאציע און רעדוצירן דאס זיין 
  . דאאיז פארעפענטליכט  DRIגעוואנדן אויף פריוואטע קארן. מער אינפארמאציע איבער די 
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