
 
 גאווערנער קעטי האקול   12/20/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מיליאן   10גאווערנער האקול אנאנסירט טראנספארמאטיווע פראיעקטן פאר עמיטיוויל אלץ טייל פון 
   דאלארדיגע שטאט צענטער אויפלעבונג אינציאטיוו

  
פריינטליכקייט -עלף שטאט צענטער אויפלעבונג פראיעקטן צו פארבעסערן די ווילעדזש'ס פיסגייער

און פארבינדונג און פארברייטערן ביזנעס און האוזינג געלעגנהייטן צו שאפן א לעבעדיגע און  
   פארשידנארטיגע שטאט צענטער

  
  דאגעמאלענע בילדער פון דעם פראיעקט'ס דעזיין זענען פארעפנטליכט 

  
  

טראנספארמאטיווע פראיעקטן אין עמיטיוויל אלץ טייל   11גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט 
 Downtown Revitalizationצענטער אויפלעבונג אינציאטיוו )-מיליאן דאלארדיגע שטאט  10פון די 

Initiative, DRIיכקייט,  פריינטל- ( גרענט. די גרענטס וועלן פארמערן די פארבינדונג, פיסגייער
טראנספארטאציע צוטריט און פארשענערונג און אזוי אויך פארברייטערן קליינע ביזנעסער און האוזינג 

אריענטירטע -געלעגנהייטן צו שטופן פאר וואוקס פון די שטאטישע געגנט אלץ א טראנספארטאציע
    צענטער.

  
"די טראנספארמאטיווע פראיעקטן אין די ווילעדזש ָאוו עמיטיוויל וועלן צושטעלן פאר איינוואוינער און  

האט גאווערנער האקול   באזיכער די לעבעדיגע, זיכערע שטאט צענטער וואס עס קומט זיך זיי",
אפציעס און  "דורכן פארבינדן די אייגנארטיגע וואסער ברעג, פארשטערקערן טראנספארטאציע געזאגט. 

פארבעסערן ביזנעס און וואוינונג געסער, קענען מיר פארזיכערן אז עמיטיוויל איז א דעסטינאציע וואס  
   יעדער מוז באזוכן אין לאנג איילענד פאר פילע יארן אין די צוקונפט."

  
נספארטאציע  די ווילעדזש ָאוו עמיטיוויל זיצט ביי די צוזאמגאס פון עטליכע גרויסע לאנג איילענד טרא

נאענטקייט צו ניו יארק סיטי, צוזאמען מיט די רּוטס. די שטאט צענטער אויפלעבונג אינציאטיוו געגנט'ס 
באקוועמע צוטריט צו הויפט טראנספארטאציע רּוטס און ראיאנישע לופטפעלדער, איז א וויכטיגע  

די שטאט צענטער. די ווילעדזש איז   פארמעגן ווען עס קומט צו צוציהען נייע ביזנעסער און איינוואוינער צו
פריינטליכע שטאט צענטער, וואס איז צענטרירט אויף די  -אין א פאזיציע צו מאכן איר געדיכטע, פיסגייער

( באן סטאנציע, איינס פון די הויפט  Long Island Railroad, LIRRלאנג איילענד רעילרָאוד )
דעסטינאציעס אין לאנג איילענד, ארויסגעשטעלט דורך אירע אייגנארטיגע וואסער ברעג קולטור און  
היסטארישע חן. עמיטיוויל האט אויפגעבויט שוואונג פאר איר אויפלעבונג דורך עטליכע פראיעקטן,  

אריענטירטע דעוועלאּפמענטס פאר  -טראנספארטאציע אריינרעכענענדיג פיסגייער און ביציקל ליניעס און
   וואוינונגען און אנדערע צוועקן.

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

ווערט אנגעפירט דורך די סטעיט דעּפארטמענט  DRIאון ברענגען מער געלעגנהייטן צו לאנג איילענד. די  
לט א סטראטעגישע  וואס שטעלט צו טעכנישע הילף אזוי ווי יעדע אנטיילנעמנדע קאמיוניטי אנטוויק

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-12%2FDRI_Amityville_Project_Renderings.pdf&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Cc408921fa5a9493f493f08dae2ab0047%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638071521453922276%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9FQuhH8ljiSF7LKBI0LpRwKVhqEzqw5k4qrx8EstQ%2BA%3D&reserved=0


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

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

יסגערעכנט אין די קאמיוניטי'ס סטראטעגישע אינוועסטירונג פלאן, צום  סטראטעגיעס וועלכע ווערן או
פריינטליכקייט, טראנספארטאציע צוטריט און שיינקייט; און -ביישפיל צו פארמערן פארבינדונג, פיסגייער

אזוי אויך צו פארברייטערן קליינע ביזנעסער און האוזינג געלעגנהייטן צו שטופן פאר די וואוקס פון די  
  9.7די  אריענטירטע צענטער פון לעבעדיגקייט און אקטיוויטעט.-ט צענטער אלץ א טראנספארטאציעשטא

וועט זיך רעכענען אויף נאך   DRIמיליאן דאלארדיגע סטעיט אינוועסטירונג אין די פראיעקטן דורך די 
ט פארשריט און גייט  אנדערע פובליק און פריוואטע אינוועסטירונגען אזוי ווי די אויפלעבונג פראצעדור מאכ

   אריין אין שוואונג. 
  

   די פראיעקטן רעכענען אריין:
  

  פריינטליכקייט, טראנספארטאציע צוטריט און שיינקייט-פארבעסערן פארבינדונג, פיסגייער
  

  $5,029,000סומע:  Broadway - DRIפארבעסערן גאנצע געסער אויף 
ביז   Sterling Placeפון  Broadwayא סעריע פון פארבעסערונגען צו די ראודס און פיסגייער וועגן אויף 

Ireland Place פריינטליכקייט און זיכערהייט פון  -וועלן פארמערן די פארבינדונג צווישן געסער, פיסגייער
די שטאט צענטער. די מאסנאמען צו בארואיגן טראפיק וועלן אריינרעכענען פארבעסערונגען פאר די  

  . West Smith Streetביז  Avon Placeפיסגייער פון  
  

  $1,314,000סומע:   DRI -דונגען צו די שטאט צענטער סטאנציע און פארבינ LIRRאיבערמאכן  
סטאנציע אריינגענג און פארבינדונגען וועלן מאדערניזירט ווערן צו שאפן א ווארעמערע אנקום   LIRRדי 

פאר פאסאנזשירן און אזוי אויך קלארע, זיכערע פארבינדונגען פאר פיסגייער צווישן די סטאנציע,  
   ר און נייע דעוועלאּפמענטס פאר וואוינונגען.געשעפטן אין די שטאט צענטע

  
  $81,000סומע:  DRI - פארבעסערן ווילעדזש שילדן 

די ווילעדזש וועט אנטוויקלען און אינסטאלירן אייגנארטיגע שילדן צו ווייזן די וועג אין די ווילעדזש צו  
    פארבעסערן די אויסקוק פון די שטאט צענטער און פארבעסערן די ערפארונג פאר די פיסגייער.

  
פארברייטערן קליינע ביזנעס און האוזינג געלעגנהייטן צו שטופן פאר די וואוקס פון די שטאט 

  אריענטירטע צענטער פון לעבעדיגקייט און אקטיוויטעט-צענטער אלץ א טראנספארטאציע
  

סומע:   Greene Avenue - DRI 21 אויף  וואוינונגען  און  ביזנעס פאר געביידע א  דעוועלאּפען 
$1,307,000  

די געוועזענע ווילעדזש הָאל וועלן איבערגעמאכט ווערן פאר א נייע צוועק צו ווערן א געביידע פאר ביזנעס  
און וואוינונגען, פארגרעסערנדיג די גרויסקייט פון די געביידע און צולייגן בערך אכט וואוינונג יוניטס צו די  

ויך פארשענערט ווערן מיט א נייע עקזיסטירנדע אפיס און קאמערציעלע פלאץ. די געביידע וועט א
    איינגעקריצטע 'מורעל' צו באעהרן עמיטיוויל'ס היסטאריע.

  
  $600,000סומע:   DRI -אוועקשטעלן א קאסע פאר פארשענערונג פון געשעפטן 

א קאסע צו פארבעסערן די אויסקוק פון געשעפטן וועט אויפגעשטעלט ווערן צו צושטעלן גרענטס צו  
געגנט. מאדערניזירונגען וועלן שטימען מיט די  DRIרענאווירן די דרויסנדיגע ווענט פון געשעפטן אין די  

, דעכלעך, באלייכטונג ווילעדזש'ס כאראקטער און וועלן קענען אריינרעכענען ציגלנדע ווענט, אריינגענג 
   און שילדן.



  
  $425,000סומע:  Broadway - DRI 137-157איבערמאכן א פראפעסיאנאלע אפיס געביידע אויף 

פיסיגע קאמערציעלע מעדיצינישע געביידע מיט א ברייטע פארדערשטע וואנט אין די -סקוועיר-22,000די 
צוציהען טענאנטס און ביישטייערן צו די אלגעמיינע  שטאטישע צענטער וועט רענאווירט ווערן צו בעסער  

כאראקטער פון די ווילעדזש. רענאוואציעס וועלן באעהרן היסטארישע דעזיין כאראקטער און האבן א  
   פאזיטיווע ביישטייערונג צו די אלגעמיינע אויסקוק פון די ווילעדזש.

  
   $277,000סומע:   DRI  - געביידע  1  מיט פייער דעּפארטמענט נומער Losi's Cornerאיבערבויען  

דריי פון עמיטיוויל'ס עלטסטע סטרוקטורן וועלן רענאווירט ווערן צו שאפן א פארבינדענע קאמפלעקס פון 
רענאוואציעס  . Ireland Placeאון  Park Avenueריטעיל געשעפטן און רעסטוראנטן ביי די ווינקל פון 

וועלן אריינרעכענען אינעווייניגע און דרויסנדיגע חלקים פון די הויפט געביידע, פייער הויז און די 
'קאטעדזש' הויז און אזוי אויך די דערנעבנדע אפענע שטח צו אקאמאדירן ריטעיל געשעפטן,  

   רעסטוראנטן און/אדער פלאץ פאר א מוזעאום.
  

סומע:    DRI -ו ווערן א געביידע פאר אפיסעס און רעסטוראנטן צ 140a Broadwayרענאווירן 
$235,000   

- וועט רענאווירט און פארברייטערט ווערן נוצנדיג ענווייראמענט 140a Broadwayאויף  געביידע די
ריינטליכע בויען שיטות צו ערלויבן פאר א ספעציעלע רעסטוראנט ערפארונג אויף די אונטערשטע  פ

   שטאק מיט א דרויסנדיגע פלאץ צו זיצן און א לויער אפיס אויף די צווייטע שטאק.
  

   $150,000סומע:   Broadway -  DRI 217בויען א נייע רעסטוראנט אויף 
וועט אריבערגיין א גרויסע רענאוואציע צו   Broadway 217א ליידיגע געוועזענע פיצא שאּפ אויף 

אויפשטעלן א נייע רעסטוראנט וואס וועט צולייגן צו די פארשידנארטיגקייט פון די עסנווארג און 
ען נייע דזשאב געלעגנהייטן אין די סערוויס און געטראנקען אפציעס אין די שטאט צענטער און ברענג 

   אונטערהאלטונג אינדוסטריעס אין די קאמיוניטי.
  

  $142,000סומע:   Broadway - DRI 187אויפשטעלן אן ארטיסטן סטּודיא אויף 
וועט רענאווירט ווערן און געטוישט ווערן צו ווערן א   Broadwayליידיגע קאמערציעלע פלאץ אויף 

  –געטיילטע סטּודיא פאר לאקאלע מוזיקאנטן, אקטיארן, מעלער און אנדערע ארטיסטן. די נייע פלאץ מיט
וואס וועט אריינרעכענען א פלאץ פאר א טענץ סטודיאו צוזאמען מיט א טעאטער און א מאלעריי 

   וועט צוגעשטעלט ווערן פאר קאמיוניטי מיטגלידער צו דינגען אויף די שעה.  –ווארקשאּפ 
  

  $140,000סומע:  Broadway - DRI 136אינסטאלירן א דרויסנדיג ביר גארטן אויף 
א דרויסנדיגע פלאץ מיט זיצן וועט געבויט ווערן צו מאכן א ביר גארטן אויף די לַאט אויף די מערב זייט פון  
אן עקזיסטירנדע איירישע ּפָאב און רעסטוראנט. די רענאוואציע וועט צולייגן נאך זיצן ממיט פלאץ צו עסן  

   ן.און טרינקען און לעבעדיגע מוזיק געשפילט דורך לאקאלע מוזיקאנט
  

"עמיטיוויל, א   ראבערט דזש. ראדריגעז, האט געזאגט,ניו יארק סעקרעטערי ָאוו סטעיט, 
פאנאראמישע ווילעדזש אין לאנג איילענד מיט באקוועמע צוטריט צו הויפט טראנספארטאציע רּוטס, איז  
א הויפט דעסטינאציע פאר איינוואוינער און באזיכער פון ארום די סטעיט. דורך ניו יארק סטעיט'ס שטאט 

מיליאן דאלארדיגע גרענט צו פארבעסערן   10צענטער אויפלעבונג אינציאטיוו, וועט עמיטיוויל באקומען א 
סטאנציע; איבערמאכן געביידעס פאר נייע צוועקן פון ריטעיל   LIRRפיסגייער וועגן און א וויכטיגע 

געשעפטן און רעסטוראנטן; און צושטעלן געלטער צו ארויסהעלפן געשעפטן מיט די רענאוואציע פון די  
די אינוועסטירונגען וועלן אויסנוצן און בארייכערן עמיטיוויל'ס  דרויסנדיגע טיילן פון די געביידעס. 

   "פאר די עמיטיוויל קאמיוניטי! איך דרוק אויס מיינע הערצליכע וואונטשן אייגנארטיגע אייגנשאפטן.
  



"די   און קאמישאנער, הָאוּפ נייט, האט געזאגט, CEOעמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט פרעזידענט, 
שטאט צענטער אויפלעבונג אינציאטיוו מאכט סטראטעגישע אינוועסטירונגען וועלכע וועלן אריינברענגען  

אריענטירטע צענטער.  -א פרישע חיות אין די ווילעדזש ָאוו עמיטיוויל אלץ א לעבעדיגע טראנספארטאציע
טן פאר קליינע ביזנעסער און פארשענערן די אויסקוק און געפיל פון די  דורכן פארברייטערן געלעגנהיי

פראיעקטן אויפטרייבן עקאנאמישע וואוקס פאר פילע צענדליגע   DRIשטאט צענטער דיסטריקט, וועלן די 
   יארן אין די צוקונפט."

  
( Homes and Community Renewalניו יארק סטעיט היימער און קאמיוניטי רינּועל )

די ערפאלגרייכע שטאט צענטער אויפלעבונג " ען וויסנָאסקעס, האט געזאגט, -קאמישאנער, רוט
אינציאטיוו ברענגט צוזאם סטעיט און לאקאלע פירער צו אריינברענגען קלוגע און געציהלטע  

פראיעקטן וועלכע האבן באקומען גרענטס אין   11ן ניו יארק'ס שטאטישע געגנטער. די אינוועסטירונגען אי
-עמיטיוויל וועלן אדרעסירן די ווילעדזש'ס ספעציפישע באדערפענישן ווי פארמערטע פיסגייער

פריינטליכקייט, רענאווירן קאמערציעלע געביידעס אין די שטאט צענטער און שטיצן נייע ביזנעסער כדי  
וויל זאל קענען מגשים זיין איר פולע פאטענציאל אלץ א לעבעדיגע און ווארעמע פלאץ וואו צו  עמיטי

  וואוינען און באזוכן."
  

"איך בין דאנקבאר פאר גאווערנער האקול פארן  סטעיט סענאטאר דזשאן ע. ברוקס האט געזאגט, 
שענקן די פינאנצירונג אינציאטיוו צו העלפן אנטוויקלען און מאדערניזירן עמיטיוויל'ס שטאט צענטער. די  

נויטיגע דזשאבס און האוזינג פארשידנארטיגקייט, -פארגעשלאגענע שריט וועלן ברענגען עטליכע גאר 
עבן די עקאנאמישע געלעגנהייטן וועלכע זענען דא פאר אלע לאנג  וועלכע וועלן למעשה העלפן אויפל

   איילענד איינוואוינער."
  

"איך קען נישט טראכטן פון א בעסערע  ּפיער האט געזאגט, -אסעמבלי מיטגלידערין קימבערלי זשַאן
טיוויל. מיט די  קאמיוניטי צו דינען אלץ א מוסטער פאר שטאט צענטער אויפלעבונג ווי די ווילעדזש ָאוו עמי

היינטיגע אנאנס, ווידערהאלט ניו יארק איר איבערגעגעבנקייט צו אויפטרייבן עקאנאמישע וואוקס דורכן  
צענטערן וועלכע וועלן שטיצן  - פריינטליכע שטאט-אינוועסטירן אין האוזינג געלעגנהייטן און אין פיסגייער

ווי עמיטיוויל אריין אין א נייע עפאכע פון אונזערע קליינע ביזנעסער און אריינברענגען קאמיוניטיס 
הצלחה. איך גראטוליר נאכאמאל מעיאר דעניס סירי און די גאנצע עמיטיוויל ווילעדזש באורד ָאוו  

פארדינטע גרענט, און איך באדאנק גאווערנער האקול און איר מאנשאפט פארן  -טרָאסטיס אויף די ערליך 
קאמיוניטיס ווי עמיטיוויל דא אין לאנג איילענד און אריבער גאנץ ניו  שטיצן די וואוקס און לעבעדיגקייט פון 

  יארק סטעיט."
  

-"פארבינדונג צווישן געסער און פיסגייער סופאלק קאונטי עקזעקיוטיוו סטיוו בעלָאוון האט געזאגט,
פריינטליכקייט זענען קריטיש פאר די סוקסעס און אויפלעבונג פון אונזערע לעבעדיגע שטאט צענטערן. א  

דאנק גאווערנער קעטי האקול האט עמיטיוויל די מעגליכקייט צו שטופן פאראויס מיט באמת 
   אר וואוקס פאר פילע יארן אין די צוקונפט."טראנספארמאטיווע פראיעקטן וועלכע וועלן שטופן פ

  
"מיר גראטולירן די געווינער, און  מעיאר דעניס מ. סירי פון די ווילעדזש ָאוו עמיטיוויל האט געזאגט, 

מיר קוקן ארויס צו זעהן די באגייסטערנדע געלעגנהייטן ווערנדיג אויסגעפירט. מיר זענען דאנקבאר פאר  
ניו יארק סטעיט און פאר אלע וועלכע האבן בייגעשטייערט צו דעם גרענט פראצעדור, אנגעהויבן פון  

האט געשיקט ארבעט אין די סאמע אנהויב צו די   אונזער שטאט צענטער אויפלעבונג קאמיטע וואס
מאנשאפטן וועלכע האבן אונז געוויזן די וועג דורכאויס דעם פראצעדור.   DRIלאקאלע קאמיטע ביז די 

   גאנץ עמיטיוויל וועט בענעפיטירן פון די טראנספארמאטיווע פינאנצירונג פאר אונזער שטאט צענטער."
  

   שטאט צענטער אויפלעבונג אינציאטיוו



  –א הויפט באשטאנדטייל פון איר עקאנאמישע אנטוויקלונג פראגראם  – DRIניו יארק סטעיט'ס 
טראנספארמירט שטאטישע צענטער געגנטער צו ווערן ווירבלנדע צענטער וועלכע אפפערן א הויכע 

ייע דעוועלאּפמענט, ביזנעס, נייע דזשאבס און  קוואליטעט פון לעבן און וועלכע זענען ווי מאגנעטן פאר נ
עקאנאמישע און האוזינג פארשידנארטיגקייט. ווערנדיג אנגעפירט דורך די סטעיט דעּפארטמענט מיט  

איז די   — NYSERDAהילף פון עמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט, די היימער און קאמיוניטי רינּועל און 
DRI אומר ועושה" סטראטעגיע וואס פארט צוזאם סטראטעגישע   א פרעצענדענטלאזע און שעפערישע"

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-ונגען פון די קאווידעקאנאמיע נאך די ווירק
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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