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

 
 

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

  
אכט שטאט צענטער אויפלעבונג פראיעקטן צו פארבעסערן אויסקוק פון געסער און פובליק  

קולטורישע אקטיוויטעט און פארמערן האוזינג    פארזאמלונג ערטער, פארברייטערן קונסטווערק און
 און ביזנעס געלעגנהייטן  

  
   דאגעמאלענע בילדער פון דעם פראיעקט'ס דעזיין זענען פארעפנטליכט 

  
  

טַאון ָאוו גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אכט טראנספארמאטיווע פראיעקטן אין די 
 Downtownמיליאן דאלארדיגע שטאט צענטער אויפלעבונג אינציאטיוו ) 10אלץ טייל פון די ריווערהעד 

Revitalization Initiative, DRI .די גרענטס וועלן גיין צו פארבעסערן די אויסקוק פון געסער און  ( גרענט
פובליק ערטער, פארברייטערן קונסטווערק און קולטורישע אקטיוויטעט און פארמערן האוזינג און ביזנעס  

 געלעגנהייטן. 
  

  "מיר זענען איבערגעגעבן צו אויפלעבן לאנג איילענד, און די אינוועסטירונגען וועלן שאפן א מער
פריינטליכע און לעבעדיגע שטאט צענטער וואס וועט בענעפיטירן דורות פון ניו יארקער וועלכע  -פיסגייער

"די פראיעקטן וועלן בארייכערן פובליק  האט גאווערנער האקול געזאגט.רופן ריווערהעד זייער היים", 
ן אדמיניסטראציע וועט  ערטער און שאפן מער האוזינג געלעגנהייטן פאר צוגענגליכע פרייזן, און מיי

פארזעצן צו לייגן טראספארמאטיווע פראיעקטן וועלכע וועלן פארשטערקערן קאמיוניטיס אריבער ניו 
 יארק אלץ א פריאריטעט." 

  
די טַאון ָאוו ריווערהעד זיצט דארט וואו די צפון און דרום חלקים פון די מזרח שפיץ פון לאנג איילענד  

ציע אויף די מויל פון די ּפעקַאניק ריווער ערמעגליכט צוטריט צו די וואסער  קומען זיך צוזאם; איר לאקא
בארטן און צו אנדערע נאטורליכע אוצרות. נישט ווי קאמיוניטיס מער צו מערב, איז די שטאט  

הויפטזעכליך דארפיש און פול מיט פארמס און פעלדער, און עס איז געווארן איינס פון די סטעיט'ס 
גרענטס וועלן צוזאמקניפן עקזיסטירנדע און נייע  DRIוויין גערטנער ראיאנען. ריווערהעד'ס  אויפשטייגנדע

פריינטליכע קאמיוניטי וואס איז בעסער פארבינדן אין די  -אינוועסטירונגען צו שאפן א זיכערע, פיסגייער
 שטאטישע געגנט און צווישן די שטאט צענטער און די ברעג פונעם טייך. 

  
לאנג איילענד  סטירונגען זענען טייל פון די גאווערנער'ס אנגייענדע באמיאונגען צו אויפלעבן די די אינווע

ווערט אנגעפירט דורך די סטעיט דעּפארטמענט וואס   DRIעקאנאמיע און ברענגען מער געלעגנהייטן. די 
עגישע  שטעלט צו טעכנישע הילף אזוי ווי יעדע אנטיילנעמנדע קאמיוניטי אנטוויקלט א סטראט

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

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-12%2FDRI_Riverhead_Project_Renderings.pdf&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C98a44fa9bf354f51aa8f08dae2b06eb1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638071544651650928%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Bw0Z9yHfCr0TG2hKeBCFXuxEu%2BvmWaFhSa64%2BMC23Is%3D&reserved=0


שטיצן אונטער עטליכע ציהלן און  DRIדי ספעציפישע פראיעקטן וועלכע וועלן פינאנצירט ווערן דורך די 
רעכנט אין די קאמיוניטי'ס סטראטעגישע אינוועסטירונג פלאן, ווי צו  סטראטעגיעס וועלכע זענען אויסגע

פארשענערן די אויסקוק פון געסער פובליק פארזאמלונג ערטער, פארברייטערן קונסטווערק און 
מיליאן דאלארדיגע   9.7קולטורישע אקטיוויטעטן און פארמערן האוזינג און ביזנעס געלעגנהייטן. די 

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

  
 די פראיעקטן רעכענען אריין:  

  
  שענער מאכן אויסקוק פון געסער און פובליק פארזאמלונג ערטער

  
  $3,240,000סומע:   DRI -בויען א נייע טַאון סקוועיר 

בויען א נייע פובליק פלאזא און פארזאמלונג ארט וואו עס קענען אפגעהאלטן ווערן אקטיוויטעטן א גאנץ  
צו די   Main Streetייער און אן ארויסבליק פון יאר און צו צושטעלן צוגענגליכע פארבינדונגען פאר פיסג

 טייך ברעגעס.  
  

פארשענערן ּפעקַאניק ּפארק מיט א שפילארט וואס קען גענוצט ווערן פאר פארשידענע אקטיוויטעטן  
- DRI  :$245,000סומע  

אויפבויען א שפילארט און א ּפארק שטח מיט וואסער איינריכטונגען און חינוך'דיגע אקטיוויטעטן וועלכע  
האבן צו טוהן מיט די לאקאציע פון די ּפארק אויפן וואסער ברעג און וואס נוצט 'גרינע' אינפראסטרוקטור 

 די שטאט צענטער.   פריינטליכקייט באמיאונגען אין- און דעזיין צו העלפן מיט ענווייראמענט
  

  $750,000סומע:  Main Street - DRIפארבעסעדרן די פיסגייער וועגן לענגאויס  
אינסטאלירן דעזיין עלעמענטן וואס בארואיגן טראפיק צו פארמערן זיכערהייט פאר פיסגייער לענגאויס  

Main Street רטע סיידוואלקס  ביי צוויי פראמינענטע אינטערסעקשענס, אריינרעכענענדיג פארברייטע
נעבן די אינטערסעקשען, קראסוואלקס וואס שטעקן זיך ארויס און פיסגייער סיגנאלן. איינפלאנצן נייע  

 ביימער און לענדסקעיּפינג אויפן גאס.  
  

  $250,000סומע:  DRI -בויען א נייע שיפלען איינריכטונג 
יכטונג אין די ּפעקַאניק ריווער מיט פלאץ  צוגענגליכע קאמיוניטי שיף פארט איינר-ADAבויען א שווימנדע 

צו מאנעוורירן און ארויסלאזן שטאב שיפלעך און אויב מעגליך אויך רעקס צו אוועקלייגן די שטאב 
 שיפלעך.  

  
   פארברייטערטע קונסטווערק און קולטורישע אקטיוויטעטן

  
  $250,000סומע:   DRI -איינפירן א פובליק קונסטווערק פראגראם 

ארבעטן מיט לאקאלע קונסטלער צו בויען פערמאנענטע פובליק קונסטווערק אין ריווערהעד'ס שטאט  
 צענטער, ארויפבויענדיג אויף די הצלחה פון עקזיסטירנדע קאמיוניטי קונסטווערק.  

  
  $2,000,000סומע:  DRI - פארגעסערן די סופָאלק טעאטער 

פארגרעסערן אן עקזיסטירנדע היסטארישע טעאטער סטעידזש און צולייגן א ווארט צימער פאר די  
אקטיארן און נאך איינריכטונגען פאר הונטער די קוליסן, אלעס אלץ באשטאנדטייל פון א גרעסערע  

 בעטסקראפט.  דעוועלאּפמענט מיט וואוינונג יוניטס אריינרעכענענדיג הייזער פאר די אר
  

  $215,000סומע:   DRI -בויען א נייע אריינגאנג און אויפנאמע צענטער פאר די לייברערי 



אויפבויען א נייע צוגענגליכע אריינגאנג און פיסגייער וועג מיט שילדן, באלייכטונג און לענדסקעיּפינג און  
רוויס מיט ארויסגעשטעלטע  סע-צוגעלייגטע אינעווייניגע פלאץ פאר א באזיכער צענטער מיט סעלף

 מאטעריאלן איבער שטאט צענטער ביזנעסער און געשעענישן.  
  

   פארמערטע האוזינג און ביזנעס געלעגנהייטן
  

סומע:    Griffing Avenue - DRIאויפבויען א דעוועלאּפמענט פאר ביזנעסער און הייזער אויף 
$2,750,000  

אויפבויען א נייע דעוועלאּפמענט באשטייענדיג פון האוזינג פאר די ארבעטסקראפט און פלאץ פאר  
 ביזנעסער און געשעפטן ארום א פובליק ּפארקינג סטרוקטור.  

  
"מיט פאנאראמישע  ניו יארק סעקרעטערי ָאוו סטעיט, ראבערט דזש. ראדריגעז, האט געזאגט, 

ון קולטורישע סצענע און איר סטראטעגישע לאקאציע אויף די בארטנס, א בליהענדע קונסטווערק א
בארימטע לאנג איילענד וויין ראיאין, ווערט ריווערהעד'ס שטאט צענטער אנטדעקט און אויסגעמשל'ט  

פונדאסניי דורך וויכטיגע אינוועסטירונגען וועלכע נוצן אויס די קאמיוניטי'ס עקזיסטירנדע אוצרות. די אכט  
ערגענצן פארבעסערונגען וועלכע זענען שוין געמאכט געווארן אין די אויפשטייגנדע טאון  נייע פראיעקטן 

פריינטליכקייט און פארבינדונג צווישן די שטאט צענטער און די טייך ברעג,  -דורכן פארמערן פיסגייער
וואוינונג   בויען פובליק פארזאמלונג ערטער פאר מערערע דורות און אויפבויען נייע דעוועלאּפמענטס פאר

און ביזנעס צו פארמערן האוזינג און ביזנעס געלעגנהייטן, אלע מאכנדיג ריווערהעד פאר א געוואלדיג  
גוטע פלאץ וואו צו וואוינען, ארבעטן און באזוכן. איך בין באגייסטערט צו זעהן די פאזיטיווע השפעה וואס 

 פטיגע דורות."  די פראיעקטן וועלן האבן אויף די קאמיוניטי פאר פילע צוקונ
  

"די   און קאמישאנער, הָאוּפ נייט, האט געזאגט, CEOעמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט פרעזידענט, 
לעבט אויף קאמיוניטיס דורכן   DRIטראנספארמאטיווע ריווערהעד פראיעקטן ווייזן ארויס גענוי וויאזוי די 

דורכן דאס פארגרינגערן פאר פיסגייער און ביציקליסטן שאפן צוטריט וואס פארשטערקערט פארבינדונג.  
צו אנקומען פון איין פלאץ צום אנדערן, און מיט די ּפעקַאניק ריווער אלץ די הויפט אטראקציע, וועט די  

 לאנג איילענד קאמיוניטי צוציהען מער באזיכער, ביזנעסער און עקאנאמישע אקטיוויטעטן." 
  

"די  ען וויסנָאסקעס, האט געזאגט, -קאמיוניטי רינּועל קאמישאנער, רוטניו יארק סטעיט היימער און 
היינטיגע אכט גרענטס פאר ריווערהעד וועט ארויפבויען אויף די טאון'ס נאטורליכע אוצרות און העלפן די  

קאמיוניטי וואקסן אלץ א קונסטווערק און קולטורישע צענטער אין סופאלק קאונטי. דורך די שטאט  
יפלעבונג אינציאטיוו, מאכט ניו יארק סטראטעגישע אינוועסטירונגען אין לאקאלע שטעט און  צענטער או

פריינטליכע שטאטישע  -שטעטלעך אריבער די גאנצע סטעיט וואס שאפן מער לעבעדיגע און פיסגייער
  צענטערן מיט האוזינג געלעגנהייטן פון א הויכע קוואליטעט און שטערקערע לאקאלע עקאנאמיעס."

  
"עס דערפריידט מיר אז ריווערהעד האט סטעיט סענאטאר ענטאני ּפַאלּומבָאו האט געזאגט, 

פארזיכערט די וויכטיגע געלטער פאר די איבערבויאונג פון זייער שטאטישע צענטער. די קריטישע גרענט 
געלטער וועלן פארשטערקערן עקאנאמישע אנטוויקלונג אריבער דעם ראיאן, בשעת'ן ברענגען א  

 רעסערע געפיל פון קאמיוניטי מיט די טייך ברעגע אין צענטער."  ג
  

"ריווערהעד'ס אפליקאציע איז געווען באמת  אסעמבלי מיטגליד דזשָאודי גיגליָאו האט געזאגט, 
אויסערגעווענטליך און עס האט זיך אינגאנצן פארדינט צו אויסגעקליבן ווערן. איך בין זיכער אז דאונטאון  

אנטוויקלונג. איך בין -פולשטענדיג גרייט פאר טראנספארמירנדע עקאנאמישע ווידער ריווערהעד איז 
אנטשלאסן צו העלפן ריווערהעד דערגרייכן אונזערע געמיינזאמע דאונטאון אויפלעבונג צילן אויף סיי 

  "וועלכן אופן וואס איך קען.
  



אלק זענען אונזערע שטאטישע  "אין סופסופאלק קאונטי עקזעקיוטיוו סטיוו בעלָאון האט געזאגט, 
געגנטער די הארץ פון אונזערע קאמיוניטיס, און דורכאויס די לעצטע פאר יאר, האט ריווערהעד  

געארבעט אויסערגעווענטליך שווער אריינצוגעבן פרישע כוחות אין זייערע ביזנעס דיסטריקטן און 
אטיווע פראיעקטן וועלכע זענען אריינבלאזן א נייע חיות אין זייערע קאמיוניטיס. די טראנספארמ 

ערמעגליכט געווארן דורך גאווערנער האקול פארשטערקערן אונזערע אנגייענדע אויפלעבונג  
 באמיאונגען."איבערארבעטן 

  
"פאר מיליאנען מענטשן ארום די וועלט איז  ריווערהעד סּוּפערווייזאר איוועט עגוויַאר האט געזאגט, 

דאס דער סעזאן צו 'גלויבן'. א דאנק אייך גאווערנער האקול פארן 'גלויבן' אין די צוקונפט פון ריווערהעד'ס 
 שטאט צענטער."  

  
   שטאט צענטער אויפלעבונג אינציאטיוו

  –ויקלונג פראגראם א הויפט באשטאנדטייל פון איר עקאנאמישע אנטו – 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  
דורך די סטעיט דעּפארטמענט מיט  עקאנאמישע און האוזינג פארשידנארטיגקייט. ווערנדיג אנגעפירט  

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 -דערפון זענען געדיכטע, פיסגייער פלאנירונג מיט באלדיגע אויספירונג, און די רעזולטאטן
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-עקאנאמיע נאך די ווירקונגען פון די קאוויד
פאר דאס באנוץ מיט פובליק טראנספארטאציע און רעדוצירן דאס זיין  קלימאט ציהלן דורכן שטופן

   . דאאיז פארעפענטליכט  DRIמער אינפארמאציע איבער די  געוואנדן אויף פריוואטע קארן.
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