
 
 גאווערנער קעטי האקול  12/28/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

  2022גאווערנער האקול אנאנסירט ניו יארק סטעיט היסטאריע אפהיטונג אויסצייכענונגען פאר 
   

צען אויסצייכענונגען באעהרן מענטשן און פראיעקטן וועלכע האבן בייגעשטייערט צו באמיאונגען צו  
  אפהיטן און צופאסן נייע באנוץ פאר היסטארישע פלעצער

  
  דאבילדער זענען פארעפנטליכט 

  
  

גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז ניין פראיעקטן און איין מענטש ווערן באעהרט מיט  
ניו יארק סטעיט היסטאריע אפהיטונג אויסצייכענונגען. פראיעקט וועלכע ווערן באעהרט מיט די   2022

אוועקשטעלן א אנגעפירטע פראיעקט צו  -יאריגע אויסצייכענונגען רעכענען אריין א קאמיוניטי -היי
היסטארישע דיסטריקט אין שעטַאקווע קאונטי, טראנספארמאטיווע דעזיין פון היסטארישע גערטנער 

שטחים אין וועסטשעסטער קאונטי און די פולקאמע פאררעכטונג פון א היסטארישע סטרוקטור איבערן  
  וואסער אין ניו יארק סיטי. 

  
"היטן אויף מערקווירדיגע היסטארישע פלעצער ארום ניו יארק ערלויבט אונז צו פייערן אונזער  

האט גאווערנער האקול מיטגעטיילטע היסטאריע און באעהרן אונזער געמיינזאמע פארגאנגענהייט", 
 יאריגע באעהרטע פאר זייערע באמיאונגען צו אויסנוצן אונזערע-"איך גראטוליר די היי געזאגט.

   היסטארישע און קולטורישע אוצרות צו בויען א לעכטיגערע צוקונפט פאר אונזער סטעיט." 
  

  ווערן   און 1980  אין געווארן  אנגעהויבן  זענען אויסצייכענונגען  אפהיטונג היסטאריע סטעיט די
s,Park of Office )  אפהיטונג היסטארישע און פארוויילונג, פארקס,  פון אפיס די דורך  פרעזענטירט

OPRHP Preservation, Historic and Recreation) פראיעקטן אויסגעצייכנטע באעהרן צו  יאר יעדע  
  אוצרות. קולטורישע און היסטארישע אויף לעבן און באשיצן  וועלכע מענטשן און

  
"היסטאריע אפהיטונג   ניו יארק סטעיט ּפארקס אפיס קאמישאנער, עריק קָאלעסייד, האט געזאגט,

עטוהן דורך צוזאמענארבעט, און מיר באגרוסן די געלעגנהייט צו אנערקענען פראיעקטן וועלכע  ווערט ג
שפאנען איין די ענערגיע און ווייזן ארויס די מערקווירדיגע פאטענציאל פון היסטאריע אפהיטונג. מיר  

גראטולירן אלע זענען שטלאץ צו זיין אן אקטיווע שותף אויף פראיעקטן ארום ניו יארק סטעיט, און מיר 
מענטשן און גרופעס וועלכע ערמעגליכן די אפהיטונג. זייערע אויסערגעווענטליכע באמיאונגען און  

בלייבנדע השפעות אויף אונזערע  -שעפערישע חזונות זענען אינספירירנד און האבן פאזיטיווע און לאנג
  קאמיוניטיס." 

  
  זענען: באעהרעטע אויסצייכענונג אפהיטונג היסטאריע סטעיט 2022 יאריגע-היי די
  

  סינטיע הָאוק
  אויסערגעווענטליכע ביישטייערונגען צו היסטאריע אפהיטונג

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fnysparks%2Falbums%2F72177720304399031&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C5356a593654843b3f1c808dae8f02ab1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638078415468353063%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=w3BE0jJYfubVq1TjZ4WeE%2Fz0sRLfiiH1gEy33GvD%2BWo%3D&reserved=0


איר   אויסערגעווענטליכע ביישטייערונגען צו היסטאריע אפהיטונג. סינטיע הָאוק ווערט באעהרט פאר 
קאריערע פון צענדליגע יארן און איבערגעגעבנקייט צו היסטאריע אפהיטונג פלאנירונג, ווייזן די וועג פאר 
אנדערע און ארבעטן צוזאמען מיט קאמיוניטיס האבן געהאט אן אומשאצבארע השפעה אויף די סטעיט'ס 

  ן היסטארישע אוצרות.קולטורישע או
  

 ניו יארק סיטי, ניו יארק קאונטי שטאפל סּורוועי, - איסט הארלעם סַאוט/על בעריָאו שפיאנאזש 
  אויסגעצייכנטקייט אינעם דאקומענטירן היסטאריע אפהיטונג

 East Harlem South/ El Barrioשטאפל סּורוועי )-די איסט הארלעם סַאוט/על בעריָאו שפיאנאזש
Reconnaissance Level Survey אויסגעצייכנטקייט אינעם דאקומענטירן  (, ווערט באעהרט פאר

אלץ די ערשטע ברייטע היסטארישע/קולטורישע אוצרות סּורוועי אין דעם טייל פון  . היסטאריע אפהיטונג
ניו יארק סיטי, איז די באריכטן וואס עס גיבט ארויס א וויכטיגע מיטל ווען עס קומט צו פארשטיין די  
אויפגעבויטע שטחים און קולטורישע באדייט פון די געגנט. עס וועט אויך דינען אלץ א מאדעל פאר 

  שטאפל' סּורוועי באריכטן אין אנדערע קאמיוניטיס ארום די סטעיט.-פיאנאזש 'ש
  

F.R. Bain Houseּפּוקיּפסי, דָאטשעס קאונטי , 
  אויסגעצייכנטקייט אין רענאווירן היסטארישע געביידעס

ר  דע אויסגעצייכנטקייט אין רענאווירן היסטארישע געביידעס.ווערט באעהרט פאר   F.R. Bain Houseדי 
פראיעקט איז די הויכפונקט פון אן אונטערנעמונג פון אפאר יאר דורך די היים אייגנטומערין, קימבערלי  

'קעניגן ען' סטיל היים דורכן אויסנוצן די   1888ברעדען, צו פארזיכטיג פאררעכטן איר היסטארישע 
 Historic Homeownershipהיסטארישע היים אייגנטומערשאפט רענאוואציע קרעדיט )

Rehabilitation Credit .)  
  

 וועין און ווייָאומינג קאונטיס   ,היסטארישע בריק פאררעכטונג פראיעקט
  אויסגעצייכנטקייט אין היסטאריע אפהיטונג קאנסָאלטעישען

צוזאמענארבעטנדע באמיאונגען צו אויפלעבן אויף א דורכגעטראכטע און שעפערישע וועג היסטארישע  
בריק   Quaker/ O'Neil Roadבריק אין ווייָאומינג קאונטי און די  Schoellkopf Roadבריקן, נעמליך די 

   העכער די ערי קאנאל אין מעסעדָאון, וועין קאונטי, ווערן באעהרט מיט
  אויסצייכענונג.  אויסגעצייכנטקייט אין היסטאריע אפהיטונג קאנסָאלטעישעןדי 

  
Jay Estate   ,גערטנערJay Heritage Center ריי, וועסטשעסטער קאונטי , 

  ּפראפיט עררייכונגען-אויסגעצייכנטקייט אין נָאנ 
-אויסגעצייכנטקייט אין נָאנווערט באעהרט פאר  Jay Heritage Centerגערטנער ביי די  Jay Estateדי 
. די טראנספארמאטיווע דעזיין פון די גערטנער שפיגלען נישט נאר אפ די  ראפיט עררייכונגען ּפ

היסטארישע געשיכטע, נאר עס שטרייכט אויך אונטער די כוונה צו צוריקברענגען די אריגינעלע  
ען דארט און צו פארמערן די פארשטאנד איבער די באשעפענישן און שטימעס וועלכע האבן זיך געפונ

  שטחים דורך שותפות'ן און דורכן ארבעטן מיט די פובליק.
  

 לילי דעיל, שעטַאקווע קאונטי   ,לילי דעיל אסעמבלי היסטארישע דיסטריקט
  אויסגעצייכנטקייט אין קאמיוניטי עררייכונגען

אויסגעצייכנטקייט אין קאמיוניטי  הרט פאר לילי דעיל אסעמבלי היסטארישע דיסטריקט ווערט באע
די באמיאונג צו נאמינירן די קאמיוניטי פאר אירע היסטארישע ביישטייערונגען צו די   עררייכונגען.

'סּפיריטשּועליסט' רעליגיעזע באוועגונג און צו די פרויען רעכטן באוועגונג איז אנגעפירט געווארן דורך  
  200 קאמיוניטי מיטגלידער וועמען'ס שתדלנות און עקשנות האט ערפאלגרייך אידענטיפיצירט איבער

היסטארישע פלעצער אין די דיסטריקט וואס געפונט זיך יעצט אויף די נאציאנאלע און סטעיט ליסטעס פון  
  היסטארישע פלעצער.

  



 ניאגארא פָאלס, ניאגארא קאונטי  ,ניאגארא ריווער טאל צוטריט טרעפן פאררעכטונג פראיעקטן
  פראיעקט עררייכונג OPRHPאויסגעצייכנטקייט אין 

)שטן'ס לאך( און ביי  Devil's Holeארא ריווער טאל צוטריט טרעפן פאררעכטונג פראיעטן ביי די ניאג
די פראיעקטן   עררייכונג. OPRHPאויסגעצייכנטקייט אין ווירלּפּול סטעיט פארקס ווערן באעהרט פאר 

האבן אויסגעמישט היסטאריע אפהיטונג מיט נוצבארקייט און זיי האבן רעספעקטירט די היסטארישע  
  שטיינערנע דעזיין, לייגנדיג זיכערהייט פארבעסערונגען אלץ פריאריטעט.

  
Old Snell Hall  ּפאטסדאם, סעינט לאורענס קאונטי , 

  געביידעסאויסגעצייכנטקייט אין רענאווירן היסטארישע 
Old Snell Hall  פאר א  אויסגעצייכנטקייט אין רענאווירן היסטארישע געביידעס ווערט באעהרט פאר

אינוועסטירונג פראיעקט וואס איז גאר זעהבאר געפונענדיג זיך אין די הארץ פון ּפאטסדאם, -ווידער
-האבנדיג אנגענומען א היסטאריע אפהיטונג מאדעל און אריינגעבלאזן א נייע חיות אין א נישט

  רשידענע באנוצן.אויסגענוצטע קאמיוניטי אוצר דורכן עס טראנספארמירן צו ווערן א נייע פלאץ פאר פא
  

Pier 57 ניו יארק סיטי, ניו יארק קאונטי , 
  אויסגעצייכנטקייט אין רענאווירן היסטארישע געביידעס

Pier 57   דער פראיעקט   אויסגעצייכנטקייט אין רענאווירן היסטארישע געביידעס.ווערט באעהרט פאר
גיבט א נייע באנוץ פאר א היסטארישע ארויסגעבויטע סטרוקטור העכער די וואסער אין ניו יארק סיטי און  

איז אן אייגנארטיגע ערשטע ביישפיל פון אפהיטונג ארבעט ווערנדיג געטוהן אויף א סארט סטרוקטור  
ואס איז ערמעגליכט געווארן דורך ניו  וואס איז אייקאניש צו די סיטי'ס היסטאריע. די פינאנירנדע חזון ו 

ערפינדענע  -יארק סטעיט און פעדעראלע היסטאריע פאררעכטונג טעקס קרעדיטס שטעלן יעצט צוזאם ניי
  'ער יארן מיט א פאראייניגטע מאדערנע דעזיין.1950קאנסטרוקציע טעכנאלאגיע פון די  

  
T קווינס, קווינס קאונטי  ,געביידע 

  ן רענאווירן היסטארישע געביידעסאויסגעצייכנטקייט אי
אין צוגאב צו   אויסגעצייכנטקייט אין רענאווירן היסטארישע געביידעס.געביידע ווערט באעהרט פאר  Tדי 

ברענגען גאר נויטיגע שטיצנדע האוזינג און פלאץ פאר לאקאלע קאמיוניטי סערוויסעס אין דעם פראיעקט  
וואס גיבט א נייע באנוץ צו א היסטארישע געביידע וואס איז ערמעגליכט געווארן דורך ניו יארק סטעיט  

רענגט פילע פון די געביידע'ס  און פעדעראלע היסטאריע פאררעכטונג טעקס קרעדיטס האט צוריקגעב
אריגינעלע 'מאדערן' סטיל אייגנשאפטן און איז א מערקווירדיגע אילוסטראציע פון אויפגעלעבטע  

  ארכיטעקטור.
   

 Division for Historicדי מיסיע פון די ניו יארק סטעיט דיוויזיע פאר היסטאריע אפהיטונג )
Preservation, DHPפארבינודנגען צו די דינאמישע היסטאריע פון די סטעיט   ( איז צו שאפן באדייטפולע

פאר אלע איינוואוינער און באזיכער, און די דיוויזיע איז איבערגעגעבן צו באשיצן היסטארישע און 
א טייל פון די ניו יארק סטעיט אפיס פון פארקס, פארוויילונג, און   – DHPקולטורישע אוצרות. די 
ט צו פארמערן די באקאנטשאפט פון מענטשן מיט די ווירדע פון  שטרעב –היסטארישע אפהיטונג 

היסטארישע פלעצער פאר צוקונפטיגע דורות און צו פארברייטערן מיט די געשיכטעס פון די פלעצער צו  
דערציילן א מער גאנצע געשיכטע וואס דערציילט איבער די פארשידנארטיגקייט פון די סטעיט'ס מענטשן,  

  .אינטערנעט די אויף ארבעט דיוויזיע'ס די איבער מער לערנט יט און היינטיגע צייטן. אין די פארגאנגענהי
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