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  בעיארד די ביי מאדערניזאציע  דאלארדיגע  מיליאן  9.3 ןפו אנהויב אנאנסירט האקול   גאווערנער

  פארק סטעיט ארבעריטום  קָאטינג
  

  בארייכערטע און  פארקינג פארבעסערטע צענטער, באזיכער  נייע אריין  רעכענען פארבעסערונגען
  אויסשטעלונגען

  
הונדערט שטחים אויף די דרום ברעג פון  -'טע יאר19די פלאץ איז איינס פון די לעצט פארבליבענע 

  לאנג איילענד
  

  דאזעהט מאלערייען פון דעם פראיעקט דעזיין 
  
  

מיליאן דאלארדיגע קאנסטרוקציע  9.3גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט די אנהויב פון א 
פראיעקט פאר א נייע באזיכער צענטער, פארבעסערטע פארקינג און בארייכערטע אויסשטעלונגען ביי די  

  בעיארד קָאטינג ארבעריטום סטעיט פארק אין סופאלק קאונטי. 
  

ארבעריטום סטעיט פארק ציהט צו באזיכער שוין פאר צענדליגע יארן, און עס איז א  "די בעיארד קָאטינג  
שיינענדע ביישפיל פון די הערליך געבויטע שטחים אויף די דרום ברעג פון לאנג איילענד דורכאויס די  

  "די פארבעסערונגען וועלן מאכן א באזוך צו די האט גאווערנער האקול געזאגט.'טע יאר הונדערט", 19
היסטארישע פלאץ נאך אפילו א מער בארייכערנדע און הנאה'דיגע ערפארונג, און עס וועט פארזיכערן אז 

  דורות פון ניו יארקער וועלן געניסן דערפון."
  

  צו שטאפלען מערערע אין דורכגעפירט ווערט וואס פראיעקט קאנסטרוקציע  דעם  פאר רופן פלענער די
-סקוועיר 1,600 נייע  א אריינרעכענען  וועט ארבעט די .2024 פון הערבסט ביז  ווערן צו פארענדיגט 

- 60 היסטארישע זייער  און פאמיליע קָאטינג  די איבער באזיכער  אויפקלערן צו  צענטער באזיכער יסיגעפ
 פון רייע ברייטע א מיט לאנדשאפט  איינגעפלאנצענע די פאלאץ,   סטיל-ארכיטעקטור-'טודאר' ימערדיגעצ

  איילענד.  לאנג אויף טויש קלימאט אנגייענדע  פון  השפעה די איבער אויך אזוי און סן,געוויק און בוימער
  

נייע אויסגעפלאסטערטע פארקינג פלעצער פון די   248אויך אין פלאן צו געבויט ווערן זענען 
סטאנדארטיגע ברייטקייט צו ערזעצן די יעצטיגע רייע פון קליינע פארקינג פלעצער. עלעקטראנישע  

  יס ביי די פאלאץ וועט אויך פארבעסערט ווערן.סערוו
  

  אריינרעכענענדיג שותפים,  עטליכע דורך געווארן פינאנצירט איז  פראיעקט  דאלארדיגער מיליאן 9.3 דער
  די פון ארויס טרָאסטיס ָאוו באורד קָאטינג בעיארד די פון ביישטייערונג   דאלארדיגע מיליאן  1.5 א

York New  פון גרענטס אויך ווי (,NHT Trust, Heritage aturalN)  קאסע העריטעדזש נאטורליכע
Works קאסע  אפהיטונג וואסער און לאנד  פעדעראלע  דאלאר(,  מיליאן 4.8  -  ווערק יארק )ניו ( Land

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fnysparks%2Falbums%2F72177720304490518&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7C3b988a8a39e84c743c8b08daedc1b745%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638083715044027752%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9L6QM2AsxAEXiSAodj1kZG7sIYgf8tk3sjpeG1VCdzM%3D&reserved=0


Fund Conservation Water and - 2.3 קאסע  באשיצונג ענווייראמענטאלע  סטעיט און דאלאר(  מיליאן 
(Fund Protection Environmental - $750,000.)  
  

"די ברייטהארציגע שטיצע פון די בעיארד  סטעיט פארקס קאמישאנער עריק קָאלעסייד האט געזאגט, 
קָאטינג טרָאסטיס, צוזאמען מיט די פינאנצירונג פון די סטעיט, זענען א בייישפיל פון די סארט 

פובליק/פריוואטע שותפות'ן וועלכע זענען אזוי שאצבאר פאר די סטעיט פארקס אפיס און פאר די  
וואס   –לן מאכן דאס באזוכן די ספעציעלע פלאץ נאטורליכע העריטעדזש קאסע. די פארבעסערונגען ווע

  נאך אפילו בעסער."  – 2021האט געבראכן די רעקארד מיט צאל באזיכער אין 
  

"עס זענען שוין סקַאט ווייז, טשעירמאן פון די בעיארד קָאטינג טרָאסטיס באורד, האט געזאגט, 
טעיט און די קאסע, און עס איז אונז א  אריבער פילע יארן פון דורכגעטראכטע צוגרייטונג צווישן די ס

  פארגעניגן צו אנטיילנעמען אין די גרויסארטיגע מאדערניזאציע פון די ארבעריטום פארק." 
  

"די ביארד קָאטינג ארבעריטום סטעיט פארק איז  סטעיט סענאטארשע אלעקסיס ווייק האט געזאגט, 
. די פארק ווערט גענוצט דורך פילע מענטשן,  אן אוצר פאר לאנג איילענד און פאר אונזערע קאמיוניטיס

אריינרעכענענדיג איך און מיין פאמיליע, און מיט איר היסטארישע און רייכע היסטאריע בין איך  
  באגייסטערט אז עס באקומט די פארבעסערונגען וואס עס דארף און וואס עס קומט זיך איר."

  
"די אינוועסטירונג אין די ארבעריטום וועט נישט  אסעמבלימאן דזשערעט גאנדָאלפָאו האט געזאגט, 

נאר מאכן די ערפארונג נאך אפילו בעסער פאר באזיכער, נאר עס וועט אויך העלפן אפהיטן א וויכטיגע  
  שטיקל פון לאנג איילענד'ס היסטאריע פאר די הנאה פון צוקונפטיגע דורות."

  
 ווערן וועלכע פאנעלן סאלארישע רייע א אריין  רעכענען באמיאונגען פריינטליכקייט יראמענטענווי

  עלעקטראנישע  לאט,   פארקינג די אין  באלייכטונג LED דאך, צענטער'ס באזיכער די אויף  אינסטאלירט
  לאטס  פארקינג  די אין  וואסער אריבער  לאזט וואס פעך ספעציעלע און סטאנציעס טשארדזשינג קארן
  קוואליטעט. וואסער און אפלויף  וואסער שטורעם פארבעסערן וועט וואס

  צו דעוועלאּפט אויך ווערט עּפ/וועבזייטל לעבעדיגע  א  קאנסטרוקציע. דורכאויס אפן בלייבן וועט  פארק די
  גערטנער  און בוימער ספעציפישע איבער  לערנען צו און ארבעריטום די אין וועג  די טרעפן באזיכער העלפן

  דארט.  זיך געפונען ועלכעו
  

וועט זיין א גלאזערנע ּפאוויליאן  MBB Architectsדי נייע באזיכער צענטער וואס ווערט דעזיינט דורך 
פיסיגע פאלאץ און די ארומיגע  -סקוועיר 19,000וואו עס וועלן זיין אויסשטעלונגען ביי די אריינגאנג צו די 

פעלדער. די אויסשטעלונגען וועלן שילדערן די בוימער און פלאנצונגען פון וועלכע די ארבעריטום 
וויסנשאפט פון בוים וואוקס, די היסטאריע פון די ּפראּפערטי און   באשטייט, עס וועט אויסלערנען איבער די

פאראורזאכטע קלימאט טויש.  -שריט וועלכע ווערן יעצט דארטן אונטערגענומען צו אדרעסירן מענטשליך
 Central Air Corp, און G&M Earth Moverדי אלגעמיינע קאנטראקטאר פון דעם פראיעקט וועט זיין 

וועט זיין די עלעקטריציטעט  .Roland's Electric Incנישע קאנטראקטאר,  וועט זיין די מעכא
וועט זיין די ּפלאמבינג קאנטראקטאר. קאנסטרוקציע   .KG Mechanical Incקאנטראקטאר און 

  .The LiRo Groupפארוואלטונג וועט דורכגעפירט ווערן דורך 
  

  און רעקארד  יערליכע די  ברעכנדיג 2021 אין ארבעריטום די באזוכט האבן מענטשן 471,000 פון מער
  מענטשן  מיליאן 4.4 פון מער האבן  2003 זינט .2015 זינט וואוקס פראצענטיגע 90 כמעט א זייענדיג
  ריווער. קָאנעטקָאט פאנאראמישע די נעבן זיך געפונט וואס פארק אקער-691 די באזוכט

ט אן ארכיטעקטורישע כאראקטער וואס איז  די פאלאץ ווערט אויפגעהאלטן מיט די אריגינעלע סטיל מי
וואס איז לעצטנס גענוצט געווארן   –טיפיש צו די 'עסטעיט' עפאכע. טורס מיט טור גיידס ארום די פאלאץ 

ווערן אויך צוגעשטעלט פון צייט צו  –)די גילדענע עפאכע(   The Gilded Age'ס פילם HBO Maxאין 



די פארק האט אויך א ברייטע רייע פון הייקינג טרעילס וואס זענען אפן א גאנץ יאר. די ארבעריטום  צייט. 
א רייכער   –שטחים זענען דעזיינט געווארן פאר זייער אריגינעלער אייגנטומער, וויליאם בעיארד קָאטינג  

דורך   –און פילאנטראפ  לויער, פינאנץ מיניסטער, ריעל עסטעיט דעוועלאּפער, צוקער בוריק רייניגער, 
פרעדעריק לאו אלמסטעד וועלכער האט שוין פריער געהאט דעזיינט צענטראל פארק אין ניו יארק סיטי  

  און דאס וואס איז שפעטער באקאנט געווארן אלץ די ניאגארא וואסערפאלן סטעיט פארק.
  

  זינט פלעצער סטארישעהי פון רעדזשיסטער נאציאנאלע די אויף  אויסגערעכנט שוין ווערט פארק די
  דיסטריקט. היסטארישע  א אלץ 1973

  
 ,Office of Parksדי ניו יארק סטעיט אפיס פון אפיס פון פארקס, פארוויילונג, און היסטאריע אפהיטונג ) 

Recreation and Historic Preservation, OPRHP פארקס,   250( זעהט איבער מער פון
עילס, גאלף קורסעס, שיפלעך פארטן און מער, וועלכע ווערן באזוכט היסטארישע ערטער, פארוויילונג טר

מיליאן מענטשן יערליך. פאר מער אינפארמאציע איבער סיי וועלכע פון די פארוויילונגס  78דורך מער פון 
, פארבינדט אייך מיט אונז www.parks.ny.gov אדער באזוכט 0456-474-518 ערטער, רופט

  .Twitter און Instagramאדער פַאלָאוט אויף  Facebook אויף
  

קערפערשאפט מיט א מיסיע צו  בענעפיט -ּפרַאפיט, פובליק-די נאטורליכע העריטעדזש קאסע איז א נָאנ 
באקומען און אויסטיילן געשאנקען, גרענטס און ביישטייערונגען צו פאראויס שטופן פובליק פראגראמען  
פאר פארקס, פארוויילונג, קולטור, לאנד און וואסער אפהיטונג און היסטאריע אפהיטונג צוועקן פאר ניו  

פירט אויס זייער מיסיע דורכן אננעמען נדבות, שאפן געלטער, און דורך   NHTיארק סטעיט. די 
קאאפעראטיווע פראגראמען און פראיעקטן מיט אירע שותפות'דיגע אגענטורן: ניו יארק סטעיט אפיס פון 

פארקס, פארוויילונג, און היסטאריע אפהיטונג, דעּפארטמענט פון ענווייראמענטאלע אפהיטונג  
(Department of Environmental Conservation, DEC  און די סטעיט דעּפארטמענט )
(Department of State, DOSפאר מער אינפארמאציע, באזוכט .) www.naturalheritagetrust.org 
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