
 
 גאווערנער קעטי האקול   1/23/2023  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 
גאווערנער האקול אנאנסירט קעיּפ ווינסענט, לייענס פָאלס און וועדינגטאן אלץ נארט קאנטרי 

  פראגראם NY FORWARDגעווינער פון ערשטע רונדע פון 
  

מיליאן דאלאר; ווילעדזשעס לייענס פָאלס און   4.5ווילעדזש ָאוו קעיּפ ווינסענט צו באקומען 
  מיליאן דאלאר יעדע איינס 2.25וועדינגטאן צו באקומען 

  
פראגראם בויט אויף שוואונג פון ערפאלגרייכע   NY Forwardמיליאן דאלארדיגער  100נייער 

צו שטיצן א מער גלייכע ערהוילונג פון שטאטישע צענטערן  צענטער אויפלעבונג איניציאטיוו -שטאט
  אין ניו יארק'ס קלענערע קאמיוניטיס און אזעלכע וועלכע זענען ווייטער ארויס פון שטאט 

  
  

 4.5גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז די ווילעדזש ָאוו קעיּפ ווינסענט וועט באקומען 
מיליאן  2.25מיליאן דאלאר און די ווילעדזש ָאוו לייענס פָאלס און וועדינגטאן וועלן באקומען יעדע איינע 

 NYדי ערשטע רונדע פון  דאלאר אין פינאנצירונג אלץ די ערשטע נארט קאנטרי ראיאן געווינער פון
Forward ניו יארק פאראויס(. ארויפבויענדיג אויף די שוואונג פון די סטעיט'ס ערפאלגרייכע שטאט( -

מיליאן  100(, נעמט דער  Downtown Revitalization Initiative, DRIענטער אויפלעבונג אינציאטיוו )צ
צו שטיצן א   DRIפראגראם אן די זעלבע 'אומר ועושה' סטראטעיגע ווי די  NY Forwardדאלארדיגער  

מער גלייכע ערהוילונג פון שטאטישע צענטערן אין ניו יארק'ס קלענערע קאמיוניטיס און אזעלכע וועלכע  
וועלן צוויי ביז דריי  NY Forwardזענען ווייטער ארויס פון שטאט. אלץ טייל פון די ערשטע רונדע פון 

נטס פארטיילט ווערן פאר קלענערע קאמיוניטיס אין יעדע איינס פון די סטעיט'ס צען עקאנאמישע  גרע
    צענטער אויפלעבונג פלענער.- אנטוויקלונג ראיאנען צו שטיצן אנטוויקלונג און איינפירונג פון שטאט 

  
הען, און אזעלכע  "מיין אדמיניסטראציע איז אנטשלאסן צו זיכער מאכן אז ניו יארק'ס קאמיוניטיס בלי

סארט סטראטעגישע אינוועסטירונגען וועלן העלפן קלענערע קאמיוניטיס און אזעלכע וועלכע זענען 
"מיר זענען   האט גאווערנער האקול געזאגט.ארויס פון שטאט צו דערגרייכן זייער פולע פאטענציאל", 

באגייסטערט צו זעהן די געלטער גייענדיג צו קעיּפ ווינסענט, לייענס פָאלס און וועדינגטאן, און מיר קוקן 
ארויס צו ברענגען די פראיעקטן וועלכע וועלן פארשטערקערן זייערע שטאטישע געגנטער צו ארויסגיין 

  אויפן וועג."
  

NY Forward איז א צענטראלע באשטאנדטייל פון די סטעיט'ס עקאנאמישע אנטוויקלונג באמיאונגען  ,
צענטער אויפלעבונג אינציאטיוו צו פארשנעלערן און  -ארבעטנדיג האנט ביי האנט מיט די שטאט

דינט   NY Forwardצענטער אויפלעבונג פראיעקטן.  -פארברייטערן ניו יארק'ס אויפשטייגנדע שטאט
קלענערע קאמיוניטיס מיט א היסטארישע כאראקטער וועלכע מאכן זיי אנדערש פון גרעסערע, מער  

 DRI .NYשטאטישע צענטראלע ביזנעס דיסטריקטס וועלכע ווערן געווענטליך פינאנצירט דורך די 
Forward ארטיגע    פריינטליכע, נישט געדיכטע געגנטער וועלכע דינען די-קאמיוניטיס זענען פיסגייער

קאמיוניטי און האבן א מער לאקאלע נאטור, זיך קאנצעטרירנדיג אויף די ארומיגע וואוינונגען אדער  
  צענטרירן זיך ארום דארפישע אגריקולטורישע דעוועלאּפמענט.

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ny.gov%2Fprograms%2Fny-forward&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd68d8b0647174d7f94ec08dafd72756c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638100965292570344%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ucpVUjYiR6ADk6EUx5cOZQlCucgH1o%2FOXK0ibf0Gca4%3D&reserved=0


  
קאמיוניטי אהערשטעלן א סטראטעגישע אינוועסטירונג   NY Forwardוועט יעדע  DRIפונקט ווי די 

ן איר שטאט צענטער דורך א רייע פון פראיעקטן וועלכע זענען גרייט צו דורכגעפירט פלאן צו אויפלעב
ווערן. די סטעיט דעּפארטמענט וועט צושטעלן פארשטערקערטע טעכנישע הילף צו בעסער שטיצן 

קלענערע קאמיוניטיס און פינאנצירן פראיעקטן וועלכע זענען אויף א פארנעם וואס איז פאסיג פאר די  
יט פון יעדע קאמיוניטי פאר זיך. פראיעקטן קענען אריינרעכענען רענאוואציע און איבערבויאונגען,  גרויסקי

נייע קאנסטרוקציע אדער אויפבויאונג פון נייע אדער פארבעסערטע פובליק ערטער, און אזוי אויך 
 אנדערע פראיעקטן צו פארבעסערן ספעציפישע קולטורישע, היסטארישע קוואליטעטן.  

  
  קעיּפ ווינסענט

די ווילעדזש ָאוו קעיּפ ווינסענט איז א קליינע קאמיוניטי ארויס פון שטאט מיט אייגנארטיגע  
פאנאראמישע, היסטארישע און נאטורליכע אייגנשאפטן. קעיּפ ווינסענט'ס שטאטישע צענטער איז א  

נדערע אקטיוויטעטן ווערן א ווילעדזש גרינע שטח וואו קאנצערטן און א  ביזנעס און וואוינונג געגנט.
אפגעהאלטן זיצן אין די צענטער, און די סעינט לאורענס ריווער לויפט פאראלעל צו די שטאט צענטער'ס  
הויפט גאס. פילע פריוואטע און פובליק אינוועסטירונגען אין די ווילעדזש זענען אונטערוועגנס, שאפנדיג  

און די ווילעדזש איז אנטשלאסן צו היטן אויף די  א שוואונג פאר נאך מער אויפלעבונג באמיאונגען,
וועזנטליכע קוואליטעטן וועלכע מאכן עס פאר א ציהענדע פלאץ וואו צו וואוינען בשעת'ן פארבעסערן די  

לאקאלע עקאנאמיע דורכן פארמערן פאסיגע וואוינונג און קליינע ביזנעס וואוקס. כדי צו פארווירקליכן 
ונג, זוכט קעיּפ ווינסענט צו שאפן זיכערערע געסער און בארייכערטע  איר חזון פאר איר אויפלעב

אריינגענג צו די קאמיוניטי, צו פארבעסערן אן אינטערנאציאנאלע שיף פארט, דעוועלאּפען פילשטאקיגע  
  געביידעס פאר פארשידענע צוועקן און פארבעסערן די פארבינדונג צו די וואסער ברעג. 

  
  לייענס פָאלס

די ווילעדזש ָאוו לייענס פָאלס געפונט זיך דארט וואו די מּוס און בלעק ריווערס גיסן זיך צוזאם, און עס  
פיסיגע וואסער פאל. די ווילעדזש איז אריבערגעגאנגען באדייטנדע טוישונגען  -70געפונט זיך העכער א 

גען פון די לייענס פָאלס פאפיר מיל, אבער  יאר, מיט די פארשפארונ 20אין לויף פון די פארגאנגענע 
ממש לעצטיגע פובליק און פריוואטע אינוועסטירונג, לאקאלע פלאנירונג באמיאונגען און  

אינפראסטרוקטור פארבעסערונגען האבן אנגעהויבן אונטער צו שטיצן נייע דעוועלאּפמענט. די ווילעדז 
רמערן פארוויילונג געלעגנהייטן פאר טוריסטן זוכט צו ארויפבויען אויף די באמיאונגען דורכן פא

קאנצעטרירט ארום די מּוס און בלעק ריווערס, אויפטרייבנדיג עקאנאמישע אנטוויקלונג און פייערנדיג די  
  רייכע היסטאריע און שיינקייט פון די געגנט.

  
  וועדינגטאן

פריינטליכע ביזנעס -סגייערבאגרעניצטע, געדיכטע און פי-וועדינגטאן'ס שטאט צענטער איז א קלאר
דיסטריקט, פול מיט געביידעס מיט וואוינונגען פאר איין אדער מער פאמיליעס לענגאויס א  

הונדערט סטיל האלצערנע און שטיינערנע געביידעס און - 'טע יאר19פארשידנארטיגע געמיש פון 
בערגעבויט. לעבנס און  הונדערט סטיל 'יוטיליטעריען' ארכיטעקטור גרייט צו ווערן אי- 'סטע יאר20

פאנדעמיע האבן געמאכט   19-ארבעט געוואוינהייטן וועלכע האבן זיך געטוישט דורך די קאוויד
וועדינגטאן פאר א ציהענדע לאקאציע פאר איינוואוינער פון יעדע עלטער, ברענגענדיג פובליק און  

לעגנהייטן אין די שטאטישע  פריוואטע אינוועסטירונגען וועלכע האבן נאך מער געשאפן עקאנאמישע גע
צענטער. וועדינגטאן זוכט צו ארויפבויען אויף די אינוועסטירונגען דורכן בארייכערן די אויסקוק פון געסער  
און מער שילדן, איבערבויען היסטארישע געביידעס פאר פארשידענע צוועקן און פארבינדן די שטאטישע  

  צענטער צו די וואסער ברעג.
  

"ניו יארק'ס נייער און שעפערישער  ו סטעיט ראבערט דזש. ראדריגעז האט געזאגט, סעקרעטערי ָאו
, שטיצט א מער גלייכע ערהוילונג פאר אונזערע  NY Forwardצענטער אויפלעבונג פראגראם,  -שטאט



קעיּפ ווינסענט, לייענס פָאלס און וועדינגטאן האבן  סטעיט'ס קלענערע קאמיוניטיס מיט שטאט צענטערן. 
אלע גענוי די סארט היסטארישע שטעטלדיגע חן און די פאנאראמישע נאטורליכע מיטלען, צוזאמען מיט 

 NYדי פאטענציאל פאר צוקונפטיגע וואוקס, מאכנדיג זיי פאר פאסיגע קאמיוניטיס צו באקומען 
Forward  עהן יעדע קאמיוניטי'ס סטראטעגישע פלאן צו פארווירקליכן די  געלטער. איך קוק ארויס צו ז

  פולע פאטענציאל פון די שטאטישע צענטערן."
  

  און קאמישאנער, הָאוּפ נייט, האט געזאגט, CEOעמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט פרעזידענט, 
גרענטס, זענען די ווילעדזשעס קעיּפ   NY Forwardרונדע געווינער פון -"אלץ די נארט קאנטרי'ס ערשטע

ווינסענט, לייענס פָאלס און וועדינגטאן ביישפילן פון די שיינקייט און חן פון די קליינע שטעטלישע 
- רבעטן און באזוכן. לאקאלקאמיוניטיס וועלכע מאכן זיי פאר וואונדערבארע פלעצער וואו צו וואוינען, א

אנגעפירטע סטראטעגישע פלענער וועלן פירן צו פראיעקטן מיט א ציהל צו פארמערן די עקאנאמישע  
   ווילעדזשעס, בשעת'ן היטן אויף דאס וואס מאכט זיי אייגנארטיג." געזונטהייט און בליהאונג פון די

  
 Regional Economicנארט קאנטרי ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסיל )

Development Councilאין נאמען פון די  טשעיר, דזשעימס מעקענע, האט געזאגט, -( קָאו"
 NY Forwardקאונסיל, דאנק איך גאווערנער האקול פארן שטיצן קלענערע קאמיוניטיס דורך דעם 

פראגראם וועלן די פראיעקט וועלכע ווערן געשטיצט דורך די   rwardNY Foדורך דעם  פראגראם.
געלטער וועלכע ווערן געשאנקען פאר קעיּפ ווינסענט, לייענס פָאלס און וועדינגטאן פירן צו נייע  

  אינוועסטירונגען און וואוקס, אויפטרייבנדיג מער ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג."
    

"וועדינגטאן איז א טאון מיט א הויכע מאס פון פאטענציאל  סטעיט סענאטאר דען סטעק האט געזאגט, 
וועלכע זענען   NY Forwardאון געלעגנהייט פאר ווייטערדיגע וואוקס און אנטוויקלונג. די געלטער פון 

צער און היינט אנאנסירט געווארן וועלן העלפן די קאמיוניטי פארשטערקערן אירע פובליק פלע
פארשטערקערן איר לאקאלע עקאנאמיע. דאס וועט האבן א פאזיטיווע השפעה אויף וועדינגטאן  

  פאמיליעס און ביזנעסער צוגלייך."
  

"עס איז פריידיגע נייעס אז די ווילעדזשעס ָאוו קעיּפ אסעמבלי מיטגליד סקאט גרעי האט געזאגט, 
פראגראם. איך קוק   NY Forwardווינסענט און וועדינגטאן וועלן ביידע באקומען פינאנצירונג פון דעם  

ארויס צו ארבעטן מיט די סטעיט דעּפארטמענט און מיט לאקאלע ערוויילטע בעאמטע ביים אנבאטן סיי 
נאר אויספעלן מיט די אויפלעבונג פראיעקטן צו העלפן פארזיכערן די   וועלכע הילף וואס קען זיך

  צוקונפטיגע הצלחה פון ביידע ווילעדזשעס."
  

"די ווילעדזש ָאוו לייענס פָאלס וועט גאר  אסעמבלי מיטגליד קען בלענקענבּוש האט געזאגט, 
ן אויפמערקזאמקייט פאר געלטער. עס איז קריטיש אז מיר זאלן גיב NY Forwardבענעפיטירן פון די 

אונזערע קלענערע שטעטלישע קאמיוניטיס פונקט ווי מיר גיבן פאר די גרויסע שטעט. איך קוק ארויס צו  
זעהן די אויפלעבונג פראיעקטן וועלכע וועלן פארקומען אין לייענס פָאלס און וויאזוי זיי וועלן העלפן איר  

  אנגייענדע הצלחה."
  

גרענט וועט מאכן א מהפכה  NY Forward"די וועדינגטאן מעיאר מייק זעגרָאובעלני האט געזאגט, 
פאר וועדינגטאן, און עס וועט ארויפבויען אויף די געוואלדיגע ארבעט וואס לאקאלע איינוואוינער און  

באר פאר  ביזנעס אייגנטימער האבן געטוהן פאר יארן. אלץ מעיאר פון וועדינגטאן בין איך דאנק
גאווערנער האקול און איר קלארע איבערגעגעבנקייט צו פונדאסניי אויפבויען און פארשטערקערן די  

עקאנאמיע, נישט נאר אין וועדינגטאן נאר אריבער די גאנצע נארט קאנטרי. אונזער ערפאלגרייכע 
מיטע פון לאקאלע  אפליקאציע וואלט נישט מעגליך געווען אן די שווערע ארבעט פון אונזער קליינע קא

איינוואוינער וועלכע האבן אהערגעשטעלט די נוסח. זייער איבערגעגעבנקייט צו די קאמיוניטי,  
שעפערישע געדאנקען און געמיינזאמע ארבעט ביים פארענדיגן די אפליקאציע איז בלויז א ביישפיל פון  



טאן פאר אזא ספעציעלע פלאץ.  די ברייטהארציגקייט און גרייטקייט צו וואלונטירן וואס מאכט וועדינג
איינוואוינער און באזיכער צו וועדינגטאן, אין די פארגאנגענהייט און יעצט, האבן שוין פון לאנג 

איינגעזעהן אז וועדינגטאן איז די באהאלטענע אוצר פון די סעינט לאורענס ריווער. א דאנק גאווערנער  
פראגראם, וועט וועדינגטאן פארזעצן צו שיינען  dNY Forwarהאקול'ס אנערקענונג און שטיצע פון דעם 

  נאך אפילו ליכטיגער."
  

"עס איז גאר פריידיגע נייעס פאר  ווילעדזש ָאוו קעיּפ ווינסענט מעיאר דזשערי גאלדען האט געזאגט, 
היי יאר. מיר האבן אזויפיל  New York Forwardקעיּפ ווינסענט צו ווערן באעהרט מיט א גרענט פון 

עסטירט אין אונזער קאמיוניטי, נישט נאר מיט געלט נאר אויך מיט שווערע ארבעט וואס מאכט  אינוו
אונזער קאמיוניטי ספעציעל נישט נאר פאר אונזערע איינוואוינער נאר אויך פאר אלע וועלכע באזוכן אונז 

ל פארן אונז  דורכאויס די יאר. מיר זענען זייער דאנקבאר פאר די קאמיסיע און פאר גאווערנער האקו
  באעהרן מיט די גרענט. א דאנק."

  
"מיר זענען אזוי דאנקבאר פאר ניו  ווילדעזש ָאוו לייענס פָאלס מעיאר דַאנע דָאלהָאף האט געזאגט, 

יארק סטעיט פאר איר אינוועסטירונג אין אונזער קליינע קאמיוניטי. די גרענט ברענגט א מהפכה פאר  
צו פאראויס רוקן אונזער עקאנאמישע   אונזער ווילעדזש, און מיר זענען באגייסטערט צו נוצן די געלטער 

  אנטוויקלונג פלאן."
   

אנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסיל האט דורכגעפירט א גרונטליכע און  די נארט קאנטרי ראי
פארמעסטנדע פראצעדור פון פארשלאגן אריינגעגעבן דורך קאמיוניטיס פון אריבער די גאנצע ראיאן, און 

זיי האבן אין באטראכט גענומען די פאלגנדע קריטעריאנען בעפארן רעקאמענדירן די קאמיוניטיס אלץ  
  ע: נאמינירט

  

  די דאונטאון זאל זיין קאמפאקט, מיט קלאר אנגעצייכנטע גרעניצן; •

דער דאונטאון דארף קענען אויסניצן פריערדיגע אדער ברענגען צו צוקונפטיגע פריוואטע און  •
  פובליק אינוועסטירונגען אין דעם געגנט און איר אומגעגנט;

עס זאל האבן לעצטנסדיגע אדער פאראויסגעזעהנע דזשאּב וואוקס אינדערינען אין, אדער   •
ען צוציען ארבעטער צו דעם דאונטאון געגנט, שטיצן נאענט נעבן, דעם דאונטאון געגנט וועלכס ק

  אנטוויקלונג און מאכן וואוקס אויסהאלטבאר;-ווידער

די דאונטאון געגנט מוז זיין א ציהענדע און וואוינבארע קאמיוניטי פאר פארשידנארטיגע   •
באפעלקערונגען פון יעדן עלטער, איינקונפט שטאפל, דזשענדער, אידענטיטעט, פעאיגקייט,  

  באוועגיגקייט און קולטורישע הונטערגרונט;

די מוניציפאליטעט זאל זיך שוין האבן אונטערגענומען אדער האבן די מעגליכקייט צו שאפן און  •
  פריינטליכקייט און קוואליטעט פון לעבן;-איינפירן פאליסעס וואס פארמערן איינוואוינער

ן שטארקע פראצעדור צו ארבעטן  די מוניציפאליטעט זאל האבן אויסגעפירט אן אפענע או •
צענטער אויפלעבונג און אן ערשטיגע  -צוזאמען מיט די קאמיוניטי צו ברענגען א חזון פאר שטאט

ליסטע פון פראיעקטן און אינציאטיוון וועלכע קענען אריינגערעכנט ווערן אין א סטראטעגישע  
 אינוועסטירונג פלאן;  

ספארמאטיווע פראיעקטן וועלכע וועלן זיין גרייט צו  די מוניציפאליטעט האט אידנטיפיצירט טראנ •
  געלטער; און NY Forwardדורכגעפירט ווערן אויף די קורצע טערמין דורך א שטופ פון 

די מוניציפאליטעט האט די לאקאלע קאפאציטעט צו פארוואלטן אויף די פלאנירונג פראצעדור  •
עגליכקייט צו איבערזעהן קאנטראקטן פאר  און דורכפירונג פון פראיעקטן, אריינרעכענענדיג די מ 

  מוניציפאלע פראיעקטן וועלכע האבן באקומען געלט פון די גרענט. 

  



קעיּפ ווינסענט, לייענס פָאלס און וועדינגטאן וועלן יעצט אנהויבן דעם פראצעדור פון אנטוויקלען  
סטראטעגישע אינוועסטירונג פלענער צו אויפלעבן זייערע שטאטישע צענטערן. א לאקאלע פלאנירונג  

ון אנדערע  קאמיטע, צוזאמענגעשטעלט פון פארשטייער פון די לאקאלע רעגירונג, קאמיוניטי פירער א
פארמישטע פארטייען, וועלן אנפירן די באמיאונגען, געשטיצט דורך א מאנשאפט פון מומחים פון דעם  

פריוואטן סעקטאר און סטעיט פלאנירער. די סטראטעגישע אינוועסטירונג פלאן וועט נעמען אין 
זענען אין באטראכט לאקאלע פארמעגנס און געלעגנהייטן צו אידענטיפיצירן פראיעקטן וועלכע 

איינקלאנג מיט די חזון פון יעדע קאמיוניטי און אזעלכע וועלכע זענען גרייט צו אויסגעפירט ווערן. די  
געלטער וועלן צוגעטיילט ווערן פאר אויסדערוועהלטע פראיעקטן וועלכע האבן די גרעסטע פאטענציאל  

  טערמיניגע וואוקס.-ג צו אונטערהייבן אויפלעבונג און ברענגען נייע געלעגנהייטן פאר לאנ
  

###  
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