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  ריווערבענק פארעל דעני פון  רענאוואציע דאלארדיגע  מיליאן 26 אנאנסירט האקול   גאווערנער
  פארק סטעיט

  
 ניו  ביי צימערן לַאקער און   צענטער קונסטווערק שטח, און  טרעק די פאר פלאנירט פארבעסערונגען

  פארק פארנומענע מערסט סיטי'ס  יארק 
  
  

מיליאן דאלארדיגע אינוועסטירונג אין די דעני   26גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט א 
-30פארעל ריווערבענק סטעיט פארק אין הארלעם. די אינוועסטירונג רעכנט אריין רענאוואציע פון די 

שטעלונג  אלטע לַאקער צימערן, פארבעסערונגען צו די דרויסנדיגע טרעק און שטח און די פאר-ארי
  קונסטווערק צענטער.

  
"עס קומט זיך פאר די הארלעם קאמיוניטי צו האבן צוטריט צו גרינע שטחים, די בעסטע סּפארט  

איינריכטונגען און פארוויילונג געלעגנהייטן, און היינט ברענגען מיר גענוי דאס צו די סיטי'ס מערסט  
האט גאווערנער האקול  פארק",   די דעני פארעל ריווערבענק סטעיט  —פארנומענע ּפארק 

מיליאן דאלארדיגע אינוועסטירונג וועלן מיר פארבעסערן און מאדערניזירן איינס   26"דורך די  געזאגט.
נויטיגע ארבעט צו  - פון די סטעיט ּפארק סיסטעם'ס מערסט אייגנארטיגע פלעצער און אנהויבן גאר

   וך."צוריקברענגען די ּפארק צו זיין א צענטער פאר ספארט, פארוויילונג און ענווייראמענטאלע חינ 
  

  פון נויט אין ּפארק  די איז  יאר,  יעדעס באזיכער מיליאנען די  דורך גענוצט  ווערן דאס  און עלטער איר צוליב
  אריינרעכענען: וועלן פארק די  פאר פראיעקטן  פארבעסערונג אינפראסטרוקטור רענאוואציע.  ברייטע א
  

  דער באסיין. שווים די ביי און צענטער  סּפארט די ביי צימערן לַאקער אלטע-יאר-30  די רענאווירן •
  סּפארטס די פון צימער לַאקער   די רענאווירן  מיטן אנהויבן  וועט פראיעקט דאלארדיגער מיליאן 19

 פון  ואציע רענאו די  ;2023 פרילינג אין  פארענדיגט ווערנדיג ,2023 יאנואר אין אנגעהויבן צענטער 
 ווערן פארענדיגט און 2023 פרילינג אין אנהויבן זיך וועט באסיין שווים די ביי צימערן לַאקער די

  .2024 פרילינג אין
  5 א  — שטח  גראזיגע 'טוירף' די ערזעצן  און  טרעק דרויסנדיגע די  אויספלאסטערן פריש פון •

 ענדיגן זיך און 2023 פעברואר אין ווערן אנגעהויבן צו פלאנירט פראיעקט דאלארדיגער מיליאן
  .2023 יוני ביז 

- גאנץ ארק'סּפ די  אין סיסטעם קאנדישאנינג  עיר און ווענטילאציע  הייצונג, נייע א  אינסטאלירן •
 אנהויבן זיך וועט פראיעקט $500,000 דער  צענטער. קונסטווערק פארשטעלונג אריגעי

  .2023 יוני ביז  ענדיגן זיך און 2023 פעברואר

  
  צו  טורעם באלייכטונג  דאלארדיגע מיליאן 1.5 נייע  א  אינסטאלירט ּפארקס סטעיט  האט יאר דעם פריער

 צוגאב אין שעה'ן. אוונט די  אין געשעענישן און אקטיוויטעטן  פאר טח ש און טרעק דרויסנדיגע די באלייכטן
  געהעכערטע פארברייטערטע און  נייע אריינרעכענען צו געווארן רענאווירט גארטן קאמיוניטי די איז 



  פארבעסערטע און סטאנדארטן ADA לויט צוגענגליכקייט פארמערטע שטחים, גארטן  געפלאנצטע
  ען.סיסטעמ וואסער און אפלויף

  
"די דעני פארעל ריווערבענק ניו יארק סטעיט ּפארקס קאמישאנער, עריק קָאלעסייד, האט געזאגט, 

א דאנק די שטיצע פון   סטעיט פארק איז קריטיש פאר די קוואליטעט פון לעבן אין וועסט הארלעם.
גאווערנער האקול וועלן די רענאוואציעס העלפן אויפלעבן די קריטישע פובליק און פארוויילונג 

איינריכטונגען כדי די ּפארק'ס פילע באזיכער זאלן קענען בעסער געניסן פון אלעס וואס עס האט צו  
  אפפערן."

  
אגרוסן די גוטע נייעס איבער די "מיר בסטעיט סענאטאר ראבערט דזשעקסאן האט געזאגט, 

אינוועסטירונג וואס איז צוגעטיילט געווארן דורך גאווערנער האקול צו אויפלעבן די דעני פארעל  
פארכאפנדע ּפארקס אויפן וואסער  -איינס פון מאנהעטען'ס מערסט אטעם —ריווערבענק סטעיט פארק  

טעיט סענאט. מיט דעם באשלוס, באעהרט די  ברעג און אזא וואס איך בין שטאלץ צו פארטרעטן אין די ס
סטעיט די קריטישע ראלע וואס סטעיט ּפארקס און אפענע שטחים שפילן אין די קוואליטעט פון לעבן אין 

געגנטער ווי וועסט הארלעם. איך קוק ארויס צו זעהן די בירגער אין מיין דיסטריקט בענעפיטירנדיג פון  
  גערופענע סטעיט ּפארק." - די נוצבארקייט און שיינקייט פון די פאסיג רענאוואציעס וועלכע וועלן פארמערן

  
"אונזערע סטעיט ּפארקס ברענגען צאללאזע  סטעיט סענאטאר הָאוזעי סערענָאו האט געזאגט, 

בענעפיטן פאר קאמיוניטיס ארום גאנץ ניו יארק סטעיט. דורכאויס די פאנדעמיע זענען אונזערע ּפארקס  
קום מקלט, צושטעלנדיג א זיכערע פלאץ פאר איבונגען, פארוויילונג און הנאה. די  געווארן אונזער מ

אינוועסטירונג און די נויטיגע פארבעסערונגען צו די דעני פארעל ריווערבענק סטעיט פארק וועלן זיכער 
ן  מאכן אז מיר קענען פארבינדן נאך אפילו מער מענטשן צו אונזערע באליבטע ּפארקס. איך באדאנק פו
טיפן הארצן גאווערנער קעטי האקול און ניו יארק סטעיט ּפארקס פארן מאכן די וויכטיגע רענאוואציעס  

  פאר א מעגליכקייט."
  

"פאר כמעט דרייסיג יאר האט די דעני פארעל  אסעמבלי מיטגליד על טעילאר האט געזאגט, 
ונסטווערק און אחדות אין די  ריווערבענק סטעיט פארק געדינט אלץ א לייכטורעם פאר וואוילזיין, ק

קאמיוניטי אין הארלעם און אין וואשינגטאן הייטס, און איך בין גאר באגייסטערט אז עס באקומט די  
קלאסיגע גרינע שטחים, איינריכטונגען און חינוך  -געלטער וואס עס דארף צו פארזעצן צו אפפערן ערשט

ול פארן באעהרן מיין פארגייער'ס נאמען און רעסארסן פאר די פובליק. א דאנק אייך גאווערנער האק
פארן אינוועסטירן אין ניו יארק סיטי'ס מערסט פארנומענע סטעיט פארק. דורך די מאדערניזירונגען און  

אינוועסטירונגען וועט די דעני פארעל ריווערבענק סטעיט פארק פארזעצן צו זיין א פארוויילונג און קולטור  
  יטי פאר פילע יארן אין די צוקונפט."צענטער אין אונזער קאמיונ

  
"צו עס איז פאר שפילערייען, צוזאמקומען, ּפיקניקס  אסעמבלי מיטגליד דעני ָאודַאנעל האט געזאגט, 

בלייבט די דעני פארעל ריווערבענק סטעיט פארק איינס פון די   —אדער די פאנאראמישע אויסבליק 
און פאר גוטע סיבות! אבער זיין   —איינוואוינער מערסט פאפולערע ּפארקס פאר פילע ניו יארקע  

פאפולער מיינט אז פילע פון די ּפארק'ס איינריכטונגען ווערן אסאך גענוצט, און עס איז קלאר אז עס איז 
געקומען די צייט פאר עטליכע רענאוואציעס און מאדערניזירונגען. איך בין גאר באגייסטערט מיט די 

עלפן מיליאנען איינוואוינער, און איך באדאנק גאווערנער האקול און אינוועסטירונג וואס וועט ה
קאמישאנער קָאלעסייד פאר זייער שותפות ביים אונטערהייבן און פארבעסערן אונזערע טייערע סטעיט  

  ּפארקס צו פארזיכערן אז די פובליק שטחים בלייבן צוגענגליך פאר יעדן."
  

"איך בין באגייסטערט אז די דעני פארעל  מאנהעטען בארא פרעזידענט מארק לעווין האט געזאגט, 
ריווערבענק סטעיט פארק באקומט אזא טראנספארמאטיווע אינוועסטירונג, אזא וואס שפיגלט אפ איר  

ערק ווערט פאר די מיליאנען פון יערליכע באזיכער וועלכע קומען פאר ספארטס געשעענישן, קונסטוו



פארשטעלונגען און צו הנאה האבן פון די וואסער ברעגעס. אפענע שטחים און פארקס ווי ריווערבענק  
נויטיגע פארבעסערונגען וועלן העלפן האלטן וועסט  -זענען קריטיש פאר געזונטע קאמיוניטיס. די גאר 

  טח."הארלעם און די ברייטערע ָאּפטַאון קאמיוניטי פארבינדן מיט א קריטישע גרינע ש
  

"די דעני פארעל ריווערבענק סטעיט פארק  ניו יארק סיטי קאונסיל מיטגליד שָאן עברעיּו האט געזאגט, 
איז אזא וויכטיגע חלק פון די וועסט הארלעם קאמיוניטי, און עס איז גאר באליבט דורך ניו יארקער ארום  

די גאנצע סיטי צוליב איר הערליכע אויסבליק צום וואסער און די פאנאראמישע לאנדשאפט. די 
האקול וועט גיין א לאנגע וועג צו פארזיכערן אז די גאר  ברייטהארציגע אינוועסטירונג פון גאווערנער 

נויטיגע פארוויילונג פאר לאקאלע  -באליבטע פארק זעצט פאר צו גיבן א געפיל פון שייכות און גאר
  פאמיליעס."

  
  קולטור און פארוויילונג הארלעם'ס  וועסט  אלץ געדינט האט פארק סטעיט ריווערבענק  פארעל דעני  די

  עס יאר, יעדעס  מענטשן מיליאן דריי פון מער אויף נעמט  פארק די יאר. 30 עטכמ פאר  צענטער 
  פאר  פארמעגן א אלץ  דינט עס  סטעיט.  יארק  ניו אין פארקס  סטעיט באזוכטע מערסט די צווישן שטעלנדיג

- גאנץ א  זייענדיג ריווער.  האדסאן די פון אפגעטיילט געווען אמאל איז  וואס געגנט  א אין קאמיוניטי די
 פון סערוויסעס ווייניגער באקומען היסטאריש  האט וואס קאמיוניטי א  פאר פלאץ פארוויילונג אריגעי

  הארלעם  וועסט די פון זייל אונטערהאלטנדע  אן פארק סטעיט ריווערבענק  פארעל דעני  די  איז  אנדערע, 
  קאמיוניטי.

  
 New York State Officeטונג )די ניו יארק סטעיט אפיס פון פארקס, פארוויילונג און היסטאריע אפהי

of Parks, Recreation and Historic Preservation פארקס,   250( האט אויפזיכט איבער מער פון
היסטארישע ערטער, פארוויילונג טרעילס און שיפלעך פארטן וועלכע זענען באזוכט געווארן דורך א  

פאר מער אינפארמאציע אויף סיי וועלכע פון די . 2021מיליאן מענטשן אין  78.4רעקארד צאל פון 
, פארבינדט אייך מיט אונז  parks.ny.gov אדער באזוכט 0456-474-518פארוויילונג ערטער, רופט  

  .Twitter אדער פַאלָאוט אונז אויף Facebook אויף
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