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  אין  פארקס סטעיט  יארק  ניו ביי באזוכן צאלן הויכע רעקארד  יארק ניו אנאנסירט האקול   גאווערנער
2022  

  
  2021מיליאן אריבער די סטעיט, איין מיליאן מער פון  79.5צאל באזוכן קומט אן צו  

  
  דאזעהט צאל באזוכן פאר יעדע פארק באזונדער 

  
  

גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז די יערליכע צאל באזוכן ביי סטעיט ּפארקס,  
היסטארישע פלעצער, קעמפינג שטחים און טרעילס וועלכע ווערן אויפגעהאלטן דורך די ניו יארק סטעיט 

 Office of Parks, Recreation and Historicאפיס פון פארקס, פארוויילונג, און היסטאריע אפהיטונג ) 
Preservation די סך הכל באזוכן . 2022מיליאן באזוכן אין  79.5( איז אנגעקומען צו א רעקארד פון

איבערן סטעיט איז געוואקסן מיט מער פון איין מיליאן אין פארגלייך צו די פאריגע יאר,  
אונטערשטרייכנדיג גאווערנער האקול'ס אנטשלאסנקייט צו זיכער מאכן אז די אינוועסטירונג אין פארקס  

  ייך.און אין פארוויילונג זאל זיך אפצאלן פאר ניו יארקער און באזיכער צוגל
  

"פון ניאגארא פָאלס ביז בעיר מאונטעין און דזשָאונס ביטש, אפפערן ניו יארק'ס סטעיט ּפארקס פאר  
איינוואוינער און באזיכער די געלעגנהייט זיך צוריק צו פארבינדן מיט די ענווייראמענט, צו אריינאטעמען די  

אט גאווערנער האקול  הפרישע לופט און טרעפן א נחמה אין זייער נאטורליכע סביבה", 
"אונזער לעצטיגע אינוועסטירונג צו אויפלעבן די פארק סיסטעם, צו פארברייטערן עפענע   געזאגט.

שטחים און צו באשיצן אונזערע וואסער ברעגעס וועלן זיכער מאכן אז צוקונפטיגע דורות וועלן קענען  
  צו אפפערן."געניסן פון די פארשידנארטיגע ענווייראמענט וואס די סטעיט האט  

  
  פארנעם   רעגלמעסיגן  א  אויף וואקסן איין אין געהאלטן האט ּפארקס סטעיט  יארק ניו ביי באזוכן צאל די

 באזוכטע-מערסט  די צווישן .2008 זינט פראצענט   43 כמעט מיט וואקסנדיג יאר, צען איבער פאר שוין
  דזשָאונס באזוכן(, מיליאן 9.4) פארק סטעיט פָאלס  ניאגארא געווען זענען 2022 אין פארקס סטעיט
  באזוכן(, מיליאן  3.8)  פארק סטעיט מָאוזעס ראבערט באזוכן(, מיליאן  8.5)  פארק סטעיט ביטש

ו סָאנקען באזוכן(, מיליאן 3.5) סּפא    סאראטָאגע   פארעל דעני באזוכן( מיליאן 3.1) פארק סטעיט מידא 
  באזוכן(. מיליאן 2.4) פארק סטעיט מאונטעין רבעי און באזוכן( מיליאן 3)   פארק סטעיט ריווערבענק

  
"די סטעיט פארקס אפיס איז ניו יארק סטעיט פארקס קאמישאנער עריק קָאלעסייד האט געזאגט, 

דאנקבאר פאר די וועלכע האבן זיך צוריקגעקערט און די וועלכע אנטדעקן פונדאסניי אלעס וואס די  
מיט גאווערנער האקול'ס שטיצע, ארבעטן מיר   סטעיט פארקס און היסטארישע ערטער האבן צו אפפערן.

ין לאקאלע עקאנאמיעס און אדרעסירן די  צו בעסער ענטפאנגען די באזיכער, שפילן א פאזיטיווע ראלע א
  פראבלעמען פון די טוישנדע קלימאט." 

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2023-02%2FParksAttendanceSummary_CY_2003-2022.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf4d4f2d4ac764874dc3508db1031ee22%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638121578999419449%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DgXiDaTcgMQj8SfYolQyzxfWcoQ3x7XGZO2OaeKRNMs%3D&reserved=0


מיליאן  200פארשפרעכט  2024גאווערנער האקול'ס פארגעשלאגענע בודזשעט פאר פיסקאלע יאר 
דאלאר אין אינפראסטרוקטור פינאנצירונג צו פארזעצן די אנגייענדע טראנספארמאציע פון ניו יארק'ס  

ארקס, צו שטיצן קריטישע אינפראסטרוקטור פראיעקטן און צו העלפן נאכקומען די ציהל  פראמינענטע פ
פון אריבערברענגען פארק איינריכטונגען צו נוצן עלעקטריציטעט פון ריינע ענערגיע קוועלער ביז 

די פארגעשלאגענע בודזשעט וועט אויך פארשטערקערן די ארבעטסקראפט פון די אגענטור צו   .2030
א נייע און פארברייטערטע פארק פאליציי אקאדעמיע קלאס, דער ענווייראמענטאלע בָאנד געזעץ  שטיצן 

(Environmental Bond Actדי עמּפייער סטעיט טרעיל, פארק אדמיניסטראציע און אויפן ,)-  ארטיגע
ינע  ביליאן דאלארדיגער "ריינע וואסער, ריינע לופט, און גר  4.2אפעראציעס. אין צוגאב וועט דער 

 Clean Water, Clean Air and Green Jobsדזשאבס ענווייראמענטאלע ּבָאנד אקט" )
Environmental Bond Act  פארשטערקערן פינאנצירונג פאר קלימאט טויש פארמינערונג, פראיעקטן )

 צו פאררעכטן אינפראסטרוקטור נאך פארפלייצונגען און פארקלענערן די סכנה פון שאדנס פון צוקונפטיגע
פארפלייצונגען, און אזוי אויך באשיצונג פון אפענע שטחים צו פארזעצן צו פארמערן די אחריות צו די  

  מייל פון וואסער ברעגעס. 300אקער און   350,000פארק סיסטעם'ס 
  

עמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט וויצע פרעזידענט און עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון טוריזם, ראס ד.  
קלאסיגע סטעיט פארקס זענען א דיאמאנט אין די סטעיט'ס -"ניו יארק'ס ערשט עזאגט, לעווי, האט ג 

קרוין פון רייזע און טוריזם, פון די וואסערפאלן ביי ניאגארא פָאלס וואס ווערט גערופן אין די נאמען ]נאך  
דארע  די קאונטי[ ביז די פאנאראמישע אויסגעפלאסטערטע וועגן ביי וואטקינס גלען און די לעגענ

זעצט פאר צו ארבעטן מיט אונזערע סטעיט פארק שותפים   I LOVE NYליכטורעם ביי מאנטאוק ּפוינט.  
צו מוטיגן רייזער פון ארום די וועלט צו באזוכן אונזערע פארקס, קעמפינג שטחים און היסטארישע ערטער 

  אלץ טייל פון זייער קומענדיגע אויספלוג קיין ניו יארק."
  

"כדי צו פארשטיין די ניו יארק סטעיט קאונסיל ָאוו פארקס טשעיר, ברייען ערווין, האט געזאגט, 
אדער שטייגן זאגאר איבער די צאלן ביי רוב  - באדייט פון די נומערן: די רעקארד צאל באזוכן קומען אן צו

( די באנד געזעץ 1וועגן: נאציאנאלע פארקס. און די גאווערנער ארבעט פאר וואס די צייט רופט אין צוויי 
אינוועסטירונגען וועלן צושטעלן וויכטיגע אינפראסטרוקטור צו פארזיכערן אז אונזערע פארקס זענען  

(  2שטאנדהאפטיג פאר די קלימאט און אזוי אויך צו שטיצן אונזער פאגרעסערטע צאל באזוכן, און  
סיגע מאנשאפט מיטגלידער צו אונזערע  אנטוויקלען און אויפהאלטן פארק פראפעסיאנאלן צו ברענגען פא

פארקס און צו פארברייטערן אונזער פארק פאליציי אנוועזנהייט צו פארזיכערן די זיכערהייט פון אלע  
  אונזערע באזיכער."

  
( אריינקומענדער עקזעקיוטיוו  Parks & Trails New Yorkניו יארק ) - פארקס און טרעילס 

"די צאלן פון באזוכן זענען באמת גאר הויך. די יערליכע דירעקטאר, פאול סטילי ווייט, האט געזאגט, 
צאל באזוכן ביי ניו יארק סטעיט פארקס איז יעצט פינף מאל העכער פון יעלָאוסטָאון, גרענד קעניאן און  

אבע צו זיכער מאכן אז אונזערע פארקס האבן די נויטיגע  יעצט איז אונזער אויפג יָאוסעמייט צוזאמען.
מיטלען צו קענען אקאמאדירן די היסטארישע פארלאנג, און צו זיכער מאכן אז די געזונטהייט,  

  ענווייראמענטאלע און עקאנאמישע בענעפיטן ווערן מיטגעטיילט דורך אלע ניו יארקער."
  

Open Space Institute ט( פרעזידענט און )אפענע שטח אינסטיטוCEO  קים עלימאן, האט ,
הויכע צאל באזוכן ווייזן ארויס די ליבשאפט וואס ניו יארקער האבן פאר אונזערע  -"די רעקארד געזאגט, 

פארקס און דרויסנדיגע שטחים, און זיי ווייזן אויך אן אויף א קלארע נויט פאר מער באשיצונג פון פארקס 
ערונג ארבעט צו שטיצן כסדר ארויפקומענדע געברויכן. די בענעפיטן און טרעילס און פאר מער פארבעס

פון פארקס קומען אן צו יעדן איינעם, און מיר אפלאדירן די אדמיניסטראציע פאר זייער אנגייענדע  
איבערגעגעבנקייט צו פארבינדן מענטשן פון יעדע סארט הונטערגרונט און ערפארונג צו ניו יארק'ס  

   ליכע אוצרות." וואונדערבארע נאטור
  



Scenic Hudson  ,אלץ אן  )פאנאראמישע האדסאן( פרעזידענט, נעד סָאליווען, האט געזאגט"
ארגאניזאציע מיט טיפע ווארצלען אין די מיסיע צו מאכן לאנד און אנדערע נאטורליכע ווינדער אוועילעבעל 

מיליאן באזיכער  79פאר די פובליק אין די האדססאן וואלי, אפלאדירן מיר די געוואלדיגע עררייכונג פון 
באאיינדרוקספולע עררייכונג ווייזט אנקומענדיג צו ניו יארק'ס פרעכטיגע סטעיט פארקס סיסטעם. די  

און אזוי אויך אפגעהיטענע לענדער   –ארויס די וויכטיגע ראלע וואס אונזערע סטעיט און לאקאלע פארקס 
שפילן ביים צושטעלן    – וועלכע זענען אין אייגנטום פון לאנד טרָאסטס )הקדשים( אריבער די סטעיט 

נגען פאר אלע ניו יארקער און פאר באזיכער פון אינדרויסן זיכערע, אפָארדעבעל און אויפהייבנדע ערפארו
פון די סטעיט. מיר באדאנקען פון טיפן הארצן גאווערנער האקול און קאמישאנער קָאלעסייד פאר זייער  
אומפארגלייכליכע פירערשאפט ביים שטופן פאר אנגייענדע אינוועסטירונג אין אונזערע פארקס, און איך  

געלעגנהייטן פאר די אדמיניסטראציע און לעגיסלאטור צו איבערחזר'ן די היסטארישע  קוק ארויס צו זוכן 
  פינאנצירונג שטאפלען פון פאריגע יאר פאר אינפראסטרוקטור אינוועסטירונגען אין פארקס." 

  
די ניו יארק סטעיט אפיס פון פארקס, פארוויילונג, און היסטאריע אפהיטונג האט אויפזיכט איבער מער  

באזונדערע פארקס, היסטארישע ערטער, פארוויילונג טרעילס און שיפלעך פארטן. פאר מער   250פון 
אדער   518-474-0456אינפארמאציע אויף סיי וועלכע פון די פארוויילונג ערטער, רופט 

לָאוט אונז אויף Facebook , פארבינדט אייך מיט אונז אויףparks.ny.gov באזוכט   .Twitter אדער פא 
  

###  
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