
 
 גאווערנער קעטי האקול   24/02/2023  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

  גאווערנער האקול מעלדט דעם באשאפונג פון ניו יארקס ערשטע סטעיט וועטעראנס בית עולם
  

סטעיט נעמט אייגנשאפט פון סאמפסון וועטעראנס אנדענק בית עולם פון סענעקא קאונטי, ווערנדיג  
  פינגער לעיקס  - די ניו יארק סטעיט וועטעראנס בית עולם 

  
מיליאן פארן פארברייטערן און  $2.8נאציאנאלע בית עולם אדמיניסטראציע צו צושטעלן 

  פארבעסערן
  
  

גאווערנער קעיטי האקול האט היינט געמאלדן דאס אויפשטעלן פון ניו יארק'ס ערשטמאליגע סטעיט  
עטעראנס  וועטעראנס בית עולם, דערמעגלעכט מיטן איבערפירן די אייגנשאפט פוןן די סעמפסאנס וו

מיליאן צו דער האנט פון די נאציאנאלע   $2.8צו דער סטעיט און   אנדענק בית עולם פון סענעקא קאונטי
, וועט דער  2021בית עולם אדמיניסטראציע. ערשט אידנטיפיצירט געווארן אלץ דאס ריכטיגע ארט אין 

ס פאר ניו יארקס  בית עולם פארזיכערן אז דער סטעיט קען צושטעלן בכבוד'דיגע קבורה אפציע
וועטעראנס און זייערע פאמיליעס. די סטעיט אפטייל פון וואטעראנס סערוויסעס וועט זיין ממונה אויפן 

פינגער לעיקס, לויט די   -בית עולם, וואס וועט ווערן גערופן די ניו יארק סטעיט וועטעראנס בית עולם  
  נאציאנאלע סטאנדארטן פאר סטעיט וועטעראנס בתי עולם. 

  
"אונדזערע וועטעראנס האבן מקריב געווען מער ווי מ'קען זיך פארשטעלן, און ניו יארק איז שטאלץ צו  

גרינדן איר ערשטע סטעיט וועטערענס בית עולם צו מכבד זיייער נאמען און פארזיכערן אז זיי קענען ליגן  
דעם ערשטן סארט   "עס איז נישטא קיין בעסער ארט פאר האט גאווערנער האקול געזאגט.בשלום," 

בית עולם ווי אן ארט אדורכגעווייקט אין מיליטערישע היסטאריע. מיר וועלן קיינמאל נישט אונטערשאצן  
אונדזערע וועטעראנס און מיר וועלן פארזיכערן אז מ'גיט אכטונג אויף זיי אין לעבן און אין טויט אזוי ווי  

  ."מיר דאנקען זיי פאר זייערע מסירת נפש'דיגע סערוויס
  

אויס סענעקא  -אקערס לענג  162פינגער לעיקס פארנעמט  -דער ניו יארק סטעיט וועטעראנס בית עולם  
 147דאס ארט האט   לעיק אין ראמולוס, סענעקא קאונטי און איז אין שכינות מיט סאמפסון סטעיט פארק.

ז עס דינט אלץ א בכבוד'יגע אקערס פון לאנד גרייט צו אנטוויקלען און בויעריי פראיעקטן צו פארזיכערן א
דער בית עולם געפונט זיך ביים ארט פון  רו ארט פאר ניו יארק סטעיטס העלדן פאר די קומענדיגע דורות.

דער געוועזענער פלָאט טרענירונג סטאציע און סעמפסאן לופטפלָאט באזע, וואו הונדערטער טויזענטער 
ער וועלט מלחמה און אין דער קאריאנער מלחמה.  סערוויס מיטגלידער האבן טרענירט אין דער צווייט

דאס האט שפעטער פונקציענירט אלץ א צייטווייליגע קאלעדזש און א צעשיידונג צענטער פאר סערוויס  
דער בית עולם געפונט   .2000מיטגלידער וואס ווערן באפרייט, און עס האט זיך אפיציעל פארמאכט אין 

  . י האבן אנערקענט אלץ דעם געבורטסארט פון דעם געדענקטאגדי קאמיוניט  זיך לעבן וואטערלו,
  

"סענעקא קאונטי האט די  סענעקא קאונטי רָאט פון אויפזעער פארזיצער מייקל ענסלאו האט געזאגט,
זכיה צו האבן געהאט די סעמפסון וועטעראנס אנטדענק בית עולם אויסגעקליבן צו זיין ניו יארק סטעיטס 



געטרייע פארוואלטער פון דער הייליגער ערד און מיר  מיר זענען געווען ערשטע וועטעראן בית עולם."
  ר צו אפילו א ליכטיגערע צוקונפט פאר דעם היסטארישן פלאץ.קוקן ארויס אויף א גלאטיגע אריבערפי

  
ניו יארק סטעיט אפטייל פון וועטעראנען סערוויסעס דירעקטארין וויוויאנא דיקאהן האט געזאגט,  

"מיר זענען דאנקבאר צו אונדזערע שותפים אין די נאציאנאלע בית עולם אדמיניסטראציע און פארן 
פלאץ פאר סערוויס מיטגלידער, וועטעראנס און  -יט צו געבן א בכבוד'דיגע רוצושטעלן א גרענט געלעגנהי

זייערע פאמיליעס אין ניו יארק. דאס פארפילט א וויכטיגע אספעקט פון אונדזער מיסיע צו דינען ניו יארק 
  וועטעראן פאמיליעס."

  
ערשטע סטעיט וועטעראן אלץ לאקאציע פון ניו יארקס  2021דאס פלאץ איז געווארן אויסגעקליבן אין 

בית עולם ביי א קאמיטע באשטעטיגט פאר דעם צוועק.דער אפטייל פון וועטעראן סערוויסעס ארבעט  
מיליאן דאלאר, וואס איז געווען דאס   $2.8מיט פאראינטערעסירטע צו פארזיכערן די פארהאנענקייט פן 

ן סערוויסעס ארבעט מיט  שליסל צו פארלייכטערן דעם אריבערפיר. דער אפטייל פון וועטערא
מיליאן דאלאר, וואס איז געווען דאס   $2.8פאראינטערעסירטע צו פארזיכערן די פארהאנענקייט פן 

שליסל צו פארלייכטערן דעם אריבערפיר. די פעדעראלע פינאנצירונג וועט ערלויבן פארבעסערונגען,  
שאפטן, באוואסערן, צייכענען און פלאצירטע קריפטעס, לאנד-אריינגערעכנט קאלומבאריום נישעס, ּפרי

אפוואסערונג, ווי אויך אויסהאלטן דעם בנין און אויסהאלטן דאס הויף און אנדערע שטיץ  
  איפראסטרוקטור.

  
וועטעראנס, און ביז יעצט, איז נאר איינע פון א   688,000ניו יארק סטעיט איז דער היים פאר מער ווי 

האנטפול סטעיטס איבערן לאנד וואס האט נישט געהאט קיין פעדעראלע אנערקענטע געהערן די מלוכה 
פינגער לעיקס איז   - און אנגעפירטע וועטעראנערן בית עולם. די ניו יארק סטעיטס וועטעראנס בית עולם 

אקטיווע דינסט, וועטעראנען )ווי  אפן פאר דער אינטערנירונג פון סערוויס מיטגלידער וואס שטארבן אין
   עס איז אפגעטייטשט ביי פעדעראלע געזעץ( און זייערע פאסיגע מאן/ווייב און אפהענגיגע קינדער. 

  

"מפסון וועטעראנס אנדענק בית עולם איז א   סענאט מאיאריטעט פירער טשאק שומער האט געזאגט,
הייליג לאנד פאר הונדערטער טויזענטער פון דער צוויטער וועלטס מלחמה און קאריאנער וועטעראנס  

יאנאלע בית  נאצ VAsעס איז זייער פאסיג אז דער   וואס זענען אריין אין מיליטער צו שיצן אונדזער לאנד. 
עולם אדמיניסטראציע זאל זיך משתתף זיין מיט ניו יארק סטעיט צו מאכן סעמפסון, ניו יארקס ערשטע  

איך בין שטאלץ צו האבן געשטאנען זייט ביי זייט מיט אונדזער וועטעראן    וועטראנס בית עולם.
מיליאן פעדעראלע אינוועסטירונג פאר דער פארברייטערונגען   $2.8אדוואקאטן צו העלפן פארזיכערן די 

און פארבעסערונגען צו מאכן די לאנג פארשפעטיגטע פראיעקט מעגלעך און פארזיכערן אז אונדזערע  
  ן זייערע פאמיליעס זאלן האבן א בכבוד'יגע לעצטע רו פלאץ."וועטעראנס או

  

"די דעזיגנאציע פון דעם סעמפסון וועטעראן אנדענק   סטעיט סענאטאר טאם אומארא האט געזאגט,
בית עולם אלץ ניו יארקס ערשטע וועטעראנס בית עולם איז א פאסיגע באגריסונג און א געדויעריגע 

ע באמיאונג פון אזוי פול סטעיט און לאקאלע פירער, געגנט וועטעראנס, און אנדענקונג פאר א צען יעריג
שטאלצע בירגער. עס וועט אייביג מכבד זיין זייער איבערגעגעבנקייט און געטריישאפט צו דער ספעצעלן  
שטיקל לאנד. עס וועט לאנג שטיין אלץ א פלאץ פון שטאלצקייט פאר סענעקא קאונטי. מערסטנס, וועט  

  "ייכענען א פאסיגע און לעצטע רו פלאץ פאר טויזענטער פון אונדזער אמעריקאנער העלדן.עס אפצ

  

"סעמפסון וועטעראנס אנדענק בית עולם איז יעצט  סטעיט סענאטאר פעם העלמינג האט געזאגט, 
ערשטע ניו יארק סטעיט וועטעראנס בית עולם, און עס איז פאר מיר א גרויסע זכות צו   אפיציעל דער 

געהאלטענע חלום א ריאליטעט. עס איז אויך פערזענלעך פאר מיר  -האבן געווען טייל פון מאכן דעם לאנג 
ער פארס וועטעראן וואס האט טראנירט אין סעמפסון  USר איז געווען א פול מיט באטייט ווייל מיין פאטע

א דאנק גאווערנער האקול און די ניו יארק סטעיט אפטייל פון וועטעראן סערוויסעס, אן   ער פארס באזע.



סענעקא קאונטי. מערסטנס, דאנק איך די וועטעראנס פון אונדזער געגנט וואס פארדינען זיך די סאמע  
אר דעם טאג, און אונדער גרעסטע כבוד און דאנקשאפט. סאמפסון וועטעראנס אנדענק בית  קרעדיט פ

עולם וועט שטענדיג דינען שטאלצערהייט אלץ אן אנגייענדיגע אנדענקונג און א הייליגע רו ארט פאר  
  אונדזער לאנדס גרעסטע העלדן."

  
סעמפסון וועטעראנס אנדענק  אסעמבלימיטגליד פיל פאלמעסאנא האט געזאגט, "היינט האט דער 

ולוס, ניו יארק, סענעקא קאונטי, דערגרייכט א היסטארישע דעזיגנאציע מיטן בית עולם אין ראמ
אריבערפירן פון אייגנשאפט פון סענעקא וועלי צו דער סטעיט פון ניו יארק. דאס איז א זייער וויכטיגע און 

עס    ו יארקס ערשטע סטעיט וועטעראנס בית עולם.לעצטע טריט אין דער לאנגער רייזע פון קובע זיין ני
איז נישטא קיין אנדער פלאץ אין דער סטעיט וואס איז בעסער צוגעפאסט צו זיין דער לעצטער רו פלאץ  

פאר די העלדישע מענער און פרויען וואס האבן געדינט אונדזער סטעיט און לאנד. א דאנק אונדזערע  
ט און מסירת נפש און פאר די אלע וואס האבן אזוי שווער העלדישע וועטעראנס פאר אייער דינס

א ספעציעלן דאנק פאר סענעקא    געארבעט איבער די יארן צו העלפן דערגרייכן די וויכטיגע דעזיגנאציע.
קאונטי פאר זייער וואונדערליכע קעיר און אנפירערשאפט פונעם לאנד ווי סעמפמסון וועטעראנס אנדענק  

. סעמפמסון וועטעראנס אנדענק בית עולם איז א הייליגע ארט און וועט ווייטער בית עולם געפונט זיך
דינען אלץ א ספעציעלן, פאסיגן און דאס לעצע רו ארט פאר די העלדישע מענער און פרויען פון דעם  

  מיליטער וואס דינט אונדז צו שיצן און אונדזערע פרייהייטן."
  

  יסעסוועגן די אפטייל פון וועטעראנס סערוו
וואס האט געדינט אלץ די סטעיט'ס שתדלנות   – ניו יארק סטעיט דיוויזיע פון וועטעראנען סערוויסעסדי 

האלט זיך צו אן   – 1945אגענטור פאר וועטעראנען, מיליטער מיטגלידער און מיליטער פאמיליעס זינט  
לע וועטעראנען, מיליטער מיטגלידער און מיליטער  איבערגעגעבנקייט אין די אגענטור צו דינען א

פאמיליעס מיט א ברייטע רייע פון סערוויסעס, אריינרעכענענדיג מיט קלעימס און אפעלירונגען פאר  
 Department ofבענעפיטן פון די פאראייניגטע שטאטן דעּפארטמענט פון וועטעראנען אנגעלעגנהייטן )

Veterans Affairsאר די טיטל נאכן באפרייט ווערן צו די פאראייניגטע שטאטן  (, אפעלירונגען פ
( און קלעימס פאר ניו יארק סטעיט בענעפיטן. Department of Defenseפארטיידיגונג דעּפארטמענט )

-888וועטעראנס, סערוויס מיטגלידער, און מיליטער מיטגלידער ווערן געמוטיגט צו רופן דעם אפטייל 
מיט אן   - פערזענלעך אדער ווירטואל  - זיך צו טרעפן  veterans.ny.govייטל אדער איר וועבז  7697-388

אקרעדיטירטע וועטעראנס בענעפיטן יועץ צו אדרעסירן זייער נויט און פארדינען די פולע מאס פון 
  .טוויטער און אינסטאגאם ,פייסבוקגיי נאך אויף  בענעפיטן וואס זיי האבן פארדינט.
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