האַ רבסט
2022

פרײטיק ,סעּפטעמבער 9

סטרונעס אויפן האָ דסאָ ן :אינוואָ ק

בּפש צוריק אין שולע פילם נאַ כט
6:30PM, ROCKEFELLER PARK

פײערט דאָ ס אומקערן זיך אין שולע מיט אַ משפחה קהילה אָ וונט אויף די
בעסקעטבאָ ל פעלדער ,עס וועט זײן אַ סּפעיס דזשעם בעסקעטבאָ ל סעשן
מיט קאָ וטשעס פון דעם  ,ACPBאון גלײך דערנאָ ך וועט מען ווײזן אַ סּפעיס
דזשעם פילםּ ,פאָ ּפקאָ רן אַ רײנגערעכנט!
 6:30PMבעסקעטבאָ ל סעשן
 7:30PMפילם

5:30PM, BELVEDERE PLAZA
אינוואָ ק איז אַ פיל־כלימ'דיקע קאּפעליע וועלכע שטרעבט ארײנצוזאּפן
אין זיך מוזיקאלישע טראדיציעס פון איבער גאנץ אמעריקע ,צווישן זיי
אויך בלוגראס ,אּפעליישן פידל ,און דזשעז מוזיק .די אָ ריגינעלע
קאָ מּפאָ זיציעס פון דער אָ סטין-טעקסאסער קאּפעליע שאפן דורך אַ
הארמאָ נישן צונויפגאָ ס פון די פארשידענע סטילן זייער אייגנארטיקער
מוזיק.

דינסטיק ,סעּפטעמבער  13און
דאָ נערשטיק סעּפטעמבער 29

אידישע מסורה עקסקורסיע דורך אוטערשטאָ ט מאַ נהעטן
מוזיי פון דער אידישער מסורה 5PM,
36 BATTERY PLACE

קומט אויף אַ שּפאַ ציר אין דעם אונטערשטאָ ט פון מאַ נהעטן ,לערנענדיק ווי אידן פון
גאָ ר פאַ רשידענע וועלטן האָ בן זיך צונויפגעקליבן אין ניו יאָ רק ,און אין איינעם געשאַ פן
אַ ן אייגנאַ רטיקע אַ מעריקאַ נישע אידישקײט .אַ דורכשּפאַ צירנדיק אונטערשטאָ ט
מאַ נהעטן ,וועלן מיר זיך נאָ כפאָ לגן די אידישע איבערלעבענישן אין ניו יאָ רק נאָ ך פון
קאָ לאָ ניעלע צײטן און גלײך נאָ ך דער רעוואָ לוציע .מיר וועלן ּפרואוון געבן אַ אידישן
בליק אויף אַ זוינע ערטער ווי קעסל קלינטאָ ן ,באָ ולינג גרין ,פעדעראַ ל
האָ ל און די בירזשעס .צו זיך פאַ רשרײבןmjhnyc.org/current-events/:
צוגעשטעלט דורך דער מוזיי פון דער אידישער מסורה – אַ לעבעדיקער דענקמאָ ל צו דעם חורבן ,בשותפות מיטן באַ טערי ּפאַ רק
שטאָ טס ראַ ט.

mjhnyc. org/current-events/

צוגעשטעלט דורך דער מוזיי פון דער אידישער מסורה – אַ לעבעדיקער דענקמאָ ל צו דעם חורבן ,בשותפות
מיטן באַ טערי ּפאַ רק שטאָ טס ראַ ט.

דאָ נערשטיק ,סעמּפטעמבער  8און 22
ע אידיש ַע קלאנגען
ע פוןַ קאָ נצערטןַ :מאָ דערנ ַ
סערי ַ
PM, 6:30מוזייַ פוןַ אידישער מסורה
BATTERY PLACE 36

א סעריע פון פיר קאָ נצערטן וואָ ס וועט זיך ציען
קומט צו דער מוזיי פאר ַ
ע ברייט פון דער אידישער מוזיק ,פון קלעזמע ַר בי ַז
איבער דער גאנצ ַ
אקאָ רדיאָ ן ,פאָ לק מוזיק מיט עלעקטרישע מוזיק ,דזשעז און ּפאָ ּפַ
ס ארטיסטןַ
מוזיק .אויפטרעטן פון די וועלט בארימטע אידישע פאָ לק ַ
דניאל קאהן ,קאמי מאלץ און אנדערע.
זיך פאַ רשרײבן:

2

סעפטעמבער געשעענישן

דאָ נערשטיק ,סעּפטעמבער 1

סעפטעמבער געשעענישן

דאָ נערשטיק ,סעּפטעמבער 22
האַ רבסט עקווינעס שטילער דיסקאָ

7–10PM, LOCATION TBD
פײערט דעם האַ רבסט מיט אַ שטילן דיסקאָ פון אויפלײכטנדיקע העדפאָ ונס וואָ ס
וועלן ווערן צוגעשטעלט אויפן אָ רט
Visit bpca.ny.gov/events/ for updated location information.

מאָ נטיק ,סעּפטעמבער 26
שּפילן :קיקבאָ ל
1:30–2:30PM, ROCKEFELLER PARK
קינדער אין די יאָ רן  6-10קענען קומען צו סּפעציעלע סעסיעס
חוץ פון דער שולע .קומט צו די קאָ וטשעס פון בּפש״א צו
פאַ רבעסערן אײער קיקבאָ ל פעאיקײטן ,דערנאָ ך וועט זײן אַ
געראַ נגל פאַ ר אַ לע ניוואָ ס .סקאַ נירט דעם ק״ר קאָ וד זיך צו
פאַ רשרײבן.

, SEP29דאָ נערשטיק
ּפאָ עזיע פאָ רלייענונג :אויפקומנדיקע שטערן פון
דער אַ סיאַ טישער גולה
6PM, TEARDROP PARK SOUTH
דער אסיאָ ־אַ מעריקאַ נישער שרײבערס פאַ ראיין ,יו און מי
ביכער ,די ערשטע ביכער געשעפט פון אַ פרוי אין טשיינע
טאַ ון ,און דער בּפש״א קומען צוזאַ מען צו פאָ רשטעלן אַ
פאָ רלייענונג פון ּפאָ עטן פון דער אַ סיאַ טישער גולה .געפירט
דורך יי וויי די פאָ רלייענוג וועט צוזאַ מענברענגען די שענסטע
 aaww.org/eventsקולות פון אונזער צײט .זיך פאַ רשרײבן:
פאָ רגעשטעלט דורך דער אַ סיאָ ־אַ מעריקאַ נער שרייבערס פאַ ראיין בשותפות מיטן באַ טערי
ּפאַ רק שטאָ טס ראַ ט.

3

זונטיק ,סעּפטעמבער 18
מיגראַ ציע פײערונג
11AM–12:30PM, SOUTH COVE
פײערט מיט אונז די יערליכע איבערוואַ נגערונג פון די פאַ רשידענע
באַ שעפענישן וואָ ס וואַ נדערן דורך באַ טערי ּפאַ רק שטאָ ט .דורכאויס
דעם טאָ ג וועט מען מאָ לן ,אויסקוקן פייגעלעך ,און שּפאַ צירן אין דעם
בינען קאָ נסערוואַ טעריאָ ן – ווי אויך אַ פאָ רשטעלונג פון וועלט
באַ רימטן ּפײקלער דענדע מאַ סעדאָ וואָ ס וועט אונז ווײזן ווי צו שאַ פן
.קלאַ נגען פון מאַ טעריאַ לן וואָ ס מען טרעפט.
מאָ לן און אַ קטיוויטיס 11AM:
אויסקוקן פייגעלעך\נאַ טור שּפאַ ציר 12PM:

מאָ נטיק ,סעּפטעמבער -19שבת ,סעּפטעמבער 24

מאָ נטיק ,סעּפטעמבער 19
קלימאַ ט וואָ ך :נאַ טור שּפאַ ציר
12PM, ROCKEFELLER PARK

משפחות זײנען פאַ רבעטן צו אָ נטיילנעמען אין דעם שּפאַ ציר מיט
סּפעציאַ ליסטן בכדי צו לערנען מערער וועגן דעם קלימאַ ט.

שבת ,סעּפטעמבער 24
קונסט און ּפאָ עזיע אין בּפ״ש
2–4PM, IRISH HUNGER MEMORIAL TO BELVEDERE PLAZA
לכבוד דער קלימאַ ט וואָ ך ,קומט נעמט אָ נטייל אין אַ קונסט
עקסקורסיע און ּפאָ עזיע פאָ רלייענונג דורך קונסט היסטאָ ריאָ ן
דאָ ראָ טעאַ באַ זיל און ּפאָ עט דזשאָ ן קורלי .געפינענדיק אויפן
אָ רט וואו דער שטאָ טישער וועלט טרעפט זיך מיט דער
נאַ טור ,פײערן מיר דאָ ס מיט קונסט און ּפאָ עזיע.דערנאָ ך וועט
זײן אַ פאָ רלייענונג דורך מיכאל העלער ,באַ באַ רע העניג ,און
בורט קימערמאַ ן.
 :2PMקונסט עקסקורסיע ,טרעפט זיך בײם IRISH HUNGER
MEMORIAL
ּ 3Pmפאָ עזיע פאָ רלייענונג Belvedere Plaza

סעפטעמבער געשעענישן

קלימאַ ט וואָ ך
אין צוזאַ מענהאַ נגע מיט באַ טערי ּפאַ רק שטאָ טס מסורה פון פירערשאַ פט בנוגע דעם קלימאַ ט ,פײערט דער שטאָ טס ראַ ט די קלימאַ ט
וואָ ך פון ניו יאָ רק מיט פאַ רשידנאַ רטיקע ּפראָ גראַ מען פאַ רן עולם .פאַ ר מער אינפאָ רמאַ ציע זעט אונזער סאָ שעל מידיאַ קאַ נאַ לן:
instagram.com/bpcparks, facebook.com/batteryparkcityparks, twitter.com/bpca_ny

פרייטיק ,סעּפטעמבער 23
טרעפט זיך מיטן בינער
1:30–2:30PM, ROCKEFELLER PARK
קומט צו אַ פאָ רשטעלונג פון די בינער אויפן באַ טערי ּפאַ רק בינערײ
בײם טשיימבערס סטריט אײנגאַ נג צום ראָ קפעלער ּפאַ רק ,לערנט וועגן
דער וויכטיקײט פון שטאָ טישער בינערײ און ווי עס העלפט דער
פאַ רהיטונג אַ רבעט דורכאויס דער שטאָ ט. .

4

זונטיק ,אָ קטאָ בער2

שבת ,אָ קטאָ בער 1

ע אידיש ַע קלאנגען
ע פוןַ קאָ נצערטןַ :מאָ דערנ ַ
סערי ַ
PM, 6:30מוזייַ פוןַ אידישער מסורה
BATTERY PLACE 36

אָ קטאָ בער געשעענישן

א סעריע פון פיר קאָ נצערטן וואָ ס וועט זיך ציען
קומט צו דער מוזיי פאר ַ
איבער דער גאנצע ברייט פון דער אידישער מוזיק ,פון קלעזמער ביז
אקאָ רדיאָ ן ,פאָ לק מוזיק מיט עלעקטרישע מוזיק ,דזשעז און ּפאָ ּפ מוזיק.
אויפטרעטן פון די וועלט בארימטע אידישע פאָ לקס ארטיסטן דניאל קאהןַ,
קאמי מאלץ און אנדערע.
זיך פאַ רשרײבןmjhnyc.org/current-events/ :

צוגעשטעלט דורך דער מוזיי פון דער אידישער מסורה – אַ לעבעדיקער דענקמאָ ל צו דעם חורבן ,בשותפות מיטן באַ טערי
ּפאַ רק שטאָ טס ראַ ט.

מיטוואָ ך ,אָ קטאָ בער 5

שּפילן :בייסבאָ ל
1:30–2:30PM, ROCKEFELLER PARK
קינדער אין די יאָ רן  6-10קענען קומען צו סּפעציעלע סעסיעס חוץ פון דער שולע.
קומט צו די קאָ וטשעס פון בּפש״א צו פאַ רבעסערן אײער בייסבאָ ל פעאיקײטן,
דערנאָ ך וועט זײן אַ געראַ נגל פאַ ר אַ לע ניוואָ ס .סקאַ נירט דעם ק״ר קאָ וד זיך צו
פאַ רשרײבן.

5

קומט כאַ ּפן פיש!
מ׳וועט לאָ זן וויסן וואו 10AM–1PM,
לכבוד דעם היסּפאַ נישן מסורה חודש ,קומט מיט אונז אויף איינער פון די
ּפאָ ּפולערסטע פײערונגען פון דעם בּפש״א ,אונטעשרטרײכנדיק די וויכטיקײט פון
פאַ רהיטן אונזערע וואַ סערן .דאָ וועט מען שּפילן אין פאַ רווײלונגס פישערײ מיט
געניטע פישערס ,אַ קונסט ּפראָ יעקט ,מיט אַ נאַ טור שּפאַ ציר אין דער בינעריי.
טיאַ טראָ סי וועט פאָ רשטעלן די גאַ לאַ ּפאַ גאָ ס קאָ נווענשן ,אַ שּפיל מיט ליאַ לקעס.
דער צוויי־שּפראַ כיקער חינוך טעאַ טער שאַ פט ווערק געווידמעט צו באַ קוקן ,און
ּפרואוון צו פאַ רבעסערן דעם מצב צווישן קהילות .אויף צו זען דעם אָ רט וואו עס
 bpca.ny.gov/events/ for updated locationוועט פאָ רקומען קוקט אויף:
information.
פאַ רווײלונגס פישערײ 10AM–1PM:
קונסט ּפראָ יעקט 10:45AM:
טעאַ טער פאָ רשטעלונג 11AM:
נאַ טור שּפאַ ציר 12:15PM:

נאָ יר פילמען :דער אַ ספאַ לט דזשונגעל
6:30PM,ווירטואַ לע ּפראָ גראַ ם
דער נאָ יר פילמען היבריד ּפראָ גראַ ם ּפאָ רט צונויף אַ נעאָ
נאָ יר מיט אַ קלאַ סישן נאָ יר און מען רעדט עס איבער.
אין דעם אַ ספאַ לט דזשונגעל ( )1950דורך דזשאָ ן יוסטאָ ן,
אַ דאָ קטער בויט אַ ּפלאַ ן צו גנב’ענען מיליאָ ן דאָ לער אין
צירונג אָ בער עס פאַ לט פאַ נאנדער .דאָ ס וועט מען
פאַ רגלײכן מיט לע סערקל רוזש ( )1970וועלכן מען וועט
ווייזן אויף .11/13

פרויען פון דעם היּפ־האָ ּפ
5:30PM, BELVEDERE PLAZA
פרויען פון דעם היּפ־האָ ּפ איז אַ נאָ ן־ּפראָ פיט וואָ ס שטעלט פאָ ר
געלעגנהײטן פאַ ר פרויען און מיידלעך אין דער וועלט פון היּפ־האָ ּפ

12אָ קטאָ בער WEDNESDAY,
בלוט זאַ מלונג

סקאַ נירט דעם ק״ר קאָ וד אויף צו זען דעם אַ ספאַ לט דזשונגל.

12–6PM, 6 RIVER TERRACE

העלפט ווידער אָ נפילן דעם פאַ רמינערנדן בלוט אוצר אין דעם טרײ־
סטעיט געגנט .די גאַ נצע מעשה דאַ רף ניט געדויערן מער פון אַ שעה,
און מיט איינמאָ ל וואָ ס מ׳גיט בלוט קען מען ראַ טעווען עטליכע
לעבנס.פאַ רשרײבט זיך הײנט אויף nybloodcenter.org

זונטיק ,אָ קטאָ בער 16
קונסט און ּפאָ עזיע אין בּפ״ש

שבת ,אָ קטאָ בער 29
קומזיץ מיט לידער
2–4PM, TEARDROP PARK
קומט זיצט בײם פײער פאַ ר דערציילונגען און לידער דורך סוזי
שעלטאָ ן .געשמאַ קע פאַ רבײסן מיט קונסט ּפראָ יעקטן!

2–4PM, THE REAL WORLD TO IRISH HUNGER MEMORIAL
קומט נעמט אָ נטייל אין אַ קונסט עקסקורסיע און ּפאָ עזיע פאָ רלייענונג
דורך קונסט היסטאָ ריאָ ן דאָ ראָ טעאַ באַ זיל און ּפאָ עט דזשאָ ן קורלי.
געפינענדיק אויפן אָ רט וואו דער שטאָ טישער וועלט טרעפט זיך מיט דער
נאַ טור ,פײערן מיר דאָ ס מיט קונסט און ּפאָ עזיע.דערנאָ ך וועט זײן אַ
פאָ רלייענונג דורך עלענאַ אַ לעקסאַ נדער ,דזשיוואָ ן טשאָ י ,און אַ נדרו לעווי.
 THE REAL WORLDקונסט עקסקורסיע ,טרעפט זיך בײם 2PM:
ּ, IRISH HUNGER MEMORIALפאָ עזיע פאָ רלייענונג 3PM:
6

אָ קטאָ בער געשעענישן

20אָ קטאָ בער ,דאָ נערשטיק

06אָ קטאָ בער ,דאָ נערשטיק

דינסטיק ,נאָ וועמבער 15
שעף רײד :אינסטיטוט פון קיך לערנען
6:30PM, 6 RIVER TERRACE
ּפונקט אין צײט פאַ רן יום טוב סעזאָ ן! לערנט ווי צו מאַ כן ּפײ
טייג פון אַ ן אינטרוקטאָ ר פונעם אינסטיטוטּ .פרובירט עס
אויס ,און לערנט זיך אויס פאַ רשידענע טיּפס ווי צו מאַ כן טייג
אין דער היים וואָ ס וועט געפעלן אײערע געסט.

דאָ נערשטיק ,נאָ וועמבער 17
נאָ יר פילמען :באַ רטאָ ן פינק
וויאטואַ לע ּפראָ גראַ ם 6:30PM,
אין באַ רטאָ ן פינק ( )1991דורך די כהן ברידער ,אַ
באַ וואוסטער ניו־יאָ רקער שריפט שטעלער ווערט צוגעצויגן צו
קאַ ליפאָ רניע צו שרײבן פילמען ,און אַ נטדעקט דעם מיאוס׳ן
אמת וועגן האָ ליוואוד .דעם פילם וועט מען ּפאָ רן מיט
סאָ נסעט בולוואַ רד ( )1950וועלכן מען וועט ווײזן אויף .12/8

דאָ נערשטיק ,נאָ וועמבער 3
נאָ יר פילמען :דער אַ ספאַ לט דזשונגעל
6:30PM, 6 RIVER TERRACE
דאָ וועט מען פאַ רגלײכן לע סערקל רוזש ( )1970דורך זשאַ ן ּפיער
מעלוויל ,וואו אַ געניטער גנב מיט אַ געוועזענער ּפאָ ליציאַ נט אַ שיכור
ּפלאַ נירן אַ סקאַ נדאַ ל אין אַ צירונג געשעפט אין ּפאַ ריז .דעם פילם וועט
מען פאַ רגלײכן מיט דעם אַ ספאַ לט דזשונגל וועלכן מ׳קען זען בחינם אָ נלײן.
ּפאָ ּפקאָ רן וועט מען געבן בחינם.

דינסטיק ,נאָ וועמבער 8
שּפילן :דאָ דזשבאָ ל
1:30–2:30PM, ROCKEFELLER PARK
קינדער אין די יאָ רן  6-10קענען קומען צו סּפעציעלע סעסיעס חוץ פון
דער שולע .קומט צו די קאָ וטשעס פון בּפש״א צו פאַ רבעסערן אײער
דאָ דזשבאָ ל פעאיקײטן ,דערנאָ ך וועט זײן אַ געראַ נגל פאַ ר אַ לע ניוואָ ס.
סקאַ נירט דעם ק״ר קאָ וד זיך צו פאַ רשרײבן.

סקאַ נירט דעם ק״ר קאָ וד אויף צו זען דעם באַ רטאָ ן פינק.

נאָ וועמבער -28דעצעמבער 1
בפ״ש מתנות אָ ּפלאָ זן
9AM–4PM, 75 BATTERY PLACE
ווען עלטערן קענען ניט קויפן חנוכה מתנות פאַ ר זייערע
קינדער ,סטאָ קינגס וויט קער זעט אַ ז קיין איין קינד זאָ ל ניט
געקריוודעט ווערן .איר קענט אָ ּפלאָ זן ניט אײנגעוויקלטע
מתנות אין אונזער זאַ מל ּפושקע אין דעם קאָ רידאָ ר אָ דעק
בײם יום טוב׳דיקע ליכט פײערונג אויף 12/1.
7

דינסטיק ,נאָ וועמבער 8
וואַ לן טאָ ג קונסט און שּפיל
3–4PM, ROCKEFELLER PARK HOUSE
קינדער זײנען פאַ רבעטן אויף אַ טאָ ג פון קונסט און שּפיל מיט דער טעמע
פון וואַ לן און פאַ ראַ נטוואָ רליכע בירגערשאַ פט.

יום טוב’דיקע ליכט פײערונג
6PM, ROCKEFELLER PARK
הויבט אָ ן דעם סעזאָ ן מיט אַ ן אָ וונט פון לעבעדיקע קאַ ראָ לן ,געשמאַ קע געטראַ נקען ,און זיסנוואַ רג מיט
אײער בּפ״ש קהילה! קומט זעט דעם נײעם בּפ״ש יום טוב׳דיקע ליכט בוים אין ראָ קפעלער ּפאַ רק .העלפט
אויך אַ נדערע דורך ברענגען מתנות פאַ ר סטאָ ק וויט קער .סּפעציעלע פאָ רשטעלונג פון סינג האַ רלעם כאָ ר
און איר ווייסט שוין ווער!

דעצעמבער -26יאַ נוואַ ר
28
ריסײקלט אײער בוים
העלפט בּפ״ש בלײבן גרין דעם סעזאָ ן! לאָ זט
איבער אײער בוים אָ ן קיין דעקאָ ראַ ציעס אויפן
טראָ טואַ רּ .פאַ רק אָ ּפערײשענס וועט נעמען
אײערע ביימער ביז יאַ נוואַ ר  .28די ביימער ווערן
צומאָ לן און גענוצט און די ּפאַ רקס פון בּפ״ש.
212-267פאַ ר נאָ ך אינפאָ רמאַ ציע קלינגט9700.

מיטוואָ ך דעצעמבער 14
בלוט זאַ מלונג
12–6PM, 6 RIVER TERRACE

העלפט ווידער אָ נפילן דעם
פאַ רמינערנדן בלוט אוצר אין דעם טרײ־
סטעיט געגנט .די גאַ נצע מעשה דאַ רף
ניט געדויערן מער פון אַ שעה ,און מיט
איינמאָ ל וואָ ס מ׳גיט בלוט קען מען
ראַ טעווען עטליכע לעבנס.פאַ רשרײבט
זיך הײנט אויף nybloodcenter.org

,דאָ נערשטיק
דעצעמבער 8
נאָ יר פילמען :סאָ נסעט בולוואַ רד
6:30PM, 6 RIVER TERRACE
אין סאָ נסעט בולוואַ רד ( )1950דורך בילי
ווילדער ,אַ דוכגעפאַ לענער שריפטשטעלער
קניּפפט אײן אַ סכנות’דיקע פאַ רבינדונג מיט אַ
פילם שטערן בכדי צו פאַ רזיכערן זײן צוריקקום.
דעם פילם וועט מען פאַ רגלײכן מיט באַ רטאָ ן
פינק ( )1991וועלכן מ’קען זען אָ נלײן בחינם.
ּפאָ ּפקאָ רן וועט זײן בחינם.

8

דעצעמבער געשעענישן

דאָ נערשטיק ,דעצעמבער 1

ּפראָ גראַ מען פאַ ר עלטערע לײט

דינסטיק
סעּפטעמבער -6דעצעמבער
27
ערוואַ קסענע זומבאַ
10:30–11:30AM, IRISH HUNGER MEMORIAL
25) 6 RIVERאָ קטאָ בער –סעּפטעמבער PLAZA (6
)דעצעמבער – 27נאָ וועמבער TERRACE (8
פאַ רשטעלער עקסערסײז! לערנט דעם לאַ טיינישן
טאַ נץ ,און אַ רבעט אויף אײער באַ לאַ נס,
קאָ אָ רדינאַ ציע און מאָ טאָ ריק .ברענגט מיט אײערע
פרײנט און האָ ט הנאה!

דינסטיק
סעּפטעמבער -6דעצעמבער
27
עלטערע טרעפן זיך
2:30–4PM, 200 RECTOR PLACE
קומט צום קהל׳שן צימער און געניסט פון דער
געזעלשאַ פט פון אַ נדערע עלטערע פון דעם בּפ״ש
געגנט .געשּפרעכן ,נײעס ,און סתם פאַ רברענגען אין
איינעם .טרעפט נײע פרײנט און זעט זיך מיט די
שכנים .פאַ ר נאָ ך אינפאָ רמאַ ציע שרײבט:
200rector@bpca.ny.gov
9

מאָ נטיק מאָ נטיק
17–NOV21אָ קטאָ בער סעּפטעמבער–12אָ קטאָ בער
נאַ טור שרײבונג
31 2–3:30PM, BATTERY PARK CITY LIBRARY

175 NORTH END AVE.
ּפראָ גראַ ם איז בחינם :מ׳מוז זיך פאַ רשרײבן,
באַ גרעניצטע ערטער
בשותפות מיטן בפ״ש ביבליאָ טער ,קומט צו אַ
וועכנטליכער שּפאציר און שרײב סעסיע געפירט
דורך שרײבער און ּפאָ עט דזשאָ ן קורלי .צוליב דעם
שיינעם אָ רט וועט מען לערנען נעמען באַ גײסטערונג
פון דעם אומגעגנט און לערנען פון דעם נאַ טור ווי צו
פאַ רבעסערן דעם שרײבן אין וואָ סאַ ראַ אופן,
אַ רײנגערעכנט זכרונות/טאָ גביכערּ ,פאָ עמען און
אַ נדערע!
מען מוז זיך פאַ רשרײבן פון פאָ ראויס אויף צו
משתתף זײן:
registration@bpca.ny.gov

התבוננות אין דער פרי
9:30–10AM, LILY POND
הײבט אָ ן אײער טאָ ג מיט באַ לאַ נסירן אײער מוח ,גוף און
גײסט דורך מעדיטאַ ציע .דאָ ס העלפט צו פאַ רנידערן בלוט
דרוק ,און פאַ רשטאַ רקערן דעם אימיון סיסטעם.
אויפן  10/10וועט ניט פאָ רקומען קיין ּפראָ גראַ ם.

דינסטיק
סעּפטעמבער –6אָ קטאָ בער
מאָ נטיק
25
בליץ שאַ ך און בעקגעמען סעּפטעמבער -12דעצעמבער
ROCKEFELLER PARK
12:30–1:30PM,אָ דער 19
קומט נאָ כמיטאָ ג און כאַ ּפט אַ רײן אַ שּפיל שאַ ך
בעקגעמען .נוצנדיק זייגערס ,וועט מען שּפילן פינף איבונגען פאַ ר עלטערע

מינוטיקע שּפילן – גיך ,אינטענסיוו און געשמאַ ק.
אַ ן אינסטרוקטאָ ר וועט זײן אויפן אָ רט אײך צו געבן
עצות ווי צו פאַ רבעסערן אײער שּפילן.

10:30–11:30AM,IRISH HUNGER MEMORIAL PLAZA
31) 6 RIVER TERRACEאָ קטאָ בער –12סעּפטעמבער(
)19דעצעמבער–07נאָ וועמבער(
שטאַ רקט דעם גאַ נצן גוף מיט אָ נוואַ רעם און אָ ּפקיל
עקסערסייזעסץ .דער אינסטרוקטאָ ר וועט אײך פירן מיט
ריטמישע באַ וועגונגען און קאָ אָ רדינאַ ציע איבונגען ,ווי אויך
פאַ רשטאַ רקערונגס איבונגען .קומט משתתף זײן און ציט
זיך אויס מיט געשמאַ קע מוזיק!
אויפן  10/10וועט ניט פאָ רקומען קיין ּפראָ גראַ ם.

ּפיקאָ פ ּּפיקלבאָ ל
9AM, ESPLANDE PLAZA
אַ צונויפגאָ ס פון באַ דמינטאָ ן און טעניסּ ,פיקלבאָ ל
פאַ רשטאַ רקט די מוסקולן ,העלפט האַ רץ געזונט,
און שאַ רפט דעם מוח .יעדער דאָ נערשטיק וועט מען
פאַ רנידערן דעם נעץ צו דערלאָ זן ּפיקלבאָ ל .ווער עס
קומט דער ערשטער דער כאַ ּפט דעם נעץ! מען קען
אויך קריגן ּפערמיטס אויף
bpca.ny.gov.

דאָ נערשטיק
נאָ וועמבער  10און
דעצעמבער 8
*טרעפט מיר אין קיך :קלײבט זיך אויס געזונט
11AM–12PM, ASPHALT GREEN,
212 NORTH END AVENUE
ּפראָ גראַ ם איז בחינם :מ׳מוז זיך פאַ רשרײבן,
באַ גרעניצטע ערטער
דער שּפײז מומחה לאָ רען ס .קעלי ווײזט
פאַ רשידענע שינויים וואָ ס מ׳קען מאַ כן צו באַ וואוסטע
מאכלים ,ווי אויך פאַ רשידענע עצות און טיּפס ווי צו
געפינען און זיך אויסקלײבן געזינטערע שּפײז.
מען מוז זיך פאַ רשרײבן פון פאָ ראויס ,ביטע
שרײבט:
registration@bpca.ny.gov

סעּפטעמבער -7
סעּפטעמבער 28

סעּפטעמבער -7
סעּפטעמבער 28

פיגור אַ ל פרעסקאָ

יאָ גאַ צ דער שקיעב

10AM–12PM, RECTOR PARK EAST
דער בפ״ש גיט אײך אַ געלעגנהײט צו
באַ טראַ כטן און אויסמאָ לן דעם מענטשליכן
פיגור .יעדער וואָ ך וועט אַ מאָ דעל מאַ כן לאַ נגע
און קורצע ּפאָ זעס צו מאָ לן .אַ ן אינסטרוקטאָ ר
וועט זײן פאַ ר עצות .עס וועט זײן מאָ לעריי
כלים ,אָ בער איר קענט ברענגען אײערע
אייגענע באַ ליבסטע כלים.

6–7PM, ROCKEFELLER PARK
SOUTH LAWN
באַ רואיקט זיך פון דעם טאָ ג מיט
אינדרויסנדיקער יאָ גאַ  .ווערט אײנגעשעּפט
אין דעם לעבן דעם אוויר פון דעם האָ דסאָ ן.
שטאַ רקט דעם גוף מיט דעם באַ וואוסזײן
מיט אַ ן אינסטרוקטאָ ר וואָ ס וועט אײך ווײזן
פאַ רשידענע ּפאָ זיציעס .אַ לע ניוואָ ס.
ברענגט בעסער אײער אייגענעם קאָ ץ ,ווײל
די וואָ ס מיר האָ בם קענען געכאַ ּפט ווערן
דורך די ערשטע וואָ ס קומען.

מיטוואָ ך
סעּפטעמבער -7
סעּפטעמבער 28
עלעמענטן פון דער נאַ טור מאָ לערײ
2–4PM, RECTOR PARK EAST

קומט מאָ לן מיט אונז אין דער מיטן פון
דער נאַ טור מיט בלומען וכו׳ אַ לץ
באַ גײסטערונג .אַ רטיסטן פון אַ לע ניוואָ ס.
אַ ן אינסטרוקטאָ ר וועט זײן אויפן אָ רט .עס
וועט זײן מאָ לעריי כלים ,אָ בער איר קענט ברענגען
אײערע אייגענע באַ ליבסטע כלים.
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ּפראָ גראַ מען פאַ ר עלטערע לײט

דאָ נערשטיק
סעּפטעמבער –1אָ קטאָ בער
27

מיטוואָ ך

מיטוואָ ך

ּפראָ גראַ מען פאַ ר עלטערע לײט

פרײטיק
שבת
פרײטיק סעּפטעמבער -9דעצעמבער
סעּפטעמבער –10אָ קטאָ בער סעּפטעמבער -23אָ קטאָ בער 16
14
29
טאַ י טשי
מאָ לן אין ּפאַ רק
10AM–12PM, SOUTH COVE
מאָ לט אין וואַ סער קאָ ליר צי אין אַ ן
אַ נדער פאָ רם צו דערנעמען די
הערליכע שאַ טירונגען פון דעם
האָ דסאָ ן מיט סאַ וט קאָ וו .אַ ן אַ רטיסט
וועט זײן אויפן אָ רט אײך צו העלפן.
מאַ טעריעלן וועלן זײן פאַ רזאָ רגט,
אָ דער ברענגט אייגענע .אויפן 10/8
וועט ניט פאָ רקומען קיין ּפראָ גראַ ם.
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האַ רבסט פויגל אויסקוק
RECTOR PARK EAST

–, 9סעּפטעמבער 23
9:50AM
,סעּפטעמבער 30
12–12:50PM
14, 12–12:50PMאָ קטאָ בער
וועלכע פייגל לעבן בײ אונז? אַ געלעגנהײט
אויסצוגעפינען! פאַ ר אָ נהויבער צי פאַ ר געניטער
פויגל אויסקוקער ,קומט צו די ּפאַ רקן פון בפ״ש
און זע פאַ רוואָ ס דאָ ס איז אַ ן אָ רט פאַ ר אַ זויפיל
פייגל .בײנעקאָ לערס וועלן זײן אויפן אָ רט.

8:30–9:30AM,
–סעּפטעמבער ESPLANADE PLAZA (9
28) 6 RIVER TERRACEאָ קטאָ בער
)נאָ וועמבער  -4דעצעמבער (16
פאַ רבעסערט באַ לאַ נס ,כוח ,און פאָ קוס דורך
די איידעלע איבונגען .דער טײך שאַ פט אַ גוטן
אומגעגנט פאַ ר די פאַ רצײטישע ּפאָ זעס .פאַ ר
ערוואַ קסענע פון אַ לע עלעטער .אויף 10/7,
11/11, 11/25.וועט קיין ּפראָ גראַ ם ניט
פאָ רקומען.

קינדער פאָ ן פוסבאָ ל

פריסבי קלוב
 3-5: 3-3:30PMעלטער
 6–10: 3:45–4:30PMעלטער
ROCKEFELLER PARK
ּפראַ קטיצירט די בעיסיקס פון כאַ ּפן  ,איבערוואַ רפן און
האַ לטן מיט איבונגען פאַ ר אַ לע ניוואָ ס .מאַ כט נײע פרײנט
און בויט אײערע פעאיקײטן מיט סעסיעס וואָ ס
קאָ נצענטרירן זיך אויף באַ לאַ נס ,קאָ אָ רדינאַ ציע,
באַ וועגונג און באַ וואוסטזײן .מען מוז טראָ גן אפול
אַ רומגעראַ מטע שיך .אויפן  10/10וועט קיין ּפראָ גראַ ם
ניט פאָ רקומען.

 3-5: 3–3:30PMעלטער
 6–10: 3:45–4:30PMעלטער
ROCKEFELLER PARK
ּפראַ קטיצירט די בעיסיקס פון כאַ ּפן  ,איבערוואַ רפן און האַ לטן מיט
איבונגען פאַ ר אַ לע ניוואָ ס .מאַ כט נײע פרײנט און בויט אײערע
פעאיקײטן מיט סעסיעס וואָ ס קאָ נצענטרירן זיך אויף באַ לאַ נס,
קאָ אָ רדינאַ ציע ,באַ וועגונג און באַ וואוסטזײן .מען מוז טראָ גן אפול
אַ רומגעראַ מטע שיך .אויפן  10/10וועט קיין ּפראָ גראַ ם ניט
פאָ רקומען.

דינסטיק
25אָ קטאָ בער –SEP06

מאָ נטיק
סעּפטעמבער -12אָ קטאָ בער 24

קינדער גערטנערײ פאַ ר יאָ רן 6-10
3:15–4:45PM, ROCKEFELLER PARK,
CHILDREN’S GARDEN

יונגע פישערס קלוב
FOR AGES 7–10
3:30–5PM, 200 RECTOR PLACE
 6 $90סעסיעס,
מען מוז זיך פאַ רשרײבן ,אָ רט איז באַ גרעניצט

ּפראָ גראַ ם איז בחינם ,אָ בער מ׳מוז זיך פאַ רשרײבן
אַ נדטדעקט דעם פאָ ן און געשמאַ ק פון האַ לטן אַ גאָ רטן.
פלאַ נצט אײן זאַ כן וואָ ס וועלן אויסוואַ קסן אין פרילינג,
באַ וואַ סערט רייניקט און העלפט עס וואַ קסן .לערנט ווי אַ
גוטער גאָ רטן שּפײזט פייגעלעך און אינזעקטן .ווי אויך וועלן
זײן אינטערעסאַ נטע נאַ טור פאַ קטן און קונסט ּפראָ יעקטן.
פאַ ר קינדער וואָ ס האָ בן ליב נאַ טור און זיך צו באַ שמוציקן.
מען מוז זיך פאַ רשרײבן פון פאָ ראויס ,שרײבט:
registration@bpca.ny.gov

לערנט דעם וואונדערליכן עקאָ סיסטעם פון דעם האָ דסאָ ן מיט
פאַ רווײלונגס פישערײ ,לערנט זיך צו דערקענען פאַ רשידענע סאָ רטן
פיש וואָ ס שווימען אַ רום בײ אונז ,און העלפט פאָ רשער דערמיט.
אויך וועט מען טעסטן די וואַ סער און אַ נדערע פאָ ן זאַ כן .ביטע
אויפן  10/10וועט קיין registration@bpca.ny.gov.שרײבט:
ּפראָ גראַ ם ניט פאָ רקומען
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ּפראָ גראַ מען פאַ ר שול־קינדער

דינסטיק
סעּפטעמבער -6אָ קטאָ בער 25

מאָ נטיק
סעּפטעמבער -12אָ קטאָ בער 24

ּפראָ גראַ מען פאַ ר שול־קינדער

דאָ נערשטיק
סעּפטעמבער –1אָ קטאָ בער
27
דאָ נערשטיק קונסט אין ראָ קפעלער

3:30–5PM, ROCKEFELLER PARK HOUSE
געניסט פון דעם אומגעגנט אין
ּפאַ רק און שאַ פט קונסט .די
אינסטרוקטאָ רן וועלן ווײזן די
קינדער מיט ליים ,פאַ רב און
נאָ ך .בכדי צו האַ לטן די וועלט
גרין וועט מען זיך באַ נוצן מיט
ריסײקלט מאַ טעריאַ ל און ווײזן ווי
מיר קענען זיך באַ נוצן מיט דער
וועלט אין שעפערישע וועגן! טוט
זיך אָ ן פאַ ר אַ באַ לאַ גאַ ן! פינף
יאָ ר און העכער.

13

מיטוואָ ך סעּפטעמבער –7
אָ קטאָ בער 26
מיטוואָ ך קונסט אין טידראַ ּפ ּפאַ רק

3:30–5PM, TEARDROP PARK
געניסט פון דעם אומגעגנט אין ּפאַ רק און שאַ פט
קונסט .די אינסטרוקטאָ רן וועלן ווײזן די קינדער
מיט ליים ,פאַ רב און נאָ ך .בכדי צו האַ לטן די וועלט
גרין וועט מען זיך באַ נוצן מיט ריסײקלט מאַ טעריאַ ל
און ווײזן ווי מיר קענען זיך באַ נוצן מיט דער וועלט
אין שעפערישע וועגן! טוט זיך אָ ן פאַ ר אַ
באַ לאַ גאַ ן! פינף יאָ ר און העכער.

דינסטיק
סעּפטעמבער –6אָ קטאָ בער
25
קומט שּפילט שאַ ך
3:30–5PM, ROCKEFELLER PARK
שּפילט דעם ּפאָ ּפולערן שּפיל מיט וועג ווייזער
וואָ ס וועלן אײך העלפן צו פאַ רבעסערן אײערע
פעאיקײטן .שאַ ך העלפט דעם מוח .קינדער פון
פינף יאָ ר און העכער (ערוואַ קסענע קענען קומען
אויך!)

עופ׳עלע קונסט
10:30AM–12PM, ROCKEFELLER PARK
HOUSE

שּפילצײט אין ּפאַ רק הויז

גאָ ר יונגע אַ רטיסטן אַ נטדעקן די
וואונדערן פון ּפאַ ּפיר ,ליים ,און
פאַ רב .טוט זיך אָ ן גרייט פאַ ר אַ
באַ לאַ גאַ ן!

10:30AM–12:00PM, ROCKEFELLER PARK
HOUSE
קינדער אַ נטוויקלען זיך דורך שּפילן .קומט
באַ געגנט זיך מיט אַ נדערע קינגער ,שּפילט און
האָ ט הנאה!

מעשה’ס אין ּפאַ רק הויז

10:30–11:00AM, ROCKEFELLER
PARK HOUSE
קינדער לערנען זיך צו טראַ כטן דורך מעשיות
קומט און הערט אילוסטרירטע דערציילונגען ,ווי
אויך זינגען מיט טאַ נצערײ! אויפן  10/10וועט
קיין ּפראָ גראַ ם ניט פאָ רקומען.

WEDNESDAYS
דינסטיק
25 SEP07–OCT12אָ קטאָ בער –סעּפטעמבער 6
ROCK
יונגע גערטנער

!sing-a-longs

2:30–3PM, ROCKEFELLER PARK
CHILDREN’S GARDEN
אַ וואונדערליכע געלעגנהײט פאַ ר אונזערע
יונגע גערטנער צו כאַ ּפן אַ דזשוקס בליק אויף
דער וועלט! זיי וועלן הערן הערליכע מעשיות
בײם גאָ רטן ,און דערנאָ ך וועלן זיי אַ רײנגיין
אין גאָ רטן צו גראָ בן ,פאַ רוואַ סערן און
באַ טראַ כטן די נפלאות הבורא! צוזאַ מען וועלן
מיר זען די בײטנדיקע תקופות ,און זען ווי
פאַ רשידענע אינזעקטן העלפן די געוויקסן
וואַ קסן .דאָ ס וועט זיי אויך לערנען צו קוקן
אויפן אומגעגנט.
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ּפראָ גראַ מען פאַ ר עופ׳עלאַ ך

דאָ נערשטיק
–סעּפטעמבער 1
27אָ קטאָ בער

דינסטיק
סעּפטעמבער –6
אָ קטאָ בער 25

מאָ נטיק
סעּפטעמבער –12
אָ קטאָ בער 31

ּפובליק קונסט קומט באַ לד

סעּפטעמבער און אָ קטאָ בער
פײערן ּפובליק קונסט איבערפירן

RECTOR PARK EAST AND EAST OF SOUTH COVE
קומט מקבל פנים זײן דזשים דײנס מאַ לּפע און קאַ ץ בײם טאַ נצן,
לואיס בורזשואַ ס אויגן ,און טאָ ני קרעגס רעסאָ נייטינג גופים אין
דאַ טעס מיט ווייטערע זייער צײטווייליקע הײזער ,מיט מוזיק!
 bpca.ny.gov/events/אינפאָ רמאַ ציע אויף

ּפובליק קונסט :גערעכטיקײט דורך גזשיימס יאַ יאַ יו

ESPLANADE PLAZA
בשותפוץ מיטן פונד פאַ ר קונסט פאַ ר גערעכטיקײט ,בּפש״א שטעלט
פאָ ר אַ נײע קאָ מיסיע פון צײטווייליקע ּפובליק קונסט דורך דזשיימס
יאַ יאַ יו .קוקט אויס פאַ ר אָ ּפדעיטס וועגן עפענונגס פײערונג,
עקסקורסיעס און ווערשאַ ּפס מיטן אַ רטיסט ,אוןו ּפראָ גראַ מען וואָ ס
וועלן פאָ רשטעלן סאָ ציאַ לע גערעכטיקײט און תיקון גערעכטיקײט
פירער.
 bpca.ny.gov/events/דאַ טעס מיט נאָ ך אינפאָ רמאַ ציע אויף
Major support for Justice Reflected is provided by the Art For Justice Fund, a project
of Rockefeller Philanthropy Advisors, in partnership with the Ford Foundation.

אַ רטיסט געפירט עקסקורסיעס :פייגל בליק

TBD, MEET AT NORTHWEST CORNER OF ROCKEFELLER PARK
באַ רינגלט זיך מיט די פייגל פון ב״ּפ דורך פאַ רביטענע ריאַ ליטעט! לערנט
וועגן קונסט ,טעכנאָ לאָ גיע און אַ נדערע מיט שולי שדה ,שאַ פער פון א״ר
קונסט אינסטאָ לאַ ציע בײם בירדס אײ וויו ,זי וועט פירן אַ עקסקורסיע
.ווײזנדיק די קונסטווערק אַ קטיוואַ ציע ערטער.
 bpca.ny.gov/events/דאַ טעס מיט ווייטערע אינפאָ רמאַ ציע אויף
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אין
צענטער
קאַ מיוניטי
סטיווועסאַ נט הויך שולע
האַ רבסט קלאַ סן הויבן זיך אָ ן
דער קאָ מיוניטיסענטער איז אַ ן אָ רט פאַ ר פאַ רווײלן זיך,
סּפאָ רט ,שווימען ,און פיטנעס .יערליכע מעמבערשיּפס הויבן
זיך אָ ן פון  ,59$אַ לע אָ ּפציעס זײנען ווייניקער ווי  200$אַ יאָ ר.
קלאַ סן בחינם ווערן אַ רײנגערעכנט אין אַ לע מעמבערשיּפס,
אַ רײנרעכנענדיק; שווימען פאַ ר יעדער עלטער ,זומבאַ ,
באַ קסינג ,יאָ גאַ  ,באַ דמינטאָ ן ,טאַ י טשי ,און נאָ ך .האַ רבסט
.קלאַ ס זמן הויבט זיך אָ ן סעּפטעמבער 12
פאַ ר מער אינפאָ רמאַ ציע באַ זוכט דעם Community Center
at 345 Chambers Street, NY, NY 10282,
שרײבט:
אָ דער
www.bpca.ny.gov
communitycenter@bpca.ny.gov

6 RIVER TERRACE
איז אַ ן אָ רט אין בפ״ש וואָ ס מען קען אויסדינגען אויף 6River Terrace
ּפאַ רטיס ,מיטינגס ,קהילה אָ וונטן ,משפחה צונויפקלײבענישן ,און נאָ ך!
צוויי טויזנט סקווער פיס ,צוגענגליך פאַ ר אינוואַ לידן ,צוגענגליך פון גאַ ס,
מיט גרויסע פענסטער וואָ ס געבן נאַ טירליכע ליכט און מ׳קען זען די ּפאַ רקס
.און דעם טײך
אָ נהויבנדיק פון  600$פאַ ר צוויי שעה ,מיט אַ שעה פריער און אַ שעה
דערנאָ ך אויף צוצוגרייטן און אָ ּפרייניקן.
אַ שטר שכירות איז געפאָ דערט .אּפליקאַ ציעס דאַ רף מען אַ רײנגעבן לכל
Rental contract required.הפחות אַ חודש פון פאָ ראויס.
 212-267-9700 ext. 9363פאַ ר נאָ ך אינפאָ רמאַ ציע קלינגט:
: 6riverterrace@bpca.ny.govאָ דער שרײבט
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SOUTH BATTERY PARK
ריזיליאַ נס ּפרויעקט CITY

בּפ״ש באָ ל פעלדער
האַ רבסט שעות

סעּפטעמבער -1נאָ וועמבער 30

אויף צו באַ שיצן וואַ גנער ּפאַ רק און די אַ רומיקע קהילה פון שטאַ רקערע און
עפטערע שטורעמען ,וואַ גנער ּפאַ רק וועט זײן פאַ רמאַ כט פאַ ר צוויי יאָ ר
אָ נהויבנדיק אין די קומענדיקע חדשים.
ווען עס וועט זיך ווידער עפענען ,וועט עס האָ בן גרויסע שטחים און גערטנער;
דערציאונגס ,קהילה ,עסן און ּפראָ גראַ ם ערטער; הערליכע בילדער; און
צוטריטלעך פאַ ר אַ לעמען.
די דרום באַ טערי ּפאַ רק סיטי רעסילענסי ּפראָ יעקט איז טייל פון די נידעריקער
מאַ נהאַ טטאַ ן קאָ וסטאַ ל רעסילענסי ּפראָ גראַ ם ,וואָ ס וועט באַ שיצן אונדזער
שאָ רליין
.פון פלאַ דינג
צו היטן רעקאָ רדירונגען פון ּפרעזאַ נטיישאַ נז און קהל מיטינגז שייַכות צו די
ּ BPCA.NY.GOV.פרויעקט און צו אָ ּפשאַ צן די לעצט דיזיינז ,באַ זוכן
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, 8AMזונטיק & שבת , 8AM-9PMפרײטיק – מאָ נטיק9PM

ווינטער שעות

דעצעבער -1פעווראַ ל 29
, 9AMזונטיק & שבת , 9AM-8PMפרײטיק – מאָ נטיק8PM

געפינט זיך אויף West Street between Murray and
 Warren Streets.אָ פן גאַ נץ יאָ ר פאַ ר פוסבאָ ל ,באַ סקעט באָ ל
און אַ לע אַ נדערע מינים באָ ל שּפילערײ.
 www.bpca.ny.gov/apply/permitsאויף צו קריגן אַ ּפערמיט פאַ ר אַ באָ ל פעלד באַ זוכט

BATTERY PARK CITY MAP
WTC 1

WTC Memorial

West Street

rty
Libe

Winter
Garden

Ves
e

Nor
th E

nd A
ven

ue

Rive

Mu

rray

Stre
e

t

y St

War
ren

reet

Stre
et

Cha
mbe
rs S
tree
t

BPC Ball Fields

Stre
et

Murray Street

Hudson River Park

r Te

rrac

North Cove

River Terrace

e

Kowsky Plaza
Nelson A.
Rockefeller Park

CCSHS
Community Center at
Stuyvesant High School

Teardrop Park

Hurricane Maria Memorial

N. End Ave Island
Dog Run

North Esplanade

18

Rockefeller
Park House
The Terrace

Teardrop
Park
South
Asphalt Green

Ferries

Irish Hunger Memorial
6 River Terrace

Police Memorial

Waterfront Plaza
at Brookﬁeld Place
Belvedere Plaza
Plaza
Belvedere

Sirius Dog Run
at Kowsky Plaza
Esplanade Plaza

Historic
Battery Park
er
ty

West Street

Rector Park East

fL

ace

ry

e

te

Plac
First

e
Plac
ond
Sec

West Thames Park

eo

t
Ba

SOUTH BATTERY PARK CITY
RESILIENCY PROJECT

Pier A

South Cove

Rector Park West

Ferry to Statu

Pl

e
Plac

Rector Place

enue

Thir
d

d Av

et

ib

es S
tree
t

h En

Wes
t Th
am

t
Albany Stree

Sout

Pier A
Plaza

Little West St
re

West Thames
Street Dog Run

Robert F. Wagner, Jr. Park
Mother Cabrini
Memorial
BPC Parks Ofﬁce
75 Battery Place

BPC Ambassador Command Center
212 945-7233 (SAFE) & Community Room
200 Rector Place

Museum of Jewish Heritage
Restrooms
Art Installations
Composting Drop–Off
Closed for Construction

19

75 Battery Place
New York, NY 10280
212-267-9700
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www.bpca.ny.gov
facebook.com/batteryparkcityparks
twitter.com/bpca_ny
instagram.com/bpcparks

