
 ווינטער 

2023 



 29  יאנואר ,  זונטאג 
יערליכע קונסטווערק פארשטעלונג   2023

 עפענונגס אויפנאמע 

1–3PM, 6 RIVER TERRACE 

אלע זענען געלאדנט צו קומען און געניסן פון ארבעט 

׳ס קונסטווערק פראגראמען. טרעפט BPCAגעשאפן ביי  

זיך מיט אנדערע קונסטלער, און די קונסטלער/אויסלערער 

 וועלכע פירן אן די פראגראמען.

 23 פעברואר–2  פעברואר , דאנערשטאג
 פארגעשטעלט קונסטווערק 

2-5:30PM, 6 RIVER TERRACE 

 

 

 דעניעל קריסטין יאסט,  

 

 
 פלָאוערס׳ ׳וויינדינג אסתר מזרחי, 

 30  יאנואר ,  מאנטאג 
 יערליכע ווירטועלע קונסטווערק פארשטעלונג 2023

געניסט פון א ווירטועלע גאלעריע פון קונסטווערק געשאפן דורך 
׳ס קונסטווערק פראגראמען. די דאזיגע  BPCAאנטיילנעמער ביי 

 פערסאן -פארשטעלונג קען געזען ווערן ביי דעם איןווידעאו 
)זעט זייט  River Terrace 6קונסטווערק פארשטעלונג אויף  

טּוב  -יּו  BPCAאויף דעם   30אנגעהויבן יאנואר (, אדער  2
 טשענעל. 

 
  מיט קאוד  QRסקאנירט דעם 

  דעם  סמַארטפָאן צו זען אייער 
BPCA טּוב טשענעל. -יּו 

 קאוו ליטעל דאנעלד בערנסטין,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 

 אומגעטיטלט נַאי לי לום,  
 
 

 

                                                                                                     פארק מאלן אינעם מעטיו פארק,                                                                               
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 9  פעברואר ,  דאנערשטאג 
 ׳ פעיק ׳פערעדאקס דאקס׳: ׳עף איז פאר  

6:30PM, 6 RIVER TERRACE 

  פילמען  ארויס הייבט סעריע  דאקס׳   ׳פערעדאקס די

סתירות׳דיגע אבער באצויבערנדע   פיגורירן  וועלכע

׳עף איז  דערציילונגען פון אומערווארטעטע מקורות.  

,  ארסאן וועלס(, דירעקטירט דורך 1973)פאר פעיק׳ 

רייזע וואס טוט גלייכצייטיג איז א פארשווינדלענדער 

  פעלשער  און פעלשעריי   אויפדעקן און זיך באדן אין

  ווערן  סערווירט וועט פאפקארן . סארטן אלע  פון 

שמועס וועט געהאלטן ווערן נאכ׳ן  א און , בחינם 

 פארשטעלונג.

 

 27  יאנואר –26  דעצעמבער 

 בוים ריסייקל׳ט אייער  

-העלפט באטערי פארק סיטי בלייבן גרין דעם הָאלידעי סעזאן! ביטע אראפ

 דרַאּפ׳ען אייער בוים אן קיין באצירונגען ביים זייט פון גאס. 

. ביימער  27פארק אפעראציעס וועלן אויפהייבן ביימער אנגעהויבן יאנואר 

יפ׳ט ווערן און געניצט פאר מָאלטש אין די פארקס פון באטערי  וועלן צע׳טש 

 . 212-267-9700 רופט, אינפארמאציע  מער פארפארק סיטי.  

אויב וועטער  צייט! -עס איז שניי

 ערלויבט 

מענטש -גייט ארויס און שפילט זיך אין די שנייאיגע טעג! בויט א שניי 

פייגלען ביי געקליבענע -אדער פארט, נעמט א טּוב רייד און מאכט שניי

פארקס. קוקט ארויס אויף   BPCדי גראזגארטנס פון לאקאציעס אויף  

אויף אונזערע סאושעל מידיע צייט פארברענגעניש מעלדונגען -שניי 

 טשענעלס:

www.bpca.ny.gov  

facebook.com/batteryparkcityparks 

twitter.com/bpca_ny 

instagram.com/bpcparks   

 2  פעברואר , דאנערשטאג
קונסטווערק    BPCAקונסטווערק שמועס:  

 ספעציאליסטן 

5:30–6:30PM, 6 RIVER TERRACE  

קונסט    BPCAנעמט אנטייל אין אן אינטימליכן שמועס מיט  

וועלן מיטטיילן אנעקדאטן פון זייערע פילע  אויסלערער וועלכע  

סעזאנען פון אויסלערנען אין באטערי פארק סיטי. זיי וועלן  

אספארא טעכניקן זיי  ארומרעדן די יעצטיגע פארשטעלונג און וו

קונסטלערישע אויסדרוק מיט קלאס  ניצן אויף צו דערמוטיגן 

  זייער   פאר   אינספיראציע   געפונען   זיי  אנטיילנעמער ווי אויך וויאזוי

 . ארבעט   אייגענע 

 

 

 10  פעברואר ,  פרייטאג 

 ׳ דרייוו ׳וואלענטיין בלוט  

12–6PM, 6 RIVER TERRACE 

ווייזט ליבשאפט, ביישטייערט בלוט! העלפט ווידער אנפילן די 

סטעיט געגנט. דער גאנצער פראצעס  -סוּפלייס אין דעם טריי אויסלויפנדע  

א שעה און איין ביישטייערונג קען ראטעווען מערערע נעמט אונטער 

 לעבנס!

 nybloodcenter.orgשרײבט אייך איין היינט אויף 

  

 

 

 

 19  יאנואר , דאנערשטאג
 מּואווי׳ ׳פערעדאקס דאקס׳: ׳אמעריקען  

6:30PM, 6 RIVER TERRACE 

  פיגורירן  וועלכע  פילמען  ארויס   הייבט סעריע  דאקס׳ ׳פערעדאקס  די 

אבער באצויבערנדע דערציילונגען פון איבערריישנדע   סתירות׳דיגע 

, קריס סמיט (, דירעקטירט דורך 1999מקורות. אין ׳אמעריקען מּואווי׳ )

  ענדליך און   פראיעקט טרוים  זיין   פינאנצירן  צו  שאפער-פילם א  פרובירט

  יארן   זיך  האט ער וואס  אויף פילם שוידער בודזשעט-נידעריגן עםד ענדיגן 

  א און ,  בחינם ווערן   סערווירט וועט פאפקארן . געווען מייאש פריער

 געשפרעך וועט געהאלטן ווערן נאכ׳ן פארשטעלונג. 
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 16  פעברואר ,  דאנערשטאג 
 לעפס׳׳ניו יארק  

7:30PM, 6 RIVER TERRACE  

אין פייערונג פון ׳שווארצע געשיכטע  

מאנאט׳, נעמט אנטייל אין א ניכטערן  

אפ קאמעדיע מיט ׳ניו  -אוונט פון סטענד 

-נאן אייגנארטיגער דער יארק לעפס׳. 

  בויען, לעבנס בארייכערן  צו  זוכט פראפיט

קאמיוניטי, און אינספירירן אודיענצן דורך  

געוויסע אינהאלט איז מעגליך  הומאר. 

סיג פאר יונגע קינדער.  נישט פא 

רעקאמענדירט פאר עלטערע יוגנטליכע  

 און ערוואקסענע. 
 זיך צו באטייליגן. קאוד אויף    QRסקאנירט דעם  

 
 
 
 

 

 –21  פעברואר,  דינסטאג 

 23  פעברואר ,  דאנערשטאג 
 אפס: ווינטער פויזע -פלעי 

3–4:30PM  קאמיוניטי צענטער ביי ,

 סטייוועסענט היי סקול 
זענען געלאדנט צו שפילן אין   6-10קינדער אין עלטער פון  

אפ קליניקס אין געקליבענע טעג דורכאויס דער ווינטער  -פאפ 

קָאטשעס פאר געניטשאפט    BPCAּפויזע. שליסט זיך אן מיט  

 אפן פאר אלע ראנגען.סעסיע מיט א סקרימעדזש ביים סוף 

 זיך צו באטייליגן. קאוד אויף    QRסקאנירט דעם  

 21  פעברואר,  דינסטאג 
 שמועס:   דינסטאג 

 לעבעדיגע היסטאריע מיט דיכטער קארנעליוס אידי 

1PM, 6 RIVER TERRACE 

אין פייערונג פון ׳שווארצע היסטאריע מאנאט׳, נעמט אנטייל מיט 

גרונדער פון ׳קעיוו -, באקאנטער דיכטער, מוזיקאנט, מיטקארנעליוס אידי 

קענעם׳, און געוועזענער צווישנצייטיגע דירעקטאר פון ׳פאעטן הויז׳ פאר 

א לייענונג און שמועס. ער איז דער פארפאסער פון עטליכע בארימטע 

, וואס  ׳דע געדערינג אוו מיי נעים׳אריינגערעכנט פארזאמלונגען פון פאעזיע,  

׳פוליצער פרייז׳. אלס א באליבטער לערער אמינירט געווארן פאר׳ן איז נ

איז אידי יעצט דער ׳דזשאן סי. האדזשעס פארזיצער׳ ביים 

 אוניווערסיטעט פון טענעסי/נאקסוויל.

ערמעגליכט דורך א שותפות מיט  
און באטערי פארק  ׳פאעטן הויז׳

 סיטי אויטאריטעט. 
 
 
 
 

 23  פעברואר , דאנערשטאג
 יערליכע קונסטווערק פארשטעלונג:   2023

 לייענונג און פאעזיע שליסונג אויפנאמע 

5:30–6:30 PM, 6 RIVER TERRACE 

אלע ווערן פארבעטן צו קומען און געניסן פון די באגייסטערנדע 

-׳ס ערשטBPCAארבעט געשאפן דורך אנטיילנעמער פון  

יערליכער שרייבעריי פראגראם. הערט און לייענט שרייבעריי און 

פאעזיע אויסצוגן, באקוקט קונסטווערק, און טרעפט אייך מיט 

 אנדערע שרייבער 

 פראגראם. ר וועלכע פירן אן דעם  און די קונסטלער/אויסלערע 

 16  מערץ,  דאנערשטאג 
 דאקס׳: ׳פערעדאקס  

 ׳פאלי סטיירין׳: ׳איי עם קלישעי׳ 
6:30PM, 6 RIVER TERRACE 

  פיגורירן  וועלכע  פילמען  ארויס   הייבט סעריע  דאקס׳ ׳פערעדאקס  די 

אבער באצויבערנדע דערציילונגען פון אומערווארטעטע   סתירות׳דיגע 

׳ּפָאלי סטיירין׳:  מקורות. אין פייערונג פון פרויען׳ס היסטאריע מאנאט, 

און    סעלעסטע בעל(, דירעקטירט דורך 2021) ׳איי עם עי קלישעי׳

-די ארכיוון פון ּפָאנק איקאן און עקס , גייט דורך א רייזע דורך פאול סנג 

 ווערן   סערווירט וועט פאפקארן פרוי ּפָאלי סטיירין.  -אנט רעי ספעקס פר 

 נאכ׳ן פארשטעלונג.  ווערן   געהאלטן   וועט שמועס   א און , בחינם 

 18  מערץ ,  שבת 
 ווענטשורס: אבסטעקל קורס -אינדרויסנדיגע עד 

                10:30AM–12:30PM, ROCKEFELLER PARK 

!  קראש׳  קורס  אבסטעקל  ׳אולטימעט דעם  אין  אנטיילצונעמען געלאדנט ווערן  פאמיליעס 

זיכערער אבסטעקל איז געבויט אויף ארויסצופאדערן פלינקקייט,  -יעדער שפיל

 קאארדינאציע, באלאנס, שנעלקייט און שטאנדהאפטיגקייט. 

 זיך אפצורופן. קאוד אויף  QRסקאנירט דעם 
 

 25  מערץ ,  שבת 
 שטאטישע נאטוראליסטן-נאטור שפאציר מיט אין 

11AM–12PM טרעפט זיך ביים עכטן וועלט אין ראקעפעלער פארק , 

אנגעפירטער נאטור  -אין פייערונג פון פרויען׳ס היסטאריע מאנאט, שליסט זיך אן אין א פרויען

ע מהלך אויף  ראקעפעלער פארק. די נאטוראליסטן וועלן פארשטעלן אן אייגנארטיג שפאציר דורך  

וואס מוטיגט יעדן צו גיין זיך אומקוקן אויף די גרויסע אפנלופטיגקייטן. זיך  אקטיווע קאנסערוואציע  

 registration@bpca.ny.govצו רעגיסטרירן, ביטע אימעיל׳ט: 
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 1  אפריל , שבת
 טורנאמענטן שאך  

9AM–1PM, 6 RIVER TERRACE   ,רעגיסטראציע פארלאנגט

 $15אפצאל:  

סטיל שאך טורנאמענט וואו  -שליסט זיך אן פאר א שווייצער

יעדער אנטיילנעמער וועט האבן די געלעגנהייט זיך צו  

פארמעסטן, לערנען און אויסארבעטן זייערע אינטערעסן אין  

  די  נאך  ווערן  געהאלטן   וועטשאך. אן אויסצייכענונג צערעמאניע 

ראגראם.  פ ָאף-דרַאּפ א  איז דאס . 5-12 יארן   פאר.  שפילן 

רעגיסטראציע פארלאנגט, ביטע אימעיל׳ט:  

registration@bpca.ny.gov 

 

 –11 אפריל, דינסטאג
 13  אפריל  דאנערשטאג

 אפס: פרילינג ּפָאזע -פלעי 

3–4:30PM צענטער ביי סטייוועסענט היי סקול , קאמיוניטי 

-זענען געלאדנט צו שפילן אין פאפ 6-10קינדער אין עלטער פון 

אפ קליניקס אין געקליבענע טעג דורכאויס דער פרילינג ּפָאזע.  

קָאטשעס פאר געניטשאפט סעסיעס   BPCAשליסט זיך אן מיט  

מיט א סקרימעדזש ביים סוף. אפן פאר יעדן ראנג פון ערפארונג.  

 קאוד אויף זיך איינצוגעבן.  QRסקאנירט דעם 

 13    אפריל , דאנערשטאג
 דאגעראטיפן ׳פערעדאקס דאקס׳: 

6:30PM, 6 RIVER TERRACE 

די ׳פערעדאקס דאקס׳ סעריע הייבט ארויס פילמען וועלכע פיגורירן 

סתירות׳דיגע אבער באצויבערנדע דערציילונגען פון אומערווארטעטע  

, איז א  אגנעס ווארדא(, דירעקטירט דורך 1976)׳דאגעראטיפן׳ מקורות. 

און געשעפטסלייט פון דעם ׳רּו דאגער׳ אין ּפָארטרעט פון די געשעפטן 

טעגליכע אקטיוויטעטן פון זייער ארבעט, זיי -פאריז. צווישן די טאג

  וועט פאפקארן. טרוימען  און  באציאונגעןרעדן פון זייערע לעבנס,  

און א שמועס וועט געהאלטן ווערן נאכ׳ן , בחינם  ןווער סערווירט

 פארשטעלונג.
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 18  אפריל ,  דינסטאג

 דינסטאג שמועס: ארטיגע האניג 

    6:30PM, 6 RIVER TERRACE 

נעמט אנטייל אין א קאכן דעמאנסטראציע און רעדן איבער די וואונדערליכע 

אינסטיטוט פון לערער פון דעם -פראדוצירטע האניג. א קאך-ארטיגאייגנשאפטן פון  

 אויסצוניצןוועט אנבאטן א קליינעם טעם און מיטטיילן עצות אויף אליין   קאך בילדונג

האניג    BPCטעגליכע מאלצייטן. א מוסטער קריגל פון  -דעם נאטורליכן זיסקייט אין טאג

 וועט געגעבן ווערן צו אנטיילנעמער אויף אויסצופרובירן אינדערהיים!

 זיך אפצורופן. קאוד אויף  QRסקאנירט דעם 

׳ 
ביי  
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 19  אפריל , מיטוואך
 דרייוו ׳ערד וואך׳ בלוט 

2–6PM, 6 RIVER TERRACE 

אין אפצייכענען ׳ערד וואך׳, העלפט ווידער אנפילן די אויסלויפנדע 

סטעיט געגנט. דער גאנצער פראצעס נעמט -סוּפלייס אין דעם טריי

אונטער א שעה און איין ביישטייערונג קען ראטעווען מערערע לעבנס! 

 nybloodcenter.orgשרײבט אייך איין היינט אויף 
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 17  אפריל ,  מאנטאג 
 טרעפט זיך מיט׳ן בינשטאק האלטער 

1:30–2:30PM טשעימבערס סטריט אריינגאנג, ראקעפעלער פארק , 

אלוועאלע  נעמט אנטייל אין א פרעזענטאציע און שמועס אנגעפירט דורך 

בינשטאק וואס געפונט ביי דער באטערי פארק סיטי בינשטאק האלטער 

זיך ביי דעם טשעימבערס סטריט אריינגאנג צו ראקעפעלער פארק. 

  און  האדעווען -בינען  שטאטישע -אין  פון   וויכטיגקייט די לערנט אייך איבער  

דעם געגנט און  אין   באמיאונגען  שטאנדהאפטיגקייט  פאר  תמעלו  אירע 

 לענגאויס דער שטאט.

 

 BPC  ביי  וואך׳  ׳ערד

 פראגראמען טעגליכע הַײבריד  
׳. 2023וואכעדיגער אפצייכענונג פון ׳ערד וואך  -באטערי פארק סיטי אויטאריטעט׳ס גאנץ

נעמט אנטייל אין ווירטועלע און לעבעדיג צוזאמקונפטן, אריינגערעכנט קָאמּפָאסטינג אין 

פריינטליכע אקטיוויטעטן. -באטערי פארק סיטי, שטאנדהאפטיגקייט איניציאטיוון, און ערד 

 ׳ס פראיעקט BPCAט  באזוכ

  אפדעיטס  פראגראם געפונען , דאטא  זאמלען   צו  אויף( iNaturalist) נאטוראליסט-איי אויף  בלאט

-׳ס באשעפענישBPCאופנים אנטיילצונעמען אין נאכשפירן  לוסטיגע  נאך אויסזוכן  און 

 פילפארביגקייט 

 

 

 אינפארמאציע: קוקט נאך אויף אונזערע סאושעל מידיע טשענעלס טעגליך פאר נאך 

 22  אפריל , שבת
 טרוים   STEAM׳ערד טאג׳:  

       11AM – 12:30 PM  ראקעפעלער באסקעטבאל הויף , 

)סייענס, טעכנאלאגיע,   STEAMקינדער ווערן געלאדנט אויפצוהייבן 

אינזשינערונג, ַארט/קונסט און מאטעמאטיק( ביי דעם ספעציעלן ׳ערד  

לופטיגע פעיר פיגורירנדיג באשעפטיגנדע  -טאג׳ טעמע אפן 

 . מעד סייענסאקטיוויטעטן און א לעבעדיגע פארשטעלונג פון 

 זיך אפצורופן. קאוד אויף  QRסקאנירט דעם 

 . 

 21  אפריל ,  פרייטאג 

 ׳ערד וואך׳: פאמיליע פויגלען 

                    10:30AM  , Rector Park East 

יַארד? נעמט אנטייל זיך צו -וואספארא פייגלעך וואוינען אין אייער בעק

די לערנען די עיקרים פון פייגל באקוקן אין דעם געשמאקן 

ארויסשפאציר פאר אנהייבער, האביאיסטן און לאנגיעריגע פויגלער 

, און זען  BPCפון צוגלייך. אינאיינעם וועלן מיר עקספלארירן די פארקס  

  איינוואוינער  פויגל שטאטישע-איןאזא באליבטן ארט פאר   וואס מאכט עס 

וועגווייזער  פעלד  און  שפאקטיוון! פויגל -וואנדער וואונדערבארע און

 וועלן צוגעשטעלט ווערן, אדער ברענגט אייער אייגנע.

 registration@bpca.ny.govזיך צו רעגיסטרירן, ביטע אימעיל׳ט: 

 

mailto:registration@bpca.ny.gov
mailto:registration@bpca.ny.gov


-9  יאנואר   מאנטאג   יעדן 
 24  אפריל 

 סיניאר גרופע עקסערסייז 

10:30–11:30 AM, 6 RIVER TERRACE 

זיך  פון  קערפער  גאנצן  דעם  פארשטארקערט 

זיך   ביז׳ן  לוסטיגע  אנווארעמען  ריי  א  מיט  אפקילן 

 לערער וועט אייך פירן אין אעראביקס,איבונגען. דער 

באלאנס און קאארדינאציע איבונגען, ווי אויך שטארקייט  

צו ברענגען טרענירונג. אנטיילנעמער ווערן דערמוטיגט  

 ך.א וואסער באטל און האנטו

 . 2/20,  1/16נישט דא קיין פראגראמען  

  פעברואר   מאנטאג   יעדן 
 3  אפריל -27

 שרייבןזכרונות )מעמואר( 

2–3:30 PM   ,200 RECTOR PLACE  

פארלאנגט, אומזיסטע פראגראם: רעגיסטראציע 

 פלאץ איז באגרעניצט

באטייליגט זיך אין א וועכנטליכע שרייבעריי  

דורך פארפאסער און  סעסיע אנגעפירט 

 . דורך נעמען דזשאן קורלי דיכטער  

באגייסטערונג פון לעבנס פאסירונגען, וועלן 

  ניצן צו ווערן  געמוטיגטאנטיילנעמער  

פארבעסערן זייערע  צו אופן אן אלס פארקלערענישן

אופן מען וויל.   שרייבעריי סטיל אויף סיי וועלכן 

רעגיסטראציע פארלאנגט, ביטע אימעיל׳ט: 

registration@bpca.ny.gov 

-10  אפריל   מאנטאג   יעדן 
 24  אפריל 

NYS  טרעיל פויגלעריי 

9:30AM, RECTOR PARK  EAST 

נאטוראליסטן זיך צו  BPCAנעמט אנטייל מיט  

ניו יארק סטעיט בוירדינג לערנען מער איבער דעם  

וואס הייבט ארויס ערשטראנקיגע פויגלעריי   טרעיל, 

לענגאויס דעם סטעיט. אינאיינעם וועלן  געלעגנהייטן  

, און זען וואס  BPCמיר עקספלארירן די פארקס פון  

שטאטישע  -ע אין באליבטן ארט פאר איר מאכט עס אזא  

!  פויגל -וואנדער פויגל איינוואוינער און וואונדערבארע  

,  ווערן   צוגעשטעלט   וועלן   וועגווייזער   פעלד   און   שפאקטיוון 

אדער ברענגט אייער אייגענע. זיך צו רעגיסטרירן, 

 registration@bpca.ny.govביטע אימעיל׳ט:  

-3  יאנואר   דינסטאג   יעדן 
 25  אפריל 

 ערוואקסענע זומבא

10:30–11:30 AM, 6 RIVER TERRACE 

איבונגען פארמאסקירט! נעמט אנטייל אין די 

-פארברענגענישן פיגורירנדיג גרינגלוסטיגע  

נאכצופאלגן לאטינישע טאנץ כארעאגראפיע און 

גלייכצייטיג ארבעטן אויף אייער באלאנס, 

קאארדינאציע און באוועגיגקייט גרייכונג. קומט גרייט 

פאר ענטוזיאסטישע לעקציעס, א ביסל שטארקייט 

 טרענירונג, און א לוסטיגן פארברענגעניש.

ערן דערמוטיגט צו ברענגען א וואסער  אנטיילנעמער וו 

 באטל און האנטוך.

-3  יאנואר   דינסטאג   יעדן 
 25  אפריל 

 אין -סיניאר דרַאּפ 

2:30–4 PM   ,200 RECTOR PLACE 
כאפט אייך אריבער אין קאמיוניטי רום און באטייליגט 

געגנט פאר   BPCזיך מיט סיניארס פונעם ברייטערן  

שמועסן, לאקאלע נייעס, און אומפארמאלע קארטן און 

  מיטברעטל שפילן. שאפט נייע פריינט און טרעפט זיך  

:   אימעיל׳ט ,  אינפארמאציע מער פאר.  שכנים

200rector@bpca.ny.gov 

-4  יאנואר   מיטוואך   יעדן 
 26  אפריל 

 ערוואקסענע כאר

1–2PM   ,200  RECTOR  PLACE 

  טשורטש סטריט סקול אוו מוזיק,דירעקטירט דורכ׳ן  

איז דער כאר אפן פאר אלע וואס האבן ליב צו 

צייטיגע און קלאסישע -אייך היינטזינגען! לערנט 

לידער און שטעלט פאר ביי קאמיוניטי פראגראמען 

 דורכאויס דעם יאר.
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 דאנערשטאגס  געציילטע

 13  אפריל   און 9  מערץ, 9  פעברואר, 12  יאנואר

 געזונטע מאכלים   זיך אויסוועלן טרעפטס מיך אין קיך: 

                11AM–12PM, 6 RIVER TERRACE 

בחינם׳דיגער פראגראם: רעגיסטראציע פארלאנגט, פלאץ איז  
 באגרעניצט. 

באט אן שאפערישע ענדערונגען אויף קלאסישע   לאורען סי. קעלינוטרישעניסט 

  הויפט צום, פארשפייז פון .  מאדעס  קעכעריי  און   צוגרייטונגקאכרעצעפטן, עסנווארג 

לערנט אייך צו שאפן מעניוס מיט ניצבארע עצות און קראנטע  ,  נאכשפייז און   מאלצייט

 . מאכלים און  געזונט בעסערע  פאר  געפינסן אויספארשונג 
 registration@bpca.ny.govרלאנגט, ביטע אימעיל׳ט: רעגיסטראציע פא 

 

 פרייטאג   יעדן 

 28  אפריל -6  יאנואר

 טשי טאי  

8:30–                           9:30AM, 6 RIVER TERRACE 

אלטן -פארבעסערט באלאנס, שטארקייט און פאקוס דורך דעם אור

געפירטע באוועגונגען און -כינעזישן דיסציפלין פון מעדיטעישען

 .2/17,  1/13לייכטע איבונגען. נישט דא קיין פראגראמען  

 

 מיטוואך   יעדן 

 29  מערץ -1 פעברואר

 מאלעריי פיגור 

                            2–4PM, 6 RIVER TERRACE 

בחינם׳דיגער פראגראם: רעגיסטראציע פארלאנגט, פלאץ איז  
 באגרעניצט 

 מענטשליכן  דעם מאלן  דורך טויגליכקייטן  קונסטלערישע  אייער ארויס  פאדערט

מאדעל זיך שטעלן פאר קורצע און לענגערע שטעלונגען  א וועט  וואך יעדע . פיגור 

 פאר אנטיילנעמער צו מאלן.

וועלן  מאטעריאלן  קריטיק.  און  עצות  ניצבארע  אנבאטן  וועלן  קונסטלער/לערער 

א  און  ווערן,  אייגענע צוגעשטעלט  זייערע  ברענגען  צו  געמוטיגט  ווערן  רטיסטן 

 מאלעריי מיטלען וואס געפעלט זיי דאס מערסטע.

 registration@bpca.ny.govרעגיסטראציע פארלאנגט, ביטע אימעיל׳ט: 
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-21 מערץ  דינסטאג   יעדן 
 18 אפריל 

 אנהייב פרילינג קינדער גארטנעריי 
 6-10פאר יארן  

              3:15–4:45PM,  ראקעפעלער פארק 

בחינם׳דיגער פראגראם: רעגיסטראציע פארלאנגט,  

 פלאץ איז באגרעניצט 

  לערנטפריידט זיך מיט׳ן פרילינג דורך גראבן און פלאנצן אין דעם קינדער גארטן.  

 .ערשטהאנטיג קָאמּפָאסטינג  און פירונגען גרינע איבער אייך

!  ווערן  צו שמוציג  גלייכן און נאטור פונעם הנאה  האבן וואס קינדער  פאר

רעגיסטראציע פארלאנגט, ביטע אימעיל׳ט: 

registration@bpca.ny.gov 
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-9 יאנואר  מאנטאג   יעדן 
 24 אפריל 

 עלטערן און בעיבי יאגע 

6 RIVER  TERRACE 

בחינם׳דיגער פראגראם: רעגיסטראציע פארלאנגט, פלאץ איז  

)נישט דא קיין פראגראמען    6מערץ –9: יאנואר 1ציקל באגרעניצט 

 ( 2/20, 1/16אום 

 23אפריל  –13: מערץ  2ציקל  

1–2:15PM    3:45–2:30אדערPM 

האט הנאה פון יאגע אין א זיכערע, שטיצנדע סביבה און גלייכצייטיג זיך לערנען  

 — קינדער פיצלעך און   עלטערן  נייע   פאר  צוגעפאסט ספעציפיש איבונגען  און שטעלונגען  

 דורך קריכן. רעגיסטראציע פארלאנגט,  געבוירענע -ניי 

 registration@bpca.ny.govביטע אימעיל׳ט: 
 
 
 
 

 מיטוואך   יעדן 
  מערץ -11  יאנואר 

29 
 קינדי ראק 

6 RIVER  TERRACE 

בחינם׳דיגער פראגראם: פלאץ איז  

:  1כל הקודם זכה סעסיע באגרעניצט,  

9:30–10:15AM 

 11:30PM–10:45:  2סעסיע  
ראק מוזיקאנטן פירן -אונזער פאנטאסטישער רשימה פון קינדי

-פאמיליעס מיט זייערע קליינטשיגע אין זינגען לעבעדיגע מיט

 זינגערייען!
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 יאנואר  דאנערשטאג   יעדן 
 30 מערץ-12
 סקול שפילן און קונסטווערק -ּפרי 

10–11:30 AM, 6 RIVER TERRACE 

בחינם׳דיגער פראגראם: רעגיסטראציע פארלאנגט,  

 פלאץ איז באגרעניצט 
רופנדיג אלע קליינע קינדער! אינטעראקטיווע שפילעריי, קונסטווערק שאפן, 

 נאך. און 

  עלטער-סקול-ּפרי ביז  פיס די אויף  שוין  גיין וואס   קינדער קליינע   פאר

ן אנטייל זייערע באגלייטנדע עלטערע. ערוואקסענע נעמע  און קינדער

דורכאויס דעם פראגראם. רעגיסטראציע פארלאנגט, ביטע אימעיל׳ט: 

registration@bpca.ny.gov 

 
 
 
 
 
 

 דאנערשטאג   יעדן 
 מערץ -12  יאנואר 

30 
 טאדלערסלידער און דערציילונגען פאר 

200  RECTOR PLACE 

 4:00PM–3:15:  1סעסיע 

 5:00PM–4:15:  2סעסיע 

בחינם׳דיגער פראגראם: רעגיסטראציע פארלאנגט,  

 פלאץ איז באגרעניצט 

שאפעריי, דערציילונגען  -רופנדיג אלע קליינע קינדער! אינטעראקטיווע מוזיק

-סקול -ּפרי  ביז   פיס די  אויף  שוין  גייען  וואס  קינדער  קליינע פאר . נאךאון  

זייערע באגלייטנדע עלטערע. ערוואקסענע נעמען אנטייל   און  קינדער   עלטער

מעיל׳ט:  רעגיסטראציע פארלאנגט, ביטע אי דורכאויס דעם פראגראם.  

registration@bpca.ny.gov 

6   RIVER TERRACE 
 קאמיוניטי צוזאמקונפט ארט 

  פאר  פארדינגען   צו   אויף  פאראן ,  ארט  צוזאמקונפט  קאמיוניטי   בייגיגע  א   איז   טערעס   ריווער  6

זיצונגען, קאמיוניטי פראגראמען, פאמיליע און הָאלידעי צוזאמקונפטן און נאך! דער  ,  פארטיס 

וויל  2,000 פוסיגער,  גאס-סק.  האט  ארט  צוטריטליכע  גרויסע  -טשעיר  צוטריט,  הייעך 

 וויזועל -ַארט אודיאו-דע -ָאוו-יבן נאטורליכע באלייכטונג, א סטעיט פענצטער וואס ג 

 טייך.סיסטעם, און בליקן פונעם פארק און הודסאן  

שעה׳יגע פראגראם, מיט א שעה בעפאר  -פאר א צוויי  $600ראטעס הייבן זיך אן מיט  

 פאר אויפשטעלן און אויפרוימען.און דערנאך 

מוזן ערהאלטן ווערן ווייניגסטנס איין  רענט קאנטראקט פארלאנגט. אפליקאציעס

 חודש פון פאראויס פונעם פארלאנגטן דאטום פאר׳ן דינגען.

-212: רופט  ביטע , אינפארמאציע  נאך  פאר  און  באשטעלונגען , טורס   ארט פאר

 6riverterrace@bpca.ny.gov, אדער אימעיל׳ט: 9363עקסטענשען  267-9700

200   RECTOR PLACE 
 צימער קאמיוניטי 

 ארט  בייגיגע  פוסיגע .  סק רעקטאר פלעיס איז א  600דער קאמיוניטי רום ביי 200

און קליינע  , זיצונגען קאמיוניטי  און  ביזנעס  פאר ארויסצודינגען  אויף פאראן 

 סאציעלע, פאמיליע און הָאלידעי צוזאמקונפטן. 

ביי   אן  זיך  הייבן  פארלאנגט.    50ראטעס  קאנטראקט  רענט  שעה.  א  דאלער 

פאראויס פונעם   מוזן ערהאלטן ווערן ווייניגסטנס איין חודש פוןאפליקאציעס  

 פארלאנגטן דאטום פאר׳ן דינגען.

-212:  רופט  ביטע ,  אינפארמאציע   נאך  פאר   און   באשטעלונגען ,  טורס   ארט  פאר

 200Rector@bpca.ny.gov, אדער אימעיל׳ט: 9363עקסטענשען  267-9700

 

 

BPC  יאנואר   פעלדער  באל  
 28  פעברואר -1

 שעה׳ןווינטער 

שבת  9AM-8PMפרייטאג,  –מאנטאג 
 9AM-8PMאון זונטאג, 

 סטריטס.געפונט זיך אויף וועסט סטריט צווישן מורעי און ווארען 

קיקבאל,   סאפטבאל,  אריינגערעכנט  סּפָארטס  גרופע  פאר  יאר  גאנץ  א  אפן 

  באל   פאר  ווענדן   צו   זיך  אויף.  סאקער  און,  פוטבאל,  לעקראס,  פריסבי אולטימעט  

 www.bpca.ny.gov/apply/permitsביטע באזוכט: , פערמיט פיעלדס

  אריינצוגעבן   פארבעטן   זענען   אלע   כאטש ,  וויסן   זייט   ביטע * 

  פאר   קדימה   זכות   וועט ,  פעלדער   באל   די   ניצן   פאר׳ן   אפליקאציעס 

  פראגראמען   יוגנט   פראפיט -נאן   צו   ווערן   געגעבן   צייט   פעלד 

 . קאמיוניטי   דאונטאון   די   דינען   וועלכע 
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 30  אפריל -3  יאנואר

 שעה׳ןווינטער  
שבת און זונטאג,   7-10PMפרייטאג,  –מאנטאג 

1-9PM 

צוגענגליכע   א  איז  צענטער  קאמיוניטי  און דער 

פארוויילונג,   פאר  רעסָארס  ,  ספארט באקוועמע 

 .געניטונגען  און שווימען

 
 מיטגלידערשאפט יערליכע 

+(18) ערוואקסענע  
 

$199 

ּבעטערי ּפארק סיטי איינוואוינער 

 

+(, מיליטערישע  62יוגנטליכע, סיניארס )  $179

  $79  מיטגלידער 

 סיטי איינוואוינער באטערי פארק 

 $59 יוגנטליכע, סיניארס, און מיליטערישע מיטגלידער 
 

 מיטגלידער אומזיסטע קלאסן פאר  

שווימען לעקציעס פאר יעדן עלטער, גאנצן קערפער  

און  באקסינג וואורקאוט, האטהא יאגע, טאי טשי, 

בעדמינטאן זענען אומזיסט פאר אקטיווע  

 מיטגלידער. 

 
 פאס טאג  

ערוואקסענע 
 

$15 

 און   יוגנטליכע, סיניארס, מיליטערישע מיטגלידער 

 $10איינוואוינער ּבעטערי ּפארק סיטי 
 
 

 
 , אינפארמאציע  מער פאר

  345באזוכט דעם קאמיוניטי צענטער אויף  

Chambers Street ,www.bpca.ny.gov  אדער

 communitycenter@bpca.ny.govאימעיל׳ט:  

 
 

 

  דאנערשטאג   און   זונטאג   יעדן 
 28 יוני-5  יאנואר 
יעדן זונטאג,  בעדמינטאן  

1-5:30PM     יעדן

 7-9:30PMדאנערשטאג,  
אויף  דריי הויפן זענען פאראן פאר בעדמינטאן שפילן  

 יעדן שטאפל. שאטלקאקס און רעקעטס ווערן צוגעשטעלט. 

 
 
 

 זונטאג   און   שבת   יעדן 
 גרופע שווימען לעקציעס פאר קינדער 

אין די   סיי  קאנפידענץ אנטוויקלט  שווימען  לערנען  זיך
וואסער און סיי אינדרויסן דערפון. קינדער לערנען זיך  
וואסער זיכערהייט געניטשאפטן, ווי אויך א געזונטע  

פיזישע אקטיוויטעט וואס מען קען זיך מיט דעם  
 לעבן.  באשעפטיגן א גאנץ

 . מיטגלידער -נישט  פאר $60, סעסיעס  6: אפצאל

–7  יאנואר:  1  ציקל
:  2  ציקל  12  פעברואר
  2  אפריל–25  פעברואר

  מאי –15  אפריל :  3  ציקל
21 

 אנליין*פעאיגקייט שטאפלען און קלאס צייטן ווערן געליסטעט 

 מיטוואך   –  מאנטאג   יעדן 
 גרופע שווימען לעקציעס פאר ערוואקסענע 

,  לעבנסלאנגע  אייך  לערנט און  קאנפידענץ -זעלבסט  אייך  שאפט

  מיט שווימער.  פעאיגקייטן   זיכערהייט וואסער רעטנדע -לעבנס  און 

.  פעאיגקייטן זייערע  אויסבעסערן  זיך קענען  ערפארונג פריערדיגע 

 סעסיע  ווינטער  די . באקומען  צו  אויך  זענען  לעקציעס  פריוואטע 

, סעסיעס  8: אפצאל . יאנואר אין   וואך ערשטן  דעם  אן  זיך הייבט

:  באזוכט , דעטאלן  פאר. מיטגלידער -נישט   פאר $80

bpca.ny.gov/places/community-center 

 
 

 מיטוואך   און   מאנטאג   יעדן 
 יאגע   האטהא

 28  יוני -9  יאנואר יעדן מאנטאג,  
,  2/20, 1/6נישט דא קיין קלאסן 

יעדן מיטוואך,  .  6/19, 5/25
 7-8PM  29  מערץ -4  יאנואר 

לערנט אייך שטעלונגען און בארואיגונג מיטלען און גלייכצייטיג  
 העכערן ענערגיע שטאפלען אין דעם געמיטליכן אויסשטרעק קלאס.

יך  אפן או   *מאנטאג סעסיע בלויז פאר מיטגלידער. מיטוואך סעסיע איז
 מיטגלידער. -פאר נישט

 
 

  יאנואר   מיטוואך   און   מאנטאג   יעדן 
 28 יוני-4

 איבונגעןקערפער באקסינג  -גאנץ

יעדן  , 8:30PM–7יעדן מאנטאג, 

 , 8:30PM–7מיטוואך,  

די ביאמעכאניקס פון דעם ספארט פאדערן זיך צו אנטוויקלען 

קערפער -גאנצןכח פון די פיס ארויף, רעזולטירנדיג אין א  

 .6/19,  5/29,  2/20,  1/16איבונג. נישט דא קיין פראגראמען   

 

 

 דאנערשטאג   יעדן 
 29  יוני-5  יאנואר 

 טשי טאי 

7:15–8:15PM 

  און  בייגיגקייטבויט מוסקלען און שטארקייט, פארבעסערט 

באלאנס, און מער אייער אעראבישע אויסגעארבעטקייט. טאי  

רעזולטירט אין שטארקייט און פאקוס פאר׳ן קערפער און טשי 

 מוח.

 

 יאנואר   שבת   און   מיטוואך   יעדן 
 29  אפריל -4

 קאורט אפענע באסקעטבאל -ערוואקסענע פול 

יעדן מיטוואך,  1-6PMיעדן שבת, 

7-9:45PM 

וילן שפילן ארגאניזירטע שפילן א גאנץ יאר קענען קומען אין  באסקעטבאל שפילער וואס ו

 פאר.  לאנג ווינטער גאנץ א דזשים שטאק ׳טע 6 אונזער  אין  שפילן   קאורט-פול שפילן 

 . ערוואקסענע 
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The Battery 

www.thebattery.org 
 

West Street 

Hudson River Park 

 

BPC Ball Fields 
 
 

 
Winter 

Garden 

 
Pier A 
Plaza 

 
 
 

 
SOUTH BATTERY PARK CITY 

RESILIENCY PROJECT 

 

 
 
 
 

 
Nelson A. 

Rockefeller Park 

 
 
 
 

 
Rockefeller 

Park House 

 
e 

 
 
 
 

 
Teardrop 

Park 

 
 
 
 
 
 

Ferries 

 

Irish Hunger Memorial 

 
North Cove 

 
 
 

Waterfront Plaza 

at Brookfield Place 

 
 

 
Kowsky Plaza 

Police Memorial 

Sirius Dog Run 

at Kowsky Plaza 

 
 

 

Rector Park West 

Rector Park East 

 
 
 

 
West Thames Park 

 
South Cove 

 
West Thames 

Street Dog Run 

 
 
 
 

Mother Cabrini 
Memorial 

BPC Parks Office 
75 Battery Place 

Pier A 

 
Robert F. Wagner, Jr. Park 

Museum of Jewish Heritage 

Restrooms 
Art Installation 

CCSHS 

Community Center at 

Stuyvesant High School 

 
Hurricane Maria Memorial 

North Esplanade 

The Terrace 

Teardrop Park 

N. End Ave Island 
Dog Run 

South 

Asphalt Green 

6 River Terrace 
 

 Belvedere Plaza 
 
Esplanade Plaza 

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

Composting Drop–Off 

Closed for Construction 

To learn more, visit bpca.ny.gov/sbpcr 

BATTERY PARK CITY  

 
WTC Memorial 

 

 
WTC 1 
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      באַטערי פּאַרק סיטי מאַפּע

http://www.thebattery.org/


 

75 Battery Place 

New York, NY 10280 

212-267-9700 

www.bpca.ny.gov 

facebook.com/batteryparkcityparks 

twitter.com/bpca_ny 

instagram.com/bpcparks 
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