
 

 

 
 גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו   6/25/2021 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

דעקלעראציע פון נאציאנאלע גאווערנערס אסאסיאציע פארזיצער ענדרו מ. קאומאו און וויצע 
פארזיצער אסא האטשינסון אויפן מערקפונקט אינפראסטרוקור הסכם צווישן פרעזידענט ביידן, 

  פרעזידענטקע העריס און קאנגרעס-וויצע 
  

ו און וויצע פארזיצער אסא הוטשינסון נאציאנאלע גאווערנערס אסאסיאציע פארזיצער ענדרו מ. קאומא
האבן ארויסגעגעבן די פאלגנדע דעקלעראציע נאכדעם וואס פרעזידענט ביידן און וויצע פרעזידענטקע  

- פארטייאישע גרופע פון לעגעסלאטארס האבן געמאלדן א מערקפונקט צוויי-העריס און א צוויי
    כטן פרי:פארטייאישע אינפראסטרוקטור פונדאמענט מיט קאנגרעס נע

  
- "גאווערנערס זענען געמוטיגט פון נעכטיגן אנאנס פון ווייסן הויז, וואס האט באשטעטיגט א צוויי

ווי   פארטייאישע פונדאמענט פאר היסטארישע, נייע אינוועסטירונגען אין אמעריקאנער אינפראסטרוקטור.
פארטייאישע ענינים  -וייניגע אמת'ע צוויידי גאווערנערס האבן געוויזן, אינפראסטרוקטור איז איינע פון די ו 

פון דעם   און דער פונדאמענט אנערקענט די וויכטיגקייט פון א פעדעראלע שותפות אין אינוועסטירונג.
לע באן צו דער אינטערסטעיט הייוועי סיסטעם, גרויסע,   אירי קאנאל ביז צום טרַאנסקָאנטינענטַאַ֜

פאר די לעצע   אנאמישע געוואוקס און מאדערניזאציע.טראנספארמאטיווע פראיעקטן האט געטריבן עק
   איפראסטרוקטור כסדר פארערגערט. USפיר צענדליגע יאר, אבער, האט זיך דער אלגעמיינער מצב פון 

  
בעת קאנגרעס גרייט זיך צו שרייבן די גרויסע אינפראסטרוקטור אינוועסטירונג פלאן געשטעלט אויף דעם  

פארטייאישן אופן צו פארזיכערן אז סטעיט און  -פונדאמענט, וועלן גאווערנערס ארבעטן אין א צוויי
און מאכן מער עלאסטיש טעראטאריע געברויכן זענען אדרעסירט, אזוי ווי אינוועסטירונג צו מאדערניזירן 

אונדזער טראנספארטאציע סיסטעם; שטיצן אינאוואציע צו מאכן אונדזער ענערגיע סיסטעם מער 
עפעקטיוו; און אדרעסירן די וויכטיגע אנגעזאמעלטע ארבעט אין קריטישע וואסער אינפראסטרוקטור  

פארזיכערן אז די סטעיטס זאלן   כדי דאס זאל ווערן געטון ווי עס דארף צו זיין, מוז קאנגרעס פראיעקטן.
  שטאפל אינוועסטירונגען ווערן געמאכט.-זיין פאראנטווארטלעך אנצופירן ווי אזוי די סטעיט

  
פארטייאישן אופן צו אוואנסירן די און  -מיר קוקן ארויס צו ארבעטן מיטן ווייסן הויז און קאנגרעס אין א צוויי

  דס גאווערנערס." אנדערע פריאריטעטן אין נאמען פון דעם לאנ
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