
 
 גאווערנער קעטי האקול   9/16/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

גאווערנער האקול אנאנסירט דאס סוספענדירן פון סטעיט אויפנעמען הפסקה איינגעפירט אין לויף  
 פון דער פאנדעמיע  

  
פארבעסערטע פינאנציעלע בילד פלאסטערט דעם וועג פאר אגענטורן ווייטער אויפצונעמען מיט  

 דער הפסקה געהויבן ביז׳ן ענדע פון דעם יאר  
  

ויף דער וואך און פריאריטיזירן אויפנעמען פאר הויפט אויפגאבע  אגענטורן מוזן בלייבן א
 עקאנאמישע ריזיקע פארבלייבט  19-אקטיוויטעטן אזוי ווי קאוויד

  
   דאלייענט דער דיוויזיע פון דעם בודזשעט בולעטין  

  
גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט דאס סוספענדירן פון דער סטעיט אויפנעמען הפסקה ביז׳ן  

יאר, שטיצנדיג קאוויד פון דעם  אויפנעמען   ערהוילונג באמיאונגען.   19- ענדע  פון דער  דאס סוספענדירן 
וואס    סטעיט פינאנציעלע פלאןהפסקה קומט נאך דער גאווערנער האט ארויסגעגעבן די גע׳אפדעיט׳עט  

ביליאן דאלער אין איינקונפט העכער דאס וואס איז פריער געווען פאראויסגעזאגט    2.1זאגט פאראויס  
ווי דער עקאנאמישע ערהוילונג שטייגט איבער די ערווארטונגען. טראצדעם   וואס אגענטורן קענען  אזוי 

איצט ווידער אויפנעמען אן דאס קודם באקומען א וויתור פון דער דיוויזיע פון דער בודזשעט, דאך מוזן זיי 
פארוואלטן  איינגעהאלטקייט  מיט  ווייטער  און  אויפגאבעס  הויפט  זייערע  פאר  אויפנעמען  פריאריטיזירן 

 זייערע רעסורסן.  
  
ען ווייטער באקעמפן דער פאנדעמיע מוזן מיט אויך האלטן ניו יארק אויפ׳ן אין דער צייט וואס מיר טוה"

פאראויס ריכטונג און דאס נעמט אריין אויפבויען אונזער ארבעטסקראפט צו פארזיכערן אז מיר קענען  
  פונדעסטוועגן מוזן מיר "האט גאווערנער האקול געזאגט.    "שטיצן ניו יארקערס ביי די העכסטע שטאפלען,

צן צו ארבעטן מיט פאראנטווארטליכקייט און איינגעהאלטנקייט מיט דער סטעיט׳ס פינאנצן אזוי ווי פארזע
און העלפן   19-אויף אפצושטעלן דער פארשפרייטונג פון דעם דעלטא וועריענט פון קאווידמיר ארבעטן  

  "פארזיכערן אז אלע ביזנעסער און ניו יארקערס בלייבן זיכער.
  

מען הפסקה ביז׳ן ענדע יאר וועט ערמעגליכן פאר סטעיט אגענטורן צו פארגרעסערן  הייבן דער אויפנע
פון  געמינערט  זיך  האט  אגענטורן  עקזעקיוטיוו  אין  ארבעטער  צאל  דער  נאך  ארבעטסקראפט  זייער 

אומגעפער  -פול  118,000אומגעפער   ביז  ארבעטער  צווישן  -פול  107,500צייטיגע  ארבעטער  צייטיגע 
  , געטריבן דורך איינשרומפן.2021אוגוסט און  2020מערץ 
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