
 
 גאווערנאר קעטי האוקאל   9/21/2021 אויף באלדיגע פובליקירונג:

 

 

גאווערנאר האוקאל אנאנסירט נייע קאמיוניטי לופט נאכפאלגונג אונטערנעמונג איבערן סטעיט,  
   ערשטע פון איר סארט אין די פאראייניגטע שטאטן

  
סטעיט וועט דורכפירן קאנצעטרירטע לאקאלע לופט קוואליטעט שאצונגען אין קאמיוניטיס  

היסטאריש אנגעלאדנט מיט פארפעסטיגונג, וועט טרייבן געניטע סטראטעגיעס צו רעדוצירן לופט  
  טוישנדע שעדליכע גאזן-פארפעסטיגונג און קלימאט

 
DEC פאר ענווייראמענטאלע    טעט בויען גרענטסוועט שענקן קאמיוניטי לופט נאכפאלגונג קאפאצי

  גערעכטיגקייט ארגאניזאציעס צו פארזיכערן אריינצונעמען און אריינמישן לאקאלע כוחות
  

אונטערנעמונג וועט העלפן די סטעיט עררייכן איר אמביציעזע קלימאט ציהל צו רעדוצירן שעדליכע  
  און וועט באשיצן די פובליק'ס געזונטהייט 2050ביז   85%גאז עמיסיעס מיט 

  
גאווערנאר קעטי האוקאל האט היינט אנאנסירט א היסטארישע, נייע אונטערנעמונג צו נאכפאלגן לופט 

אין שוואכערע קאמיוניטיס איבער די גאנצע סטעיט און נוצן די אינפארמאציע און ציפערן וואס  קוואליטעט
ווערן געזאמלט צו אויספלאנירן סטראטעגיעס וויאזוי צו רעדוצירן לופט פארפעסטיגונג אין די  
יטי לופט  קאמיוניטיס, אריינרעכענענדיג די שעדליכע גאזן וואס ביישטייערן צו קלימאט טויש. די קאמיונ

נאכפאלגונג אונטערנעמונג איז די גרעסטע אזא סארט פראיעקט וואס איז סיי ווען אונטערגענומען אין די 
  פאראייניגטע שטאטן.

  
 Department of Environmentalדי סטעיט'ס דעפארטמענט פון ענווייראנמענטאלע אפהיטונג )

Conservation, DECארשונג און אנטוויקלונג אויטאריטעט )( און די ניו יארק סטעיט ענערגיע פNew 
York State Energy Research and Development Authority, NYSERDA וועלן אויפזיכטן אויף )

די אונטערנעמונג איבערן סטעיט, וועלכע וועלן העלפן זיכער מאכן אז אלע ניו יארקער בענעפיטירן פון די 
יעס אונטער איר היסטארישע קלימאט פירערשאפט און  סטעיט'ס שעדליכע גאזן רעדוקציע סטראטעג

(. אנאנסירט  Climate Leadership and Community Protection Actקאמיוניטי שוץ געזעץ )
טוהען די לופט נאכפאלגונג באמיאונגען שטיצן ניו יארק׳ס אמביציעזע  – 2021דורכאויס קליאט וואך 

  .2050פראצענט ביז  85 ציהל צו רעדוצירן שעדליכע גאז עמיסיעס מיט
  

"אונזערע קאמיוניטיס וועלכע זענען די שוואכסטע עקאנאמיש זענען אויך די שווערסטע באטראפן 
האט גאווערנאר געווארן דורך די שעדליכע ווירקונגען פון לופט פארפעסטיגונג און קלימאט טויש", 

"מיט די נייע אונטערנעמונג טוהען מיר זיך באנוצן מיט די נייעסטע   האוקאל געזאגט.
שריטענסטע טעכנאלאגיע צו אונטערזוכן די לופט קוואליטעט אין קאמיוניטיס איבער גאנץ ניו פארגע

יארק סטעיט, און מיר ארבעטן מיט עקספערטן צו באשטימען די בעסטע לייזונגען צו רעדוצירן די  
פארפעסטיגונג כדי צו פאררעכטן די אומגערעכטיגקייט וואס האט אראפגעוועגט אויף די שוואכערע  

  יילן פון אונזער סטעיט פאר צו לאנג." ט
  



 Climate Justiceזיך איבעררעדנדיג מיט די סטעיט'ס קלימאט גערעכטיגקייט ארבעט'ס גרופע ) 
Working Group און מיט קאמיוניטי פירער, וועלן די )DEC  אוןNYSERDA  ערטער וואו   10אויסוועלן

כנאלאגיע צו זאמלען אינפארמאציע און ציפערן צו אריינשטעלן לאקאל קאנצעטרירטע נאכפאלגונג טע
איבער די קוואליטעט פון די לופט. די ערטער וועלן אריינרעכענען מערערע שוואכערע קאמיוניטיס, סיי  

ָאּפסטעיט און סיי דַאונסטעיט. די נאכפאלגונג וועט אריינרעכענען קלימאט טוישנדע שעדליכע גאז  
פעסטיגער וועלכע אפעקטירן די פובליק געזונטהייט. אין עמיסיעס און אנדערע באגלייטנדע פאר 

אלגעמיין וועט די נאכפאלגונג אהערשטעלן א ברייטע בילד פון די לופט קוואליטעט אין קאמיוניטיס 
וועלכע זענען א היים צו ביז אזויפיל ווי פינף מיליאן ניו יארקער. די רעזולטאטן פון די נאכפאלגונג  

אויס רוקן די קלימאט געזעץ'ס אנווייזונג צו רעדוצירן עמיסיעס אין קאמיוניטיס אונטערנעמונג וועלן פאר
וועלכע זענען שווער באטראפן דורך לופט פארפעסטיגונג און זיי וועלן העלפן אדרעסירן די פובליק 

אריינרעכענענדיג העכערע צאלן פון לונגען   –געזונטהייט קאנסעקווענצן פון די פארפעסטיגונג 
   ט, אסטמא, הארץ קראנקהייט און פריצייטיגע טויט.קראנקהיי

  
וועט אויפזיכטן די קאמיוניטי לופט נאכפאלגונג פראגראם וועלכע וועט טרעפן די ערטער וועלכע   DECדי 

ווערן די מערסטע באטראפן פון שלעכטע לופט קוואליטעט, און זי וועט העלפן די סטעיט צו בעסער  
אין   –ונגען פרייע אינוועסטיר-אריינרעכענענדיג א טייל פון קארבאן –ציהלן פארמינערונג אקטיוויטעטן 

ערטער וואו אזעלכע אינוועסטירונגען וועלן ברענגען די גרעסטע פובליק געזונטהייט און קלימאט  
בענעפיטן. די נאכפאלגונג וועט אפמעסטן די לופט פארפעסטיגונג און שעדליכע גאזן כדי צו ארויסגעבן 

  ן און פאר פארשער.קאנצעטרירטע לופט קוואליטעט באריכטן פאר מוניציפאלע רעגירונגע-לאקאל
  

DEC די   טשעיר בעזיל סעגאס האט געזאגט,-קאמישאנער און קלימאט אקציע קאונסיל קָאו"
'ס DECנאכפאלגונג אונטערנעמונג איבערן סטעיט בויט אויף די יסודות פון די הצלחות פון די 

פארגעשריטענע לופט קוואליטעט שטודיע וואס איז דורכגעפירט געווארן דורכאויס עטליכע יארן אין 
אלבאני'ס דרוס זייט, וועלכע האט געטראפן און פאראויס גערוקט שריט צו אדרעסירן לופט  

אין אין די געגנט. די שטודיע איז אויספלאנירט געווארן און אויסגעפירט געווארן  פארפעסטיגונג
צוזאמענארבעט מיט לאקאלע איינוואוינער, און עס דינט אלץ א מוסטער צו נאכגעמאכט ווערן אין  

אנדערע קאמיוניטיס. שוואכערע קאמיוניטיס ווערן אפט מער באטראפן פון שלעכטע לופט קוואליטעט,  
ן, טרעמינאלן  וויבאלד זיי זענען נאענט צו ּפאווער פאבריקן, טראנספארטאציע אינפראסטראקטור, פארט

און אנדערע מקורות פון לופט פארפעסטיגונג. היינט, מיט גאווערנאר האוקאל'ס פירערשאפט, וועלן  
קאמיוניטיס איבערן סטעיט בקרוב לערנען מער איבער די לופט קוואליטעט אין זייערע געגנטער, און זיי 

סערן די לופט קוואליטעט און אין  וועלן ארבעטן מיט אונז צו אהערשטעלן סטראטעגיעס וויאזוי צו פארבע
טוישנדע עמיסיעס און ארבעטן צו נאכקומען ניו יארק'ס אמביציעזע -די זעלבע צייט אראפנידערן קלימאט

   קלימאט ציהלן."
  

טשעיר  -און קלימאט אקציע קאונסיל קָאו  NYSERDAפון  CEOדארין מ. העריסס, פרעזידענט און 
, "צופיל פון ניו יארק'ס שוואכסטע איינוואוינער זענען היסטאריש און אומיושר'דיג  האט געזאגט

אויסגעשטעלט געווען צו די אומגעוואונטשענע קאנסעקווענצן וואס פארפעסטיגטע לופט האט אויף א  
ל'ס פירערשאפט, קוקן מיר ארויס צו אנגרייפן דעם  געזונטע לעבנס שטייגער. אונטער גאווערנאר האוקא 

פראבלעם דורכן אדורכפירן די היסטארישע לופט קוואליטעט נאכפאלגונג פראגראם אלץ טייל פון 
אונזער ברייטע ארבעט מיטן באקעמפן קלימאט טויש און פארבעסערן די פובליק געזונטהייט אין אלע  

  קאמיוניטיס איבער די גאנצע סטעיט." 
  

"פאר דורות זענען  , האט געזאגט, UPROSEעליזאבעט איעמּפיער, עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון  
איינקונפט קאמיוניטיס געווען די אומווילנדע מכניסי אורחים פאר די  -הויטיגע און נידעריגע-טונקל

פארפעסטיגנדע אינפראסטראקטור און פאר גיפטיגע עמיסיעס פון פַאסיל פיּועל פאבריקן, הייוועיס, 
יג דערביי א היסטארישע  שאפנד –צו אויסרעכענען א טייל  –שעדליכע מיסט און דיזעל טראקס 



געזונטהייט אומיושר. מיר זענען ערמוטיגט צו הערן אז די יארן פון קאמיוניטי פירערשאפט אויף די  
פארנט ליניעס וואס האט עמטליך געברענגט צו די קלימאט פירערשאפט און קאמיוניטי שוץ געזעץ צו  

ועל מיט די סטעיט'ס היינטיגע  איז יעצט ארויסגעגאנגען מהכוח אל הפ – 2019אריבערגיין אין 
 –און ארבעטן מיט  –אנאנסירונג. עס איז נישטא קיין שום תירוץ אדער אנדערע וועג צו אינוועסטירן אין 

  שוואכערע קאמיוניטיס צו איינפירן לאקאלע קלימאט לייזונגען וועלכע זענען גרונטליך יושר'דיג."
  

יוו דירעקטארין און מיטגלידערין פון די קלימאט  עקזעקיוט  PUSH Buffaloרַאהווַא גירמאציאן, 
"איך בין באגייסטערט פון גאווערנאר קעטי האוקאל'ס  גערעכטיגקייט ארבעט'ס גרופע, האט געזאגט, 

איבערגעגעבנקייט צו אדרעסירן די קלימאט קריזיס דורך פלינקערהייט דורכפירן די קלימאט 
טיגע נייעס אז לופט קוואליטעט נאכפאלגונג וועט  פירערשאפט און קאמיוניטי שוץ געזעץ. די היינ

- פארברייטערט ווערן צו די שטאפל פון געגנטער און וועט ארבעטן דירעקט מיט לאקאלע קאמיוניטי
באזירטע ארגאניזאציעס איז גענוי פארוואס ענווייראמענטאלע גערעכטיגקייט פירער האבן געשתדל'ט  

  די אלע יארן." 
  

 WEיוטיוו דירעקטאר פון מיר טוהען פאר ענווייראמענטאלע גערעכטיגקייט )ּפעגי שעּפערד, עקזעק
ACT For Environmental Justice,שטודיעס ווייזן אז די קאנסעקווענצן פון לופט  (, האט געזאגט"

פארפעסטיגונג אויף די געזונט פון ניו יארקער וועלכע וואוינען אין קאמיוניטיס וועלכע ווערן באטראפן 
ן פאפעסטיגונג קענען זיין גאר שווער. די לופט נאכפאלגונג אונטערנעמונג וועט זיין קריטיש צו מער פו

קאנצעטרירטע ציפערן וועלכע זענען נויטיג צו וויסן וויאזוי צו רעדוצירן -קענען אהערשטעלן די לאקאל
יושר אין שעדליכע גאזן און באגלייטנדע פארפעסטיגער וועלכע ביישטייערן צו געזונטהייט אומ

  באטראפענע קאמיוניטיס. דאס איז גאר גוטע נייעס פון די גאווערנאר."
  

עדי בָאוטיסטע, עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון די ניו יארק סיטי ענווייראמענטארלע גערעכטיגקייט  
"קאמיוניטיס (, האט געזאגט, New York City Environmental Justice Allianceפארבאנד )

ווערן געפלאגט דורך אסטמא און אנדערע כראנישע געזונטהייט פראבלעמען אלץ  ארום די סיטי 
רעזולטאט פון לופט פארפעסטיגונג וואס ביישטייערט צו געזעלשאפטליכע און עקאנאמישע  

אומיושר'דיגקייטן און ווירקט אויף א נעגאטיווע אופן אויף זייער געמיינזאמע מעגליכקייט צו בליהען אלץ  
גאווערנאר האוקאל'ס נייע לופט נאכפאלגונג אונטערנעמונג וועט צונעמען די ספעציפישע   א קאמיוניטי.

פרטים וויאזוי לופט פארפעסטיגונג ווירקט אויף אונז, און עס וועט אונז ערמעגליכן צו טרעפן א לייזונג  
וקונפט פאר די  בויען א געזונטערע צ –און פונקט אזוי וויכטיג  –וואס וועט פארבעסערן אונזער קלימאט  

  וועלכע וואוינען אין געגנטער נאענט צו פאבריקן."
  

( דירעקטאר פון אדוואקאסי פאר ניו  American Lung Associationאמעריקאנע לונג פארבאנד )
"די אמעריקאנע לונג פארבאנד טוט אפלאדירן  יארק סטיעט, טרעוואר סָאמערפיעלד, האט געזאגט, 

גאווערנאר האוקאל פארן אונטערנעמען אנטשלאסענע שריט הייט צו אדרעסירן די געברויכן פון ניו 
יארקער אין שוואכערע קאמיוניטיס איבערן סטעיט וועלכע ווערן די מערסטע באטראפן דורך לופט  

ן די ענדערונגען וואס פעהלן זיך אויס אן וויסן פון פארפעסיגונג. ניו יארקער קענען פשוט נישט מאנע
פארדעם די שטאפלען פון אויסשטעלונג צו אומגעזונטע לופט פארפעסטיגונג, און די אונטערנעמונג גיבט 

דורכן גיין לפנים משורת הדין און אינוועסטירן מער אין   צוריק די מעגליכקייט צו אונזערע קאמיוניטיס.
לגונג טעכנאלאגיע, מער פון וויפיל די קלימאט פירערשאפט און קאמיוניטי שוץ לופט קוואליטעט נאכפא

געזעץ פארלאנגט, טוט גאווערנאר האוקאל ווייזן אז זי האט די פירערשאפט וואס פעהלט זיך אויס צו  
  זיכער מאכן אז ניו יארקער אטעמען אריין ריינע און געזונטע לופט."

  
NYSERDA  ראיאנישע שעדליכע גאזן אונטערנעמונג ) וועט ארבעטן דורך אירRegional 

Greenhouse Gas Initiative, RGGI פראצעדור צו פארטיילן געלט פאר די קאמיוניטי לופט )
נאכפאלגונג אונטערנעמונג. כדי צו פארזיכערן אז די קאמיוניטיס זענען גרונטליך פארמישט אין די  



'ס ענווייראמענטאלע גערעכטיגקייט פראגראם  DECי קאמיוניטי לופט נאכפאלגונג פראגראם, וועט ד
אין קאמיוניטי לופט נאכפאלגונג קאפאציטעט בויען גרענטס צו  $500,000צושטעלן מער פון 

פארבעסערן די מעגליכקייט פון קאמיוניטי גרופעס וועלכע ארבעטן אויפן שטח אין די געגנטער צו  
פט קוואליטעט נאכפאלגונג נעטווארקס איבערן ביישטייערן צו די אנטוויקלונג און אפעראציע פון לו

סטעיט. די פארגרעסערטע קאפאציטעט )מעגליכקייט( פון קאמיוניטי גרופעס וועט אויך ערמעגליכן 
פרייע טעכנאלאגיע אינוועסטירונגען אין  -גרעסערע ביישטייערונג אין דאס טרעפן און אויסוועלן קארבאן

עלן צוגעטיילט ווערן אין די בודזשעט פון קומענדיגע יאר צו  נאך געלטער וו זייערע לאקאלע געגנטער. 
  שטופן פאר קאמיוניטי פארמישונג אין עמיסיע רעדוקציע סטראטעגיעס.

  
די קאמיוניטי לופט נאכפאלגונג קאפאציטעט בויען גרענטס וועלן געשטיצט ווערן דורך די סטעיט'ס 

איז געוואקסן פון  EPF(. די  Environmental Protection Fund, EPFענווייראמענטאלע שוץ קאסע )
מיליאן   300צו אזויפיל ווי  1994-1995מיליאן דאלאר אין פיסקאלע יאר  31איר ערשטע צוטיילונג פון 
, די  EPFמיליאן דאלאר פאר די  300דורכגעפירטע בודזשעט טיילט צו   2022דאלאר. די פיסקאלע יאר 

מיליאן דאלאר פאר   40. די צוגעטיילטע געלט רעכנט אריין  העסטע סומע אין די פראגראם'ס היסטאריע
מיליאן דאלאר פאר   151מיליאן דאלאר פאר פארקס און פארוויילונג,   90שעדליכע מיסט פראגראמען, 
מיליאן דאלאר פאר קלימאט טויש פארשטייטערונג און אדאפטאציע   19אפענע שטח פראגאמען און 

טירונג וועט צושטעלן געלטער פאר קריטישע ענווייראמענטאלע  )זיך צופאסן( פראגראם. די אינוועס
פראגראמען ווי קויפן לאנד, באשיצן פארם לענדער, פארמיידן און אויסראטן פרעמדע בעלי חיים וואס  

אינוואדירן ערטער, פארמערטע צוטריט צו פארוויילונג ערטער, וואסער קוואליטעט פארבעסערונג און אן  
  ענטאלע גערעכטיגקייט אגענדע. אגרעסיווע ענווייראמ

  
###  

  

 
 www.governor.ny.govנאך נייעס קען מען באקומען ביי 

  | press.office@exec.ny.gov518.474.8418|  טשעימבערניו יארק סטעיט | עקזעקיוטיוו 
 

 זיך ארויסשרייבן 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=e1908cd8-be0bb599-e19275ed-000babda0106-87f2123e778a328e&q=1&e=89f880ff-4294-41a1-96d4-d3ef2d4fdb4c&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESDD00C697FC529E27852586F2006F291A00000000000000000000000000000000

