
 
 גאווערנער קעטי האקול   11/2/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

 גאווערנער האקול שרייבט אונטער לעגיסלאציע צו רעדוצירן און פארוואלטן מיסט  
  

 האנדלט זיך מיט ארטיגע סָאליד מיסט פארוואלטונג פלענער   S.6334/A.5605ע  לעגיסלאצי
  

דערמוטיגט די עלימינאציע פון דאס באניץ פון געוויסע סארטן   S.6815/A.7564 לעגיסלאציע 
 קאמפוסן   CUNYאון  SUNYמאליגע פלאסטיק מאטעריאלן ביי -איינציג

  
גאווערנער קעטי האקול האט היינט אונטערגעשריבן לעגיסלאציע צו פארלאנגען אז ארטיגע סָאליד  

מיסט פארוואלטונג פלענער מאכן באמיאונגען צו העכערן מיסט אוועקפירן, אריינגערעכנט ריסייקלינג  
באניץ מאטעריאלן  -למא- און קָאמּפָאסטינג, און דערמוטיגן דאס עלימינירן דאס באניץ פון וגעוויסע איינציג

 ביי סטעיט אוניווערסיטעט פון ניו יארק און סיטי אוניווערסיטעט פון ניו יארק קאמפוסן. 
  
מיט׳ן גורל פון דעם פלאנעט אויפ׳ן וואגשאל, מוז ניו יארק פארזעצן ווייטער צו פירן דעם וועג אין די  "

דער לעגיסלאציע  " געזאגט גאווערנער האקול.האט  "אלוועלטליכע קאמף קעגן דעם קלימאט קריזיס,
פעקעדזש וועט פארזיכערן אז ניו יארקער ריסייקל׳ען, קָאמּפָאסט׳ען, און ענדיגן ביסלעכווייז דאס באניץ 
   "פון פלאסטיק פראדוקטן, אוועקצושטעלן אונזער סטעיט אויפ׳ן וועג צו א ריינערע און גרינערע צוקונפט.

  
פארלאנגט אז ארטיגע מיסט פארוואלטונג פלענער נעמען אריין מיטלען  S.6334/A.5605  לעגיסלאציע

צו העכערן מיסט אפרוימונג. אזוי ווי מיר זוכן צו באקעמפן קלימאט ענדערונג, וועלן ריסייקלינג און 
קָאמּפָאסטינג ווערן אומשאצבארע געצייג וועלכע וועלן ערמעגליכן פאר ניו יארק סטעיט אוועקצוהאלטן  

 פון די לענדפילס.   מיסט
  

צופיל מיסט וואס וואלט געקענט ריסייקל׳ט ווערן אדער  "סענאטאר רעיטשעל מעי האט געזאגט, 
קָאמּפָאסט׳עט קומט אן צום סוף אין א לענדפיל. ניו יארק האט געמאכט באדייטנדע פארשריטן אין דאס  

ער. די לעגיסלאציע פארלאנגט פון רעדוצירן די סומע מיסט מיר פארשאפן, אבער מיר קענען טוהן נאך מ
מוניציפאליטעטן צו זיין זיכער אז זיי נעמען אין באטראכט וויאזוי צו העכערן ריסייקלינג און קָאמּפָאסטינג 

אין די צייט וואס זיין פארוואלטן זייער סָאליד מיסט. דא אין אנאנדאגא קאונטי האבן מיר געבויט א 
מיסט קָאמּפָאסטינג איינריכטונג, און עס האט  -אפפאל און יַארד טעכנאלאגיש פארגעשריטענע עסנווארג 

געטראפן פיל ערפאלג. איך דאנק גאווערנער האקול פאר׳ן אונטערשרייבן דעם ּביל, און איך קוק ארויס  
   "אויף צו זעהן מוניציפאליטעטן מאכן פארשריטן אין אוועקהאלטן מיסט פון לענדפילס.

  
באזייטיגן קָאמּפָאסט׳בארע און ריסייקל׳בארע  " פסטין האט געזאגט, מיטגליד הארווי ע-אסעמבלי 

  —מאטעריאלן פון אונזער מיסט שטראם איז א הויפט שטאנדטייל אין רעדוצירן גרינהויז גאז ארויסלאז 
מיט אונזער לעגיסלאציע פרעגן מיר לאקאליטעטן ארום די סטעיט אנצוגרייטן א פלאן אויף וויאזוי דאס 

נויטיג צו פארזיכערן אז מיר טרעפן צו די צילן פון די -נידערן די שעדליכע גאזן איז העכסט אויפצוטוהן.
קלימאט פירערשאפט און קאמיוניטי באשיצונג אקט. איך שטאלציר מיך צו ארבעטן אינאיינעם מיט  



ן  סענאטארקע מעי און גאווערנער האקול צו קעמפן קעגן קלימאט ענדערונג פון די ארטיגע שטאפל או
   "ארויף.

  
  SUNYמאל באניץ פלאסטיקס אויף -ארבעט אויף צו עלימינירן איינציג S.6815/A.7564  לעגיסלאציע

קאמפוסן דורך פארלאנגען פון סקול טרָאסטיס מיטצוארבעטן מיט סטודענטן,   CUNYאון 
איינגעשטעלטע, און שטאב מיטגלידער. דאס וועט פארמינערן די פלאסטיק אפפאל פון נעגאטיוו 

 אפעקטירן די ענוויירָאנמענט.  
  

דאס צוריקדרייען דעם זייגער אויף פלאסטיק  "סענאטאר ברייען קאוואנאה האט געזאגט, 
באניץ פלאסטיק מאטעריאלן סיי ווען און -מאל -פארּפעסטיגונג הייבט זיך אן מיט לייגן א סוף צו איינציג

קאמפוסן אין די ארבעט וועט דער   CUNYאון  SUNYסיי וואו מיר קענען. דורך אריינציען אונזערע 
רעדוקציע אין אונזער אנגעוויזנקייט אויף פלאסטיק, און אין דער   דאזיגער געזעץ ברענגען א באדייטנדע 

זעלבער צייט באשעפטיגן סטודענטן און איינגעשטעלטע אין די אויסהאלטבארע אויפפירעכצער וועלכע  
מיר דארפן איינפירן לענגאויס אלע סעקטארן פון אונזער געזעלשאפט צו מאכן ניו יארק א גרינערע און  

. איך וויל דאנקען גאווערנער האקול פאר אונטערשרייבן די הויפט לעגיסלאציע און  געזונטערע סטעיט
   "מיטגליד פעט בורקע פאר׳ן שתדל׳ען פאר דעם ּביל אין דער אסעמבלי.-אסעמבלי

  
מיר האלטן שוין גוט אונטערוועגנס צו עלימינירן " מיטגליד פעטריק בורקע האט געזאגט, -אסעמבלי 

פלאסטיקס אין דעם לאנד און אין דעם סטעיט. איך דאנק גאווערנער האקול   באניציגע- מאל -איינציג
ספאנסירער ברייען קאוואנאה פאר׳ן זיך -פאר׳ן אונטערשרייבן די לעגיסלאציע און מיין סענאט מיט
   "מיטטיילן מיט מיר אין דער אמביציעזער אונטערנעמונג.

  
אפהיטונג קאמישענער באסיל סעגאוס האט  ניו יארק סטעיט דעפארטמענט פון ענווייראנמענטאלע

איך לויב גאווערנער האקול פאר׳ן אונטערשרייבן די מאסנאמען אלס געזעץ צו  " געזאגט, 
פארשטערקערן מיסט פארוואלטונג אויפפירעכץ ביי דער ארטיגע שטאפל און העלפן רעדוצירן און 

מיסט וועלכע טרייבט די קלימאט   באניציגע פלאסטיקס און אנדערע איבעריגע -מאל -אפנעמען איינציג
קריזיס. די קלוגע נייע געזעצן דערגאנצען ניו יארק סטעיט׳ס אויספירליכע סטראטעגיע צו רעדוצירן 

  "מיסט, אונטערהייבן אויסהאלטבארקייט, און באקעמפן קלימאט ענדערונג אויף אלע פראנטן. 
  

SUNY  ,מיר מוזן זיין בעסערע אפוטרופסים פון אונזער "קאנצעלאר דזשים מאלאטראס האט געזאגט
סטודענטן און שטאב מיטגלידער זענען זייער אנטשלאסן צו  SUNYענוויירָאנמענט און אונזערע 

ענווייראנמענטאלע אויסהאלטבארקייט, אריינגערעכנט דאס בויען אויף אונזער ערפאלגרייכע מיסט  
דער דאזיגער נייער געזעץ גיבט ווידער נאך א   קאמפוסן. רעדוקציע און ריסייקלינג ארבעט אויף אונזערע

קאמפוסן צו פירן דעם וועגן דורך ארבעטן אינאיינעם צו מאכן דאס   SUNYגעלעגנהייט פאר אונזערע 
מיר דאנקען דער גאווערנער און לעגיסלאטיווע   "עלימינירן פלאסטיק מיסט אלס א ווירקליכקייט.

  "מאכן דעם נייעם ּפָאליסי א ווירקליכקייט.מיטגלידער וועלכע האבן געהאלפן 
  

CUNY  ,קאנצעלאר פעליקס וו. מאטאס ראדריגעז האט געזאגט"CUNY    האט א פליכט צו
אינפארסירן ּפָאליסיס און אויפפירעכצער וועלכע וועלן רעדוצירן אומנויטיגע מיסט און מאכן די וועלט א  

- מאל-ריינערע, געזונטערע פלאץ צו וואוינען. די דאזיגע לעגיסלאציע, וועלכס צילט צו עלימינירן איינציג
שאצבארע איינפלוס. אדאנק גאווערנער האקול   באניץ פלאסטיקס אויף אונזערע קאמפוסן, וועט האבן א

צו ארבעטן אינאיינעם מיט סטודענטן,   CUNYפאר׳ן אדרעסירן דער נושא און פאר צוטרויען פאר 
איינגעשטעלטע, און שטאב מיטגלידער אויף איינצופירן פאזיטיווע ענדערונג פאר די ענוויירָאנמענט.  

CUNY טרעטן און צו טוהן וואס עס נויטיגט זיך אויף צו פארזיכערן שטייט ווייטער מער ווי גרייט ארויפצו
  " א געזונטערע צוקונפט פאר ניו יארקער איינוואוינער.
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