
 
 גאווערנער קעטי האקול   11/10/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

  שפארזאמע פארבעסערונגען פאר ביליגע האוזינג יּוניטס-גאווערנער האקול אנאנסירט ענערגיע
   

 RetrofitNYמיליאן דאלארדיגע  30מיליאן דאלאר ווערט געאפפערט אין צווייטע רונדע פון  5
  פראגראם

  
פעהיגע ארבעט'ס קראפט און -פראגראם ערווארטעט צו שאפן דזשאבס, בויען טעכנאלאגיע

  ברענגען פארשריט צו ביליגע לייזונגען וועלכע קענען נאכגעמאכט ווערן
  

  
מיליאן דאלאר זענען דא צו באקומען אין א צווייטע   5גאווערנאר קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז 

)צולייגן נייע   RetrofitNYמיליאן דאלארדיגע  30רונדע פון עקספערימענטאלע פראיעקטן אונטער די 
ע ענערגיע  טעכנאלאגיע צו עלטערע סיסטעמען( פראגראם. די פראגראם וועט העלפן שטופן פאר טיפ

שפארזאמקייט פארבעסערונגען אין גאנצע געביידעס וועלכע וועלן באדייטנד פארמינערן עמיסיעס פון  
ביליגערע אפארטמענט געביידעס. פראיעקט פינאנצירט דורך דעם אונטערנעמונג וועלן שטיצן דאס  

טרוקציע לייזונגען  באזירטע קאנס-מאדערניזירן געביידע רענאוואציע דורכן דעמאנסטרירן טעכנאלאגיע
פעהיגע ארבייטער אין ניו  -וועלכע זענען ערווארטעט צו העלפן שאפן דזשאבס, אויפהאלטן טעכנאלאגיע

יארק סטעיט און שטופן פאר ביליגע לייזונגען וועלכע קענען נאכגעמאכט ווערן, אלץ טייל פון די סטעיט'ס 
ט די סטעיט'ס לאנד'ס פירנדע ציהל צו  די היינטיגע אנאנסירונג שטיצוואקסנדע גרינע עקאנאמיע. 

, ווי דעטאלירט אין די קלימאט  2050פראצענט ביז  85רעדוצירן שעדליכע גאז עמיסיעס מיט 
,  Climate Leadership and Community Protection Actפירערשאפט און קאמיוניטי שוץ געזעץ )

  קלימאט געזעץ(.
  

האט גאווערנער  "געביידעס ביישטייערן בערך א דריטל פון שעדליכע עמיסיעס איבער די סטעיט",  
"די ברייטע צוגאנג צו טראנספארמירן די געביידע רענאוואציע אינדוסטריע וועט   האקול געזאגט.

וואוינער.  פארזיכערן אז ניו יארק סטעיט'ס געביידעס זענען ריינער, גרינער און געזונטער פאר אלע איינ
דורך די שטיצע פון פארגעשריטענע דיגיטאלע טעכנאלאגיעס און קאנסטרוקציע און פאבריצירונג  

  פראצעדורן, טוט ניו יארק זיך ווייטער אוועקשטעלן אלץ א פירער אין דאס באנוץ מיט ריינע ענערגיע." 
  

רט אויסגעטיילט דורך די ניו  געלטער וועלכע זענען היינט אנאנסירט געווארן, וואס ווע RetrofitNYדי 
 New York State Energy Researchיארק סטעיט ענערגיע פארשונג און אנטוויקלונג אויטאריטעט )

and Development Authority, NYSERDA  איז געווידמעט צו שטיצן אייגנטימער פון בארעכטיגטע ,)
העלפט געביידע אייגנטימער פלאנירן  ביליגערע האוזינג געביידעס פון ביז זיבן שטאק. דער פראגראם 

באדייטנדע רענאוואציעס אויף זייערע דעכער, פענסטער און/אדער הייצונג סיסטעם ערזעצונגען אין די  
קומענדיגע צוויי יאר. אייגנטימער פון געביידעס וועלכע זענען בארעכטיגט קענען אויך זיין בארעכטיגט  

ן באלוינונגען. די בארעכטיגונג וועט באשטימט וווערן דורכן  אין דעזיי $100,000פאר ביז אזויפיל ווי  
אריינגעבן א געביידע רענאוואציע פלאן. אייגנטימער קענען אויך מעגליך זיין בארעכטיגט פאר נאך  

מיליאן דאלאר פער געביידע, געוואנדן אין   1.6פער וואוינונג יּוניט, מיט א מאקסימום פון   $40,000



עלן זיין צו באקומען, כדי צו דעקן קאסטן וועלכע זאמלען זיך אן פאר  וויפיל געלטער עס וו
עלעקטריציטעט פארבעסערונגען פאר גאנצע געביידעס וועלכע לייגן געביידעס אויפן וועג אינעם ריכטונג  
פון ווערן נייטראל מיט קארבאן. די צוביסליכע פינאנצירונג איז געמאכט צו פארמאכן די לאך וואס בלייבט  

פינאנצירונג פון אנדערע קוועלער, ווי צום ביישפיל רעגולירטע האוזינג אגענטורן, הלוואות פון בענק  נאך
און טעקס קרעדיטס גענוצט פאר געווענטליכע רענאוואציעס. עס ערלויבט ביזנעס אייגנטימער צו מאכן  

ג אין קארבאן מיט די  רענאוואציעס וועלכע עררייכן שפארזאמקייט און לייזונגען וועלכע זענען נידערי
ציהל צו אנקומען צו רענאוואציע לייזונגען וועלכע זענען פולשטענדיג נייטראל מיט קארבאן אין די  

 צוקונפט.  
  

"כדי צו עררייכן אונזערע  , האט געזאגט, NYSERDAפון  CEOדָארין מ. העריס, פרעזידענט און 
געביידעס איבערגעמאכט ווערן מיט שפארזאמע טעכנאלאגיע  200,000קלימאט ציהלן, דארפן מער פון  

הונדערט, און כדי דאס צו עררייכן דארפן מיר  -יעדע יאר אין די ססטעיט פון יעצט ביז די מיטן פון די יאר
ארבעטן פאר געביידע אייגנטימער און  טרעפן פארגעשריטענע טעכנאלאגישע לייזונגען וועלכע 

איינוואוינער. מיר טוהען צוציהען געביידע אייגנטימער צו מאכן מער פון די געווענטליכע רענאוואציעס  
מיטן איינריכטן קארבאן נייטראלע לייזונגען וועלכע קענען שאפן נייע פראצעדורן וועלכע קענען  

עס וועלכע טוהען סיי רעדוצירן געביידע עמיסיעס און  נאכגעמאכט ווערן צו רענאווירן גאנצע געבייד
  פארמערן די באקוועמליכקייט פאר די איינוואוינער." 

  
די טעכנאלאגיעס צו איינריכטן אין גאנצע געביידעס וועלכע ווערן באלוינט דורך דעם פראגראם זענען  

ד סיסטעמען פאנעלן וועלכע ווערן  אזלעכע וועלכע פארבעסערן די דרויסן פון די געביידע דורכן נוצן פַאסאַ 
פאבריצירט אין א פאבריק און אנדערע געביידע שפארזאמקייט פארבעסערונגען צו פארמינערן ענערגיע  

באנוץ פון די געביידע און אזוי אויך פארבעסערן די מעכאנישע סיסטעמען צו שפארזאמע 
קילונג און הייסע וואסער פאר   עלעקטריציטעט הייצונג ּפאמּפ באזירטע סיסטעמען פאר הייצונג,

-שטוביגע באנוץ, אריינרעכענענדיג ווענטילאציע וואס נוצט איבער ענערגיע און אריינבויען סאלארישע זון
  סיסטעמען. PVענערגיע 

  
רעכנט   RetrofitNYבענעפיטן פון טעכנאלאגיע פאר נייע איינריכטונגען אין גאנצע געביידעס דורך 

  אריין:
מינימיזירט די צייטן ווען די איינוואוינער דארפן זיך ארויסציהען דורכאויס רענאוואציעס צוליב   •

דאס באנוץ פון געביידע חלקים וועלכע זענען פאבריצירט אין א פאבריק צו פארקורצערן די צייט  
  ארטיגע קאנסטרוקציע נעמט;-ווי לאנג די אויפן

  עביידע אויפהאלטונג אויסגאבן;נידעריגע יּוטיליטי קאסטן און אנדערע ג •

  פארבעסערטע געביידע באפעסטיגונג דורכאויס עלעקטריציטעט בלעקַאוטס; •

פארבעסערטע אינעווייניגע לופט קוואליטעט דורכן אריבערגיין צו באנוץ מיט עלעקטריציטעט און   •
  פארבעסערטע ווענטילאציע;

  ווייניגער גערוישן אריינקומענדיג פון אינדרויסן; •

  רשענערטע אויסקוק פון געביידעס; און פא •

  פארבינדענע לאקאלע געזעצן.-אויספאלגן געביידע •

  
-"צושטעלן פובליק געלטער צו שטיצן ענערגיעסטעיט סענאטאר ברייען קעווענָאו האט געזאגט, 

ואס  שפארזאמקייט פארבעסערונגען אין אונזערע ביליגע הייזער איז א וויכטיגע טייל פון אונזער ארבעט ו
איז מיט די ציהל פון עלימינירן שעדליכע גאז עמיסיעס. מיר מוזן אונטערנעמען אגרעסיווע שריט צו  

רעדוצירן שעדליכע גאז עמיסיעס און לופט פארפעסטיגונג אין אלע סעקטארן פון אונזער געזעלשאפט  
ענצן פון קלימאט  און עקאנאמיע, אויב מיר זענען ערנסט מיטן ווילן רעדוצירן די שעדליכע קאנסעקוו

  RetrofitNYטויש. מיר דארפן מאכן די סארט אינוועסטירונגען אויף א גרעסערע פארנעם, אבער די 
איך באדאנק גאווערנאר קעטי האוקאל, פראגראם איז א וויכטיגע טריט אין די ריכטיגע ריכטונג. 



פאר   NYSERDAגאווערנער קעטי האקול טשעיר ריטשארד קאופמאן און אלע איינגעשטעלטע ביי די 
  זייער אנגייענדע איבערגעבנקייט צו מאכן ניו יארק א פירער מיטן מאכן א שטאנדהאפטיגע וועלט." 

  
פראגראם וועט פארזיכערן אז מיר   RetrofitNY"די  סטעיט סענאטאר קעווין ּפארקער האט געזאגט, 

דער פראגראם וועט זיין אן אוצר    טוהען אונזער חלק צו לייגן באזייטיגטע קאמיוניטיס אלץ פריאריטעט.
פאר די טויזנטער איינוואוינער פון ביליגע האוזינג, און עס וועט ברענגען דזשאבס פאר די וועלכע וואוינען  

ס צו זעהן דעם פראיעקט פארברייטערט ווערן מיט די צייט אזוי ווי מיר  אין די סטעיט. איך קוק ארוי
  ארבעטן צו נאכקומען אונזערע ריינע ענערגיע ציהלן." 

  
איז א פראגראם וואס איז א  RetrofitNY" אסעמבלי מיטגליד סטיווען סימברָאוויץ האט געזאגט, 
אר צוגענגליכע פרייזן צו בענעפיטירן פון די  געווינס סיי פאר פאמיליעס וועלכע וואוינען אין האוזינג פ

ענערגיע שפארזאמקייט פארבעסערונגען און אויך א געווינס פאר די סטעיט מיטן אונז איינשפארן געלט 
און שטיצן אונזער ציהל צו רעדוצירן שעדליכע גאז עמיסיעס. א דאנק אייך, גאווערנאר האקול, פארן 

  ן די וויכטיגע אונטערנעמונג." פאראויס שטופן די צווייטע רונדע פו 
  

"אין די צייט ווען מיר ארבעטן צו עררייכן אונזערע  אסעמבלי מיטגליד מייקעל קיּוזיק האט געזאגט, 
ענערגיע און קלימאט ציהלן איז עס קריטיש אז מיר זאלן פארבעסערן ענעריגע שפארזאמקייט און  

י פיל צו אונזער אלגעמיינע שעדליכע גאז פארבעסערן אונזערע געביידעס וועלכע ביישטייערן אזו 
עמיסיעס. די היינטיגע אנאנסירונג דעמאנסטרירט אן אנגייענדע איבערגעגעבנקייט צו רעדוצירן די צאל 

קארבאן וואס מיר לאזן איבער דורך אונזער אינפראסטראקטור, און עס איז א באדייטנדע טריט אויף  
  רגיע און קלימאט ציהלן." פאראויס אין די ריכטונג פון אונזערע ענע

  

צו   בארעכטיגטגעביידע אייגנטימער וועלכע זענען אינטערעסירט אין די געלעגנהייט מוזן קודם זיין 
נוצנדיג פראדוקטן פון   ונג ּפרָאוויידערקוואליפיצירטע לייז-NYSERDAמיט א  ארבעטן בשותפות 

צו דעזיינען, פארענדיגן און אינסטאלירן א לייזונג פאר נייע איינריכטונגען   קוואליפיצירטע פאבריצירער
פארגרינגערט צו טרעפן   NYSERDAאין א גאנצע געביידע אויף זייער עקספערימענטאלע געביידע. 

ך אּפלייען פאר פינאנצירונג צו  לייזונגען ּפרָאוויידערס צו העלפן ביזנעס אייגנטימער וועלכע קענען דערנא
דעקן די העכערע קאסטן מיט וויפיל עס איז מער פון געווענטליכע רענאוואציע. באשטעטיגטע 

עקספערימענטאלע געביידעס וועלן אריבערגיין א פיר ביז זעקס חודשים'דיגע פראצעדור צו פארענדיגן  
לט ווערן און די געלט וועט פארטיילט ווערן  זייער דעזיין. עקספערימענטאלע פראיעקטן וועלן אויסגעוועה

, אדער ביז די  2022,  1ביז נאוועמבער לויט ווער עס קומט ערשט, און די געלעגנהייט וועט בלייבן אפן 
מיט אינפארמאציע איז פלאנירט פאר  וועבינאר. א דרוקט דאגעלטער וועלן זיך אויסנוצן. צו אּפלייען, 

  פאר די וועלכע זענען פאראינטערעסירט צו לערנען מער. 19נאוועמבער פרייטאג, 
  

עקספערימענטאלע פראיעקטן זענען געשאנקען געווארן געלטער אין   RetrofitNYדי ערשטע רונדע פון 
די קומענדיגע דור פון געביידע סיסטעמען וועלכע זענען פאבריצירט פון   , און זיי העלפן אנטוויקלען2018

פאראויס און ווערן אריינגעלייגט אין געביידעס צו נידערן קאסטן, און אין די זעלבע צייט פארגרינגערן די  
שעדליכע קאנסעקווענצן פון קלימאט טויש וואס באטרעפט אפטער באזייטיגטע קאמיוניטיס. צום  

 Riseboro Community(, א האוזינג פראיעקט פון Casa Pasivaַאסַא ּפַאסיווא )ביישפיל, ק
Partnership   פאר צוגענגליכע פרייזן וועלכע געפונט זיך אין א שוואכערע קאמיוניטי אין ברּוקלין איז

יגע  פראצענט 80ביז   60ערווארטעט צו פארענדיגט ווערן ביז די ענדע פון די יאר. זיי וועלן ברענגען א 
רעדוקציע אין געביידע ענערגיע און אין די זעלבע צייט באדייטנד פארבעסערן די אינעווייניגע  

ענווייראמענטאלע קוואליטעט און געזונטהייט פאר איינוואוינער. ניו יארק סטעיט פירט אן מיט די  
וועלכע ווערן   אנטוויקלונג פון א ראיאנישע און נאציאנאלע מארקעט פאר טעכנאלאגישע איינריכטונגען

אריינגעבויט אין עקזיסטירנדע געביידעס צו פארמערן ענערגיע שפארזאמקייט דורך צוזאמענארבעט 
מיט אנדערע סטעיטס, און נאך פארשונג און אנטוויקלונג באמיאונגען ווערנדיג געשטיצט דורך די  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fportal.nyserda.ny.gov%2FCORE_Solicitation_Detail_Page%3FSolicitationId%3Da0rt000001Abhwb&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C8a08942e62b24d4d1bc308d9a478632b%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637721659236132141%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BAyqI%2BJH6wNMg9E%2B2IvrO50JuxEy%2F2rZ%2BWWiuYPjxow%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fportal.nyserda.ny.gov%2FCORE_Solicitation_Detail_Page%3FSolicitationId%3Da0rt000001CcySP&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C8a08942e62b24d4d1bc308d9a478632b%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637721659236132141%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ns3veNt4HnhDppjoEUWQTHFhZXZOy6izUpG%2BSFK9d%2Bc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fportal.nyserda.ny.gov%2FCORE_Solicitation_Detail_Page%3FSolicitationId%3Da0rt000001CcySP&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C8a08942e62b24d4d1bc308d9a478632b%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637721659236132141%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ns3veNt4HnhDppjoEUWQTHFhZXZOy6izUpG%2BSFK9d%2Bc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fportal.nyserda.ny.gov%2FCORE_Solicitation_Detail_Page%3FSolicitationId%3Da0rt000001CcySP&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C8a08942e62b24d4d1bc308d9a478632b%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637721659236132141%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ns3veNt4HnhDppjoEUWQTHFhZXZOy6izUpG%2BSFK9d%2Bc%3D&reserved=0
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ער פארגעשריטענע  ( דורך זייDepartment of Energyפאראייניגטע שטאטן ענערגיע דעּפארטמענט )
( וועלכע האט  Advanced Building Construction Initiativeגעביידע קאנסטרוקציע אונטערנעמונג )

צו שטיצן הייצונג, ווענטילאציע און קילונג   2020געשאנקען געלטער פאר מערערע פראיעקטן אין  
(HVACאון ארומיגע טעכנאלאגיעס דירעקט דורך די אינפארמאציע צוגעשטעל ) ט דורך דיRetrofitNY  

  פראגראם.
  

געביידעס זענען איינע פון די גרעסטע קוועלער פון שעדליכע גאז עמיסיעס אין ניו יארק סטעיט, און  
אינטעגרירן ענערגיע עפעקטיווקייט און עלעקטריזירונג מאסנאמען אין עקזיסטירנדע געביידעס וועלן  

רע, און  אויסהאלטעוודיגע, געזונטע-רעדוצירן קארבאן פארּפעסטיגונג און העלפן גרייכן מער
ביליאן דאלאר  6.8און יוטיליטי פראגראמען, ווערן איבער  NYSERDAבאקוועמערע געביידעס. דורך 

אין צוגאב צו די קארבאן בענעפיטן   אינוועסטירט צו נידערן די קארבאן אין געביידעס לענגאויס די סטעיט. 
גע שפארזאמקייט ציהל צו  וועלן די פראיעקטן אויך העלפן די סטעיט עררייכן איר אמביציעזע ענערי

, דאס איז גענוג ענערגיע צו צושטעלן  2025ביז  TBtu 185ארטיגע ענערגיע באנוץ מיט -רעדוצירן אויפן
 מיליאן היימער.    1.8עלעקטריציטעט פאר  

  

ביליאן דאלערדיגע ריינע ענערגיע קאסע  6'ס NYSERDAדער פראגראם ווערט פינאנצירט דורך 
(Clean Energy Fund  .) 
  

   בעסטע קלימאט פלאן-ניו יארק סטעיט'ס לאנד'ס
בעסטע קלימאט אגענדע איז די מערסטע אגרעסיווער קלימאט און ריינע  - ניו יארק סטעיט'ס לאנד'ס

ענערגיע אונטערנעמונג אינעם לאנד, רופנדיג פאר א מסודר'דיגע און יושר'דיגע אריבערגאנג צו ריינע  
אנאמיע אין די  ענערגיע אויף א וועג וואס שאפט נייע דזשאבס און טוט ווייטער שטופן פאר א גרינע עק

פאנדעמיע. דורך דאס אריינגעשטעלן אין   19-צייט וואס ניו יארק סטעיט ערהוילט זיך פון די קאוויד
געזעץ דורך דער ׳קלימאט פירערשאפט און קאמיוניטי באשיצונג אקט׳ האט זיך ניו יארק געשטעלט  

,  2040סעקטאר ביים יאר   עמיסיע עלעקטריק-אויף א וועג צו גרייכן איר פארלאנגטע ציל פאר א זערא
, און צו דערגרייכן  2030פראצענט איבערניציגע ענערגיע ביים יאר   70אריינגערעכנט דאס שאפן פון  

אומדערהערטער  -קארבאן נייטראליטעט לענגאויס דער עקאנאמיע. עס בויט אויף ניו יארק׳ס פריער
ביליאן   21אריינגערעכנט איבער  אינוועסטירונגען צו פארשנעלערן דאס שאפן פון זויבערע ענערגיע,

ביליאן   6.8איבערניץ פראיעקטן לענגאויס דעם סטעיט, -פארנעמיגע ענערגיע-גרויס  91דאלער אין 
  1ביליאן דאלער צו פארברייטערן סאלאר ענערגיע, מער ווי  1.8דאלער צו רעדוצירן געביידע עמיסיע, 

ביליאן דאלער אין   1.2ניציאטיוון, און איבער  ענערגיע טראנספארטאציע אי-ביליאן דאלער פאר זויבערע
NY  דזשאבס   150,000׳גרינע באנק׳ פארפליכטונגען. די אלע אינוועסטירונגען צוזאמען שטיצן מער פון

פראצענט וואוקס אין די אינדוסטריע פון   2,100, א 2015אין ניו יארק'ס ריינע ענערגיע אינדוסטריע זינט 
- מעגאוואטס פון ווינט 9,000צו  אנטוויקלען  און א פארפליכטונג 2011פריוואטע סאלאר באנוץ זינט 

.  אונטער די קלימאט געזעץ, וועט ניו יארק בויען  2035נעריגע וואס ווערט אויפגעטריבן אין די ים ביז ע
פראצענט פון די שטאפלען וואו עס האט   85אויף די פארשריט און רעדוצירן שעדליכע גאז עמיסיעס מיט 

  —פראצענט  35, און אין די זעלבע צייט פארזיכערן אז צום ווייניגסטנס 2050ביז   1990טן אין געהאל
צו   אנקומעןפון די בענעפיטן פון ריינע ענערגיע אינוועסטירונגען זאלן  —פראצענט  40שטרעבנדיג צו 

  קאמיוניטיס וועלכע זענען אין נויט.
  

  NYSERDAאיבער 
NYSERDA   ,א פאבליק בענעפיט קארפ. אפפערט זעלבסשטענדיגע אינפארמאציע און אנאליזן

פאגעשריטענע פראגראמען טעכנישע עקספערטיז און פינאנצירונג צו העלפן ניו יארקערס העכערן 
  NYSERDAענערגיע עפעקטיווקייט, שפארן געלט, און רעדוצירן אנגעוואנדנקייט אין פאסיל ברענווארג. 

ענערגיע ארבעטסגעלעגנהייטן. -ן ארבעטן צו באהיטן די ענווייראמענט און אנטוויקלען רייןפראפעסיאנאל
NYSERDA   האט געטוהן אנטוויקלען צוזאמענארבעט צו פאראויסטראגן ענעגיע לעזונגען אין ניו יארק



'ס פראגראמען און פינאנצירונג געלעגענהייטן  NYSERDAצו לערנען מער איבער  1975סטעיט זייט 
  .אינסטאגראםאדער  יּוטיּוב,  פעיסבּוק ,טוויטעראדער פַאלָאוט אונז אויף   nyserda.ny.govאזוכט ב

  
###  

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

   press.office@exec.ny.gov 518.474.8418 |ניו יארק סטעיט | עקזעקיוטיוו טשעימבער |  
 

 זיך ארויסשרייבן 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C8a08942e62b24d4d1bc308d9a478632b%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637721659236152053%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=P5gYJl8rEtAXE6PA6pMn9ASj94UGuFX3Wj0GgIdUrIo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fnyserda&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C8a08942e62b24d4d1bc308d9a478632b%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637721659236162014%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=AQCz2NxnUElFCQ%2BvZvbK9S%2F4bJ1uZcaUsDv5rcVCFik%3D&reserved=0
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=89507b94-d6cb4349-895282a1-0cc47aa8c6e0-e7e233c52eda6ef7&q=1&e=2a19d0ae-901a-4bf9-b288-9f9240f818bf&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2FNYSERDA%2F425677887526239
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FNYSERDAofficial&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C8a08942e62b24d4d1bc308d9a478632b%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637721659236162014%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jwzTnk%2BSN5bYyhQkRVlbsAFxzmj7y8Ny4JG%2BMsYxN3k%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Finstagram.com%2Fnyserda&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C8a08942e62b24d4d1bc308d9a478632b%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637721659236171966%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=aFq52vkpal6tnhywVRAsu%2F73J3Q9%2Ba1wmwUnfleNtV0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C8a08942e62b24d4d1bc308d9a478632b%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637721659236171966%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pt0ivUSn4tsKH9yYiIUIZPTbrOEskXhSNoekmwLuPJ4%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES18CF9048F600451F852587890065811200000000000000000000000000000000&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C8a08942e62b24d4d1bc308d9a478632b%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637721659236171966%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=J3pPDAJZPQgyK9L7a1KedsFKfsNxMzA1DmDd5wz1%2Fps%3D&reserved=0

