אויף תיכף ארויסצוגעבן11/20/2021 :

גאווערנער קעטי האקול

גאווערנער האקול שרייבט אונטער לעגיסלאציע אויף אוועקצושטעלן אלס געזעץ דער ׳נאָ ריש ניו
יארק׳ פראגראם
 S.4892-A/A.5781-Aשאפט אויף פערמאנענט דעם ׳נאָ ריש ניו יארק׳ פראגראם אין אגריקולטור
און מארקעט געזעץ
גאווערנער קעטי האקול האט היינט ,אין קאראנע ,קווינס ,אונטערגעשריבן לעגיסלאציע S.4892-
 A/A.5781-Aאויף אוועקצושטעלן דעם ׳נאָ ריש ניו יארק׳ פראגראם אלס פערמאנענטע סטעיט געזעץ.
דאס אונטערשרייבן פון די לעגיסלאציע קומט הארט בעפאר דעם טענקסגיווינג האָ לידעי ,ווידער-
באטאנענדיג ניו יארק׳ס אנטשלאסנקייט צו באזארגן שטיצע פאר די וואס שטייען אויס עסנווארג-נויט
לענגאויס דעם סטעיט.
"דער קאוויד 19-פאנדעמיק האט געברענגט פרעצעדענטלאזע שוועריגקייטן צו אזוי פיל ניו יארקער און
נאך ערגער געמאכט די אומשטענדן פאר די וואס מוטשען זיך ",האט גאווערנער האקול געזאגט" .דאס
איינפירן פון דעם ׳נאָ ריש ניו יארק׳ פראגראם איז געווען א ריזיגער ערפאלג אין העלפן די וואס שטייען
אויס עסנווארג נויט און אין דער זעלבער צייט זיין א טובה פאר ניו יארק׳ס פאַ רמס .אזוי ווי מיר גרייטן
זיך צו פייערן די האָ לידעיס ,בין איך שטאלץ אונטערצושרייבן די לעגיסלאציע צו פארזיכערן אז אונזער
סטעיט וועט פארזעצן ווייטער צו באקעמפן הונגער און באזארגן פאר די וועלכע זענען אין נויט".
דער ׳נאָ ריש ניו יארק׳ איניציאטיוו טוהט ווידער-דירעקטירן ניו יארק׳ס איבער-גענוגיגע אגריקולטורעלע
פראדוקטן צו די טיילן פון דער באפעלקערונג וואס נויטיגן זיך אין זיי די מערסטע דורך די סטעיט׳ס
עסנווארג קאמערן .דער פראגראם באזארגט אויך העכסט-נויטיגע שטיצע פאר די עסנווארג
פראדוצירער ווי אויך פאר פאַ רמערס וואס האבן פארלוירן מארקעטס אלס רעזולטאט פון דעם קאוויד-
 19פאנדעמיק ,וויבאלד די סטעיט׳ס עסנווארג קאמערן קויפן אגריקולטורעלע פראדוקטן פון ניו יארקער
פאַ רמערס און עסנווארג פראדוצירער.
דורך דריי רונדעס פון דעם פראגראם האבן ניו יארק׳ס עסנווארג קאמערן געקויפט איבער  35מיליאן
פונט פון ניו יארק עסנווארג פראדוקטן ,וואס איז געגליכן צו  29,800,000מאלצייטן .אין דער פערטער
רונדע ביז היינט ,האבן ניו יארק׳ס עסנווארג קאמערן געקויפט  6,903,366פונט עסנווארג ,שאפנדיג
נאך  5,752,805מאלצייטן פאר הויזגעזינדער אין נויט .א סך הכל פון  85מיליאן דאלער איז
פארשפראכן געווארן צו ׳נאָ ריש ניו יארק׳ זינט איר איינפירן אין מאי  .2020׳נאָ ריש ניו יארק׳ עסנווארג
איינקויפונגען האבן שוין פאזיטיוו באווירקט אויף  4,178ביזנעסער לענגאויס דעם סטעיט.
געפונט אויס מער איבער ׳נאָ ריש ניו יארק׳ דא.
סענאטארקע מישעל הינטשי האט געזאגט" ,׳נאָ ריש ניו יארק׳ איז דער באדייט פון שטארקע
אָ ּפסטעיט  /דאָ ונסטעיט צוזאמענארבעט וואס האט הערליך געצייגט וואס עס איז מעגליך ווען מיר

ארבעטן אינאיינעם צו ליפערן א לעבנס-שטאנדהאפטיגע סערוויס פאר ניו יארקער וועלכע זענען געפאלן
אויף שווערע צייטן און אין דער זעלבער צייט אונטערטרייבן עסנווארג סיסטעם אינאוואציע .אין לויף פון
איינע פון די טונקלסטע מאמענטן וואס אונזער סטעיט איז אויסגעשטאנען ,איז ׳נאָ ריש ניו יארק׳ געווען א
שיינטורעם פון מיטגעפיליגע ּבייּפארטיזען שטיצע וואס האט אדרעסירט די געפערליכע אנפלייץ אין
עסנווארג-נויט ,און באזארגט אָ ּפסטעיט פאַ רמערס ,וועלכע האבן זיך געמוטשעט צו בלייבן אין ביזנעס,
מיט א נייע עוועניו אויף פארצוזעצן ווייטער צו שפייזן אונזערע קאמיוניטיס — א פרעימוואורק וואס איז א
געווינס פאר יעדן אין פולסטן זינען פון דעם ווארט .איך דאנק גאווערנער האקול פאר׳ן אונטערשרייבן
דער וויכטיגער ּביל אלס געזעץ און איך קוק ארויס אויף צו שאפן מער אָ ּפסטעיט  /דאָ ונסטעיט
קאאליציעס צו פארזיכערן אז קיין איין ניו יארקער ווערט נישט איבערגעלאזט פון הינטען".
אסעמבלי-מיטגליד קאטאלינע קרוז האט געזאגט" ,דער קאוויד 19-פאנדעמיק האט פארערגערט די
הונגער און עסנווארג נויט פראבלעמען וואס האבן שוין פון פריער געפלאגט פילע קאמיוניטיס לענגאויס
דעם סטעיט ,אריינגערעכנט טויזנטער פאמיליעס אין מיין דיסטריקט .אונזער פאַ רמס האבן געזעהן ווי
זייער אונטערשטע שורה איז באטראפן געווארן ווען דער סופליי-טשעין איז צושטערט געווארן .׳נאָ ריש
ניו יארק׳ פרעזענטירט א לעבנס-רעטנדע געלעגנהייט צו שטיצן די עסנווארג קאמערן וואס געבן זיך אפ
מיט אונזערע שכנים און אין דער זעלבער צייט קעמפן פאר די שטאנטהאפטיגקייט פון אונזער פאַ רמינג
קאמיוניטי .איך בין שטאלץ צו האבן געדרוקט צו אלאקירן  50מיליאן דאלער צו ׳נאָ ריש ניו יארק׳ אין
דעם יאר׳ס בודזשעט .אין צוגאב ,אינאיינעם מיט דאס אונטערשרייבן פון דעם געזעץ ,טוהען מיר איצט
פארזיכערן די שטאנהאפטיגקייט פון דעם לעבנס-רעטנדע פראגראם .עס איר קריטיש-וויכטיג אז מיר
זאלן היינט פארשטערקערן אונזער עמערדזשענסי עסנווארג סיסטעם דורך א יערליכע איבערזיכט
אריינגערעכנטאין דעם נייעם געזעץ .איך וויל דאנקען מיינע ספאנסירער און צוזאמענארבעטער אין דעם
קאמף ,סענאטארס הינטשי און בארעלא ,ווי אויך פארזיצערין לופארדא און סּפיקער היעסטי פאר זייער
שטיצע .איך וויל אויך דאנקען גאווערנער האקול און איר טיעם פאר אונטערשרייבן די לעבנס-רעטנדע
לעגיסלאציע און שטעלן אונזערע קאמיוניטיס אין פארנט .מיט שטייגנדע עסנווארג פרייזן און מער און
מער עסנווארג קאמערן וואס מוטשען זיך צו קויפן די סופלייס וואס זיי דארפן ,קומט דער נייער געזעץ
פונקט אין דער גוטער צייט".
ניו יארק פאַ רם ביורא פרעזידענט דעיוויד פישער האט געזאגט" ,׳נאָ ריש ניו יארק׳ דינט אלס א
קריטיש-וויכטיגע ּפייּפליין עס זאל אנקומען עסן פון אונזערע פאַ רמס צו מענטשן אין נויט דורכאויס דעם
פאנדעמיק ,איבערהויפט ווען עס זענען דא ערנסטע צושטערונגען אין דעם סופליי-טשעין .די היינטיגע
שריטן דורך גאווערנער האקול מאכן דעם פראגראם א פערמאנענטע איינריכטונג אין ניו יארק סטעיט.
׳נאָ ריש ניו יארק׳ וועט פארזעצן ווייטער ארויסצוהעלפן פאַ רמערס מיט די קאסטן פון הארבסטן,
פעקעדזשינג ,און פירן די פרוכט און גרינצייג ,מילך און אייער פראדוקטן און נאך ,און אין דער זעלבער
צייט זיכער מאכן אז אלע ניו יארקער קענען לייגן עסנווארג אויף זייערע טישן .עס איז וויכטיג אז מיר
זאלן ווייטער ארבעטן אינאיינעם צו פארשטערקערן ניו יארק אגריקולטור און אונזערע ארטיגע עסנווארג
סיסטעם ,כדי מיר זאלן האבן די מעגליכקייט זיך צו שפייזן לאנג נאך וואס די פאנדעמיע פארגייט".
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