אויף תיכף ארויסצוגעבן11/23/2021 :

גאווערנער קעטי האקול

גאווערנער האקול אנאנסירט באלד  14מיליאן דאלער צו באשיצן ריינע וואסער
א צוויי-פאכיגע צוגאנג קאנסערווירט וואסער און היט אפ טרונק-וואסער
פינאנצירונג געגעבן פאר  91אגריקולטורעלע פראיעקטן צו העלפן פאַ רמערס לענגאויס דעם
סטעיט אדרעסירן וואסער קוואליטעט פאדערונגען אין פריאריטעט וואסערשיידן
גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן אז באלד  14מיליאן דאלער איז אויסגעטיילט געווארן צו
באשיצן ריינע וואסער לענגאויס דעם סטעיט .די פינאנצירונג וועט שטיצן אגריקולטורעלע וואסער
קוואליטעט אפהיט פראיעקטן לענגאויס דעם סטעיט ,פאר׳ן בענעפיט פון  91פאַ רמס ,און ווערט געגעבן
דורך דער אגריקולטורעלע נאָ ןּ-פוינט סאָ רס אּבעיטמענט און קאנטראל פראגראם ,וואס שטיצט
פראיעקטן וואס אדרעסירן וואסער קוואליטעט פאדערונגען אין פריאריטעט וואסערשיידן און באשיצן
דעם ענווייראָ נמענט.
"ניו יארק זעצט פאר ווייטער צו נעמען ערנסטע שריטן צו באשיצן צוטריט צו ריינע וואסער לענגאויס דעם
סטעיט ",האט גאווערנער האקול געזאגט"ֲ .די געלטער וועלן גיין אויף צו ערפילן ביידע פון יענע צילן
דורך דערמוטיגן דאס איינפירן פון קאסט-גינציגע וואסער-וועג באשיצונג און רעדוצירן אונזער קארבאן
באניץ".
די פראיעקטן זענען אויסגעטיילט געווארן צו  25קאונטי ערד און וואסער אפהיט דיסטריקטן ,לטובת די
פאַ רמס ,וועלכע וועלן שטיצן אויפ׳ן-פאַ רם ענווייראנמענטאלע פלאנירונג און דאס איינפירן פון בעסטע
פארוואלטונג פראקטיצירונגען ( )BMPסיסטעמס צו האלטן נערווארג און אנדערע פאטענציעלע
פארּפעסטיגונגען פון אריינקומען אין אונזערע וואסער-וועגןBMP .׳ס רעכענען אריין פארשידענע
מאסנאמען ,אריינגערעכנט פלאנצונג ּבאָ פערס לענגאויס שטראמען ,קאָ ווער קראָ ּפס ,נערווארג
פארוואלטונג דורך מעניּור סטאָ רעדזש ,און אנדערע אפהיט מאסנאמען.
רונדע  27גרענטס פאר דער אגריקולטורעלע נאָ ןּ-פוינט סאָ רס אּבעיטמענט און קאנטראל פראגראם
זענען אויסגעטיילט געווארן פאר:
•
•
•
•
•
•
•

מערב ניו יארק ראיאן 1,219,312 :דאלער פאר  4פאַ רמס
פינגער לעיקס ראיאן 2,644,294 :דאלער פאר  30פאַ רמס
סאוטערן טיער ראיאן 1,323,984 :דאלער פאר  6פאַ רמס
צענטראל ניו יארק ראיאן 3,867,030 :דאלער פאר  31פאַ רמס
נארט קאנטרי ראיאן 1,935,559 :דאלער פאר  5פאַ רמס
מאוהאק וואלי ראיאן 1,611,603 :דאלער פאר  3פאַ רמס
קאפיטאל דיסטריקט ראיאן 524,687 :דאלער פאר  2פאַ רמס

•
•

מיטל-הודסאן ראיאן 411,100 :דאלער פאר  9פאַ רמס
לאנג איילענד ראיאן 154,275 :דאלער פאר  1פאַ רם

פאר א פולע ליסטע פון פראיעקטן אויסגעטיילט ,ביטע באזוכט דעם דעפארטמענט פון אגריקולטור און
מארקעטס וועבזייטל.
אין לויף פון די לעצטע  25יאר האט ניו יארק סטעיט געשטיצט פראיעקטן וואס דעקן  500באזונדערע
וואסערשיידן לענגאויס דעם סטעיט ,אריינגערעכנט  1,300מעניּור סטאָ רעדזש פראיעקטן צו העלפן
פאַ רמס אקטיוו באלאנסירן נערווארג סופליי און קראָ פ נערווארג פארלאנג ,וואס וועט זיין א טובה פאר
די ענווייראָ נמענט און פארשטערקערן פאַ רם שטאנהאפטקייט .איבער  800עיקערס פון ריּפאריען
ּבאָ פער זענען געשאפן געווארן צו פילטערן נערווארג און סעדימענט ,באשיצן אויבערפלאך וואסער,
סטאביליזירן שטראמען-ברעגעס ,פארבעסערן וואסער-באשעפענישן וואוין-ערטער ,און רעדוצירן
ווירקונג פון פלייצונג.
אין צוגאב זענען איבער  80,000עיקערס פון קאָ ווער קראָ ּפס איינגעפלאנצן געווארן צו העלפן אפהאלטן
אפשווענקונג ,פארבעסערן ערד געזונט ,און העכערן ארגאניק מאטעריאל אין די ערד ,וואס האלט אין
זיך מער פייכטקייט פאר קראָ ּפ פארלאנג דורכאויס דעם וואוקס סעזאן .קאָ ווער קראָ ּפס טוהען אויך
אפזונדערן קארבאן ,און העלפן ניו יארק׳ס פאַ רמערס באקעמפן קלימאט ענדערונג .דורך רונדע  27פון
דעם פראגראם וועלן אומגעפער  20,000עיקערס פון קאָ ווער קראָ ּפ ווערן איינגעפירט .ריּפאריען
ּבאָ פערס זענען נאך אן אופן צו ערמעגליכן פאר קארבאן אפזונדערונג אין צוגאב צו אפפערן וואסער
קוואליטעט בענעפיטן .איבער  30עיקערס פון געווירץ און וועלדערישע ּבאָ פערס וועלן ווערן איינגעפירט
דורכאויס רונדע .27
סטעיט אגריקולטור קאמישענער ריטשערד עי .באל האט געזאגט" ,אונזערע פאַ רמערס ,וועלכע
ארבעטן מיט אונזערע ערד און וואסער דיסטריקטן ,זענען שטאלץ פון די ארבעט וואס זיי טוהען אויף
איבערצולאזן די ערד נאך בעסער ווי פריער .דער אג נאָ ןּ-פוינט פראגראם גיבט זיי די הילפס-מיטלען אין
וואס זיי נויטיגן זיך צו טוהן די וויכטיגע ארבעט דורך באשיצן אונזערע וואסער קערפערשאפטן ,וואס ,אין
איר ריי ,העלפט פאר׳ן סטעיט צו גרייכן אירע קלימאט צילן און באשיצן אונזער נאטורליכע אוצרות ,איצט
און פאר קומענדע דורות".
דעפארטמענט פון ענווייראנמענטאלע אפהיטונג קאמישענער באסיל סעגאוס האט געזאגט" ,ריינע
וואסער איז קריטיש-וויכטיג צו די געזונט און זיכערהייט פון אונזערע קאמיוניטיס ,ענווייראָ נמענט ,און
עקאנאמישע בלי .ווייניג גרופעס פארשטייען די וויכטיגקייט פון ריינע וואסער בעסער ווי ניו יארק׳ס
פאַ רמערס ,וועלכע זענען צווישן אונזער לאנד׳ס שטערקסטע ענווייראָ נמענטאלע אפוטרופסים .די
דאזיגע גרענטס וועלן העלפן באזארגן ערד אן וואסער אפהיט דיסטריקטן און אגריקולטורעלע
קאמיוניטיס מיט די געצייג און רעסאָ רסעס אין וואס זיי נויטיגן זיך אויף איינצופירן פראיעקטן און לאנד
פארוואלטונג סטראטעגיעס וואס באשיצן וואסער רעסאָ רסעס און ערד קוואליטעט אויף אויסצוהאלטן
אגריקולטורעלע אפעראציעס לענגאויס דעם סטעיט".
פארזיצער פון דער ניו יארק סטעיט ערד און וואסער אפהיט קאמיטע דעיל סטיין האט געזאגט" ,די
אויסטיילונגען היינט אנאנסירט וועלן האבן א ווייט-גרייכנדע ווירקונג ,און העלפן די פאַ רמס און זייערע
קאונטי ערד און וואסער אפהיט דיסטריקטן צו פארבעסערן ערד געזונטהייט און אפהיטן אונזער וואסער
קוואליטעט אויף פילע יארן אין דער צוקונפט .דער אג נאָ ןּ-פוינט פראגראם איז שוין פון לאנג א וויכטיגע
מיטל אין אונזער ארבעט צו באשיצן אונזערע נאטורליכע אוצרות ,און נאך מער אזוי איצט ,ווען מיר
ארבעטן צו באקעמפן קלימאט ענדערונג".

סענאטארקע מישעל הינטשי האט געזאגט" ,אלס די פירנדע אפוטרופסים פון אונזערע נאטורליכע
אוצרות ,פרובירן ניו יארקער פאַ רמערס יעדן טאג צו האלטן אונזערע וואסערן זויבער און ריין פון
פארּפעסטיגונג קוועלער .די דאזיגע לעצטע רונדע פון גרענט פינאנצירונג וועט העלפן די אפהיט פירער
פארזעצן ווייטער זייער ארבעט צו באשיצן אונזערע וואסערשיידן און שטיצן זייער פעאיגקייט צו
פראדוצירן פרישע ,ארטיגע עסנווארג .מיט דער פארשטערקערונג פון דעם קלימאט קריזיס ,איז
קיינמאל נישט געווען וויכטיגער צו אנערקענען אז פאַ רמערס זענען א גרונטשטיין פון ניו יארק׳ס
לינדערונג סטראטעגיע און אז אונזער ענווייראָ נמענט פארשריטן אלס א סטעיט איז געבינדן מיט
שטארקע צוזאמענארבעטשאפטן מיט אונזערע אגריקולטורעלע קאמיוניטי .איך בין באגייסטערט אז
פאַ רמערס לענגאויס ניו יארק סטעיט ווען האבן צוטריט צו די קריטיש-וויכטיגע פאָ נדינג און איך בין
דאנקבאר פאר גאווערנער האקול׳ס אנגייענדע שטיצע פאר די אגריקולטורעלע נאָ ןּ-פוינט סאָ רס
אּבעיטמענט און קאנטראל פראגראם".

אסעמבלי-מיטגליד דאנע לופארדא האט געזאגט" ,איך בין דאנקבאר אז אונזער ערד און וואסער
אפהיט דיסטריקטן קענען פארזעצן ווייטער צו העלפן פאַ רמערס באשיצן ניו יארק׳ס נויטיגע נאטורליכע
אוצרות .דער אגריקולטורעלע נאָ ןּ-פוינט סאָ רס פראגראם העלפט פאר פאַ רמערס איינפירן די בעסטע
פראקטיצירונגען אין וואס זיי נויטיגן זיך אויף צו באשיצן אונזערע וואסער-וועגן .די גרענטס מאכן א
ריזיגע דיפערענץ ,שטיצנדיג אונזערע פאַ רמערס בשעת זיי שטייען אויס פילע ענווייראנמענטאלע און
פינאנציעלע פאדערונגען".
דער ניו יארק סטעיט דעפארטמענט פון אגריקולטור און מארקעטס אדמיניסטרירט די אגריקולטורעלע
נאָ ןּ-פוינט סאָ רס אּבעיטמענט און קאנטראל פראגראם אין קאארדינאציע מיט דעם ניו יארק סטעיט ערד
און וואסער אפהיט קאמיטע .דער פראגראם איז א טייל פון דער אגריקולטורעלע ענווייראנמענטאלע
פארוואלטונג פרעימוואורק ,א ברייטערע באמיאונג וואס העלפט ראטעווען פאַ רמערס דערגרייכן
העכערע שטאפלען פון ענווייראנמענטאלע אפוטרופוס׳שאפט און מער שפארעוודיגע פאַ רמינג
סיסטעמס.
דער אגריקולטורעלע נאָ ןּ-פוינט סאָ רס אּבעיטמענט און קאנטראל פראגראם בויט אויף די סטעיט׳ס
באמיאונגען צו באזארגן היסטארישע וואסער קוואליטעט באשיצונגען ,אריינגערעכנט די סטעיט׳ס
פרעצעדענטלאזע  3.5ביליאן דאלערדיגע פארשפרעכונג צו פארזיכערן אז אלע ניו יארקער האבן
צוטריט צו ריינע וואסער און איר אגרעסיווע שריטן גענומען צו באקעמפן קלימאט ענדערונג.
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