
 
 גאווערנאר קעטי האקול    12/28/2021אויף תיכף ארויסצוגעבן: 

 
 

גאווערנער האקול אנאנסירט אנאנדאגא קאונטי און מוניציפאלע צוזאמענארבעטער ברענגען אריין 
     מיליאן דאלער אין סטעיט מעטשינג פָאנדס 19איבער 

    
באצאלער  -שפארן פאר שטייער-אין סטעיט מעטשינג פָאנדס אלס רעזולטאט פון געלט 19,342,064

     2019אין 
       

פראצענט אייניגע סומע ביישטייערונג פון געשפארטע געלטער   95סטעיט באשטעטיגט 
אידענטיפיצירטע מיטגעטיילטע סערוויסעס  - אריינגעברענגט דורך דאס איינפירן פון נייע, ארטיג 

    פראיעקטן
    

גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן אז אנאנדאגא קאונטי און מוניציפאלע צוזאמענארבעטער  
-מיליאן דאלער אין אייניגע סומע ביישטייערונג פון דעם סטעיט דורך דער גאנץ  19מען איבער  וועלן באקו

)ק  איניציאטיוו  סערוויסעס  מיטגעטיילטע  דער  CWSSIאונטי  מיט  צוזאמענארבעט  עפעקטיווקייט  פאר   )
שטאט סירעקיוס, סירעקיוס סיטי סקול דיסטריקט, קאיוגע און אסוועגא קאונטיס און די ווילעדזשעס פון  
און   סערוויסעס  קאנסאלידירן  צו  באמיאונגען  געפירט  האט  קאונטי  אנאנדאגא  פאיעטוויל.  און  מאנליוס 

טעקס רע -שפארן  דורך  געלטער  קאמיוניטי  באצאלער  און  סערוויסעס  אין  שפארעוודיגקייט  גירונג 
     פראגראמען. 

    
געלט פאר   צו שפארן  אופנים  אינאווירנדע  און  נייע  געפונען  צו  מיט אנטשלאסן  זענען  יארק  ניו  אין  ״דא 

״איך אפלאדיר די פירערשאפט באמיאונגען פון    האט גאווערנער האקול געזאגט.באצאלער,״  -שטייער 
סירעקיוס,   שטאט  דער  קאונטיס,  אסוועגא  און  קאיוגע  מיט  אינאיינעם  קאונטי  שטאט  אנאנדאגא  דער 

סירעקיוס סקול דיסטריקט און אלע ארטיגע באאמטע פאר׳ן אויפקומען מיט נייע המצאות צו טרעפן וויאזוי  
    באצאלער.״-צו שפארן געלט און העלפן שניידן קאסטן און אמת׳דיג שפארן געלט פאר ניו יארקער שטייער 

    
מיליאן    20עס פראיעקטן צו עררייכן איבער  אנאנדאגא קאונטי האט אנגעהויבן פינף מיטגעטיילטע סערוויס

באצאלער אין דעם ערשטן יאר פון איינפירן דעם פראיעקט.  -דאלער אין געשפארטע געלטער פאר שטייער 
ענליכע סומעס געלט געשפארט זענען ערווארטעט אנצוגיין ווייטער אין קומענדע יארן אזוי ווי מיטגעטיילטע  

פ  זעצן  צוזאמענארבעטער  יאר,  סערוויסעס  פינאנץ  דעם  פון  לויף  אין  סערוויסעס.  און  פראיעקטן  די  אר 
פראצענטיגע סטעיט ביישטייערונג פון אן אייניגע סומע צו די געשפארטע    95א    CWSSIשטעלט צו דער  

קאונטי  -געלטער דערגרייכט דורך דאס איינפירן פון נייע מיטגעטיילטע סערוויסעס אידענטיפיצירט אין גאנץ
פראדו האט  פלענער  אנאנדאגא  וואס  פראיעקטן  פינף  די  איניציאטיוו.  דעם  פון  רעזולטאט  אלס  צירט 

     איינגעפירט זענען:
    

שפארן   • צו  דיסטריקט  סקול  סירעקיוס  דער  און  סירעקיוס  שטאט  די  מיט  צוזאמענגעארבעט 
עדווענטעדזש׳   16,609,003 ׳מעדיקעיר  געמיינזאמע  א  פון  שאפונג  דער  דורך  דאלער 

    שען מעדיצין פלאן.פרעסקריפ



קאונטי   • אסוועגא  און  סירעקיוס  שטאט  דער  מיט  צוזאמענגעארבעט  האט  קאונטי  אנאנדאגא 
  3,412,968אנצובאטן פארמאסי בענעפיט מענעדזשער סערוויסעס פאר שפארן א סך הכל פון  

    דאלער. 

הילף פייער הויּפט  די ווילעדזשעס מאנליוס און פייעטעוויל האבן צוזאמענגעארבעט מיטצוטיילן גע  •
    דאלער.  214,418אויפגאבעס אויף צו שּפארן 

זאלץ   • שאסיי  געמיינזאמע  א  אויף  קאונטי  קאיוגע  מיט  אנגעשלאסן  זיך  האט  קאונטי  אנאנדאגא 
    דאלער. 111,678.71בידינג איניציאטיוו אויף צו שפארן א סך הכל פון 

נגעשלאסן אינאיינעם צו קויפן פינף אמבולאנסעס די ווילעדזשעס מאנליוס און פאיעטוויל האבן זיך א •
     דאלער. 12,000באצאלער א סך הכל פון -און שּפארן פאר שטייער 

    
מיטגעטיילטע    95די   אידענטיפיצירטע  פאר  סטעיט  דעם  פון  ביישטייערונג  סומע  אייניגע  פראצענטיגע 

    סומעס: סערוויסעס וועלן רעזולטירן אין די פאלגענדע סך הכל אויסטיילונג
    

    דאלער  5,424,961 -אנאנדאגא קאונטי 
     דאלער  9,416,936 -שטאט סירעקיוס 

    דאלער  4,285,070 -סירעקיוס סיטי סקול דיסטריקט 
     דאלער  106,238 -ווילעדזש ָאוו פאיעטוויל 

    דאלער  108,860 -ווילעדזש ָאוו מאנליוס 
    

״מיר זענען אנטשלאסן צו    ט דזשעי. ראדריגעז האט געזאגט,עקטינג סעקרעטערי אוו סטעיט ראבער
ארבעטן צוזאמען מיט אונזערע לאקאלע רעגירונג מיטארבעטער כדי צו זוכן נײע וועגן צו שפארן געלט פאר  

שפארן וואס אנאנדאגא קאונטי האט באוויזן איז א -צאלער און שאפן מער עפעקטיווקייט. די געלט-שטייער 
ווא אויף  גאנץביישפיל  דער  דורך  למעשה  ווערן  אויפגעטון  קען  עס  סערוויסעס -ס  מיטגעטיילטע  קאונטי 

    צאלער לענגאויס ניו יארק.״-איניציאטיוו פאר שטייער 
    

״אנאנדאגא קאונטי זוכט כסדר וויאזוי    אנאנדאגא קאונטי עקזעקיוטיוו רייען מעקמעהאן האט געזאגט,
זיין גוטע אפוטרופסים פאר   קוואליטעט סערוויסעס צו אונזערע איינוואוינער און  צוצושטעלן די העכסטע 
מוניציפאלע   שכנות׳דיגע  אונזערע  מיט  איניציאטיוון  ערפאלגרייכע  לעצטע  די  דאלארען.  שטייער  זייערע 

באמיאונ די  אויף  צייגן  די  צוזאמענארבעטער  אנערקענען  פאר  האקול  גאווערנער  אייך  דאנק  א  גען. 
באמיאונגען און באזארגן די אייניגע ביישטייערטע סומע געלטער. מיר קוקן ארויס אויף צו טרעפן נאך וועגן 

    צאלער.״-וויאזוי צו העלפן שפארן געלט פאר אונזערע ארטיגע שטייער 
    

״דורך ארבעטן אינאיינעם מיט אנאנדאגא קאונטי און  ט,  שטאט סירעקיוס מעיאר בען וואלש האט געזאג
דער סירעקיוס סיטי סקול דיסטריקט האבן מיר געקענט אריינכאפן א באדייטנדע סומע אויף צו שפארן  

שטייער  ארטיגע  פאר  הויכע -געלט  צושטעלן  צייט  זעלבער  דער  אין  און  העלטקעיר  -צאלער  קוואליטעט 
ערע ארבעטער. דער סטעיט מעטשינג פָאנדס איניציאטיוו מאכט דאס  בענעפיטן און סערוויסעס פאר אונז

צוזאמענארבעטן נאך א גרעסערע טובה פאר די מענטשן וועלכע מיר סערווירן. איך דאנק גאווערנער האקול  
פאר׳ן טאקע אויספירן אויף דער סטעיט׳ס פארשפרעכונג צו באלוינען עפעקטיווע מיטגעטיילטע סערוויסעס  

איך קוק ארויס אויף צו ארבעטן אינאיינעם מיט אונזערע ארטיגע צוזאמענארבעטער אויף פראגראמען.  
   צוקונפטיגע צוזאמענארבעט אויף צו שפארן געלט און פארבעסערן סערוויסעס.״

    
״מיטטיילן סערוויסעס און געפונען שפארעוודיגקייטן אין סענאטאר דזשאן דָאּבליו. מעניאן האט געזאגט,  
צאלער און אנאנדאגא קאונטי האט ערצייגט צו זיין דער  -ארטיגע רעגירונג אינסטאנצן איז גוט פאר שטייער 

גאלד סטאנדארט אין ניו יארק סטעיט. איך בין שטאלץ צו שטיין אינאיינעם מיט גאווערנער קעטי האקול  
מיליאן דאלער ביישטייערונג פון די סטעיט אייניג מיט    19פראגראם און די איבער   CWSSIאין שטיצן דעם 



געפירטע צוזאמענארבעטשאפטן מיט די סקולס, דער שטאט, און די  -דער סומע געברענגט דורך קאונטי
   ארומיגע קאמיוניטיס אריינגערעכנט פאיעטוויל און מאנליוס.״

   
״פאר אונזערע איינוואוינער קומט זיך עפעקטיווע סערוויסעס  ט, סענאטארקע רעיטשעל מעי האט געזאג

פון די רעגירונג. ווען מוניציפאליטעטן טוען אויסגלאטיגן וויאזוי זיי ליפערן סערוויסעס ברענגט עס צו שפארן 
הויכע  די  אנהאלטן  צייט  זעלבער  דער  אין  און  איז -געלט  עס  ליפערונג.  סערוויס  פון  קוואליטעט 

צאלער  -ע נייעס אז דער צוזאמענארבעטשאפט האט שוין געשפארט מיליאנען אין שטייער באגייסטערנד
אייך   דאנק  א  קאונטי.  אנאנדאגא  אין  דא  פָאנדס  מעטשינג  ביישטייערט  סטעיט  דער  אז  און  דאלארען 

   צו אלע מוניציפאליטעטן!״ קאנגראטולאציעסגאווערנער האקול און 
   

״אייניגע סומע ביישטייערונג פון דער סטעיט דורך  עלי האט געזאגט,  מיטגליד וויליאם מאגנאר-אסעמבלי
( מוטיגט עפעקטיווע צוזאמענארבעט,  CWSSIקאונטי מיטגעטיילטע סערוויסעס איניציאטיוו )-דעם גאנץ

געלט פאר שטייער  א  -ווי צ.ב.ש. קאנסאלידירן סערוויסעס, און עס שפארט  איז  צאלער. דער פראגראם 
ע און סטעיט רעגירונג וואס קומען אויף מיט המצאות אויף בעסער צו סערווירן אונזערע ביישפיל פון ארטיג

    איינוואוינער פאר קלענערע קאסטן.״
   

געזאגט,  -אסעמבלי האט  סטירּפע  אל  פון  מיטגליד  רעזולטאט  אלס  געלטער,  באדייטנדע  ״די 
פ געווינס  טאפלטע  א  איז  סערוויס,  מיטגעטיילטע  אויף  שטייער צוזאמענארבעט  אונזערע  צאלער.  -אר 

ווייטער צו פארברייטערן געלעגנהייטן צו שניידן   פון דאס איינפירן פארזעצן  וועט דער ערפאלג  דערנאך 
די   פאר  פארשטייער  ארטיגע  אונזערע  און  האקול  גאווערנער  דאנקען  מיר  מער.  נאך  קאסטן 

    ציפאלע צוזאמענארבעטער.״איבערגעגעבנקייט צו אפסטעיט ניו יארקער און שטיצן אונזערע מוני
  

״אונזער קאונטי, שטאט, און סקול דיסטריקט זאלן  מיטגליד פאמעלא האנטער האט געזאגט,  -אסעמבלי
זיך שטאלצירן מיט די ארבעט וואס זיי האבן געטון אונטער דער מיטגעטיילטע סערוויס איניציאטיוו. נישט  

ר עס וועט אויך שפארן געלט פאר איינוואוינער אין  נאר וועט דער צוזאמענארבעט פארבעסערן סערוויס נא
קענען   מיר  וועלן  פָאנדס  מעטשינג  סומע  גרעסטע  די  באקומט  געגנט  אונזער  אז  טעקסעס.  ּפרָאּפערטי 

   אינוועסטירן נאך מער אין אונזערע ארטיגע סערוויסעס.״
  

רמיטלען צוזאמענארבעט  ברענגט מען זאל שפארן געלט אויף ּפרָאּפערטי טעקס דורך פא   CWSSIדער  
און סטעיט אייניגע סומע    CWSSIצווישן ארטיגע רעגירונגען איבער׳ן סטעיט. אנווייז דאקומענטן בנוגע דער  

    . דאפלענער, זענען צו באקומען   CWSSIביישטייערונג אפליקאציע פראצעס, ווי אויך פארגאנגענע 
    

גאנץ רעגירונג  -די  ארטיגע  פון  דיוויזיע  דער  דורך  אדמיניסטרירט  ווערט  איניציאטיוו  סערוויסעס  קאונטי 
פארמעסטערישע   און  הילף  טעכנישע  גיבט  דיוויזיע  די  סטעיט.  ָאוו  דעפארטמענט  דעם  ביי  סערוויסעס 

כע פראגראמען  אדער סיי וועל  CWSSIגרענטס צו ארטיגע רעגירונגען. פאר מער אינפארמאציע איבער  
473-518- אדער רופט  localgov@dos.ny.govאנגעפירט דורך דער דיוויזיע, ביטע פארבינדט אייך מיט  
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