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  סטעיט ָאוו די סטעיט רעדע 2022גאווערנער האקול גיבט איבער 
  

קוראזשפולע אונטערנעמונגען צו   228"נייע עפאכע פאר ניו יארק" אגענדע רעכנט אריין  
  אונטערהייבן ניו יארק'ס צוריקקער

  
ביליאן דאלארדיגע העלט קעיר פלאן וועט צוריקבויען און וואקסן ארבעטסקראפט, ברענגען   10

  דירעקטע באצאלונגען צו ארבייטער
  

גרויסע עטיקס רעפארמען וועלן באגרעניצן ערוויילטע בעאמטע אין די גאנצע סטעיט צו צוויי  
מיט א נייע אומאפהעניגע עטיקס   JCOPEטערמינען, פארבאטן דרויסנדיגע איינקונפט און ערזעצן 

  אגענטור
  

ביליאן דאלארדיגע רעטונג פלאן וועט העלפן קליינע ביזנעסער זיך צו ערהוילן, מיטעלע קלאס  
  טעקס פארגרינגערונג וועט אונטערשטיצן מיליאנען ניו יארקער

  
אינפראסטראטקטור אינוועסטירונגען ווועלן פארברייטערן טראנספארטאציע אין ניו יארק סיטי און  

  ן קלימאט טוישפירן דעם לאנד אין שריט קעג
  

  דאסטעיט ָאוו די סטעיט ביכל איז פארעפענטליכט 
  

סטעיט ָאוו די סטעיט )צושטאנד פון די   2022ט איבערגעגעבן איר גאווערנער קעטי האקול האט היינ
סטעיט( רעדע, אויסלייגנדיג איר פלאן פאר א נייע עפאכע פאר ניו יארק. גאווערנער האקול האט 

אויסגעלייגט ניין הויפט באשטאנדטיילן פון איר אגענדע: צוריקבויען אונזער העלט קעיר עקאנאמיע;  
יט און אדרעסירן רעוואלווער פארברעכן; אינוועסטירן אין ניו יארק'ס מענטשן;  באשיצן פובליק זיכערהי

אינוועסטירן אין ניו יארק'ס קאמיוניטיס; מאכן ניו יארק'ס האוזינג סיסטעם גרינגער זיך צו ערלויבן, 
  יושר'דיג און סטאביל; מאכן ניו יארק פאר א נאציאנאלע פירער אין קלימאט שריט און גרינע דזשאבס; 

צוריקבויען ניו יארק'ס לערער/ינס ארבטעסקראפט און פונדאסניי אויסשטעלן העכערע בילדונג; פאראויס  
רוקן ניו יארק'ס פאזיציע אלץ נאציאנאלע מוסטער פאר יושר; און מאכן קריטישע רעפארמען צו צוריק  

  פארדינען ניו יארק'ס צוטרוי אין זייער רעגירונג.
  
אלץ די ערשטע פרוי צו פארשטעלן א סטעיט ָאוו די סטעיט רעדע אין ניו יארק, וויל איך דאס קלאר מאכן "

האט גאווערנער  איך בין דא צו האבן א השפעה",   —אז איך בין נישט דא בלויז צו מאכן היסטאריע 
ן מיר אן בויען א  היינט הויב "די צייט איז געקומען פאר א נייער אמעריקאנער טרוים. האקול געזאגט.

בעסערע, מער יושר'דיגע, גלייכערע און מער ארייננעמנדע ווערסיע פון דאס וואס איך רוף דער ניו  
יארקער טרוים. מיר וועלן שאפן א נייע עפאכע פאר ניו יארק דורכן זיך ארויסלאזן מיט א קוראזשפולע,  

הוילונג און פארדינט זיך צוריק ניו  גרייכנדע ּפאליסי אגענדע וואס רוקט פאראויס אונזער ער-ווייט
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יארקער'ס צוטרוי אין רעגירונג. און דורכאויס דאס אלעס וועל איך פארזעצן צו ארבעטן מיט אנדערע און 
  ברענגען רעזולטאטן פאר ניו יארקער."

  
( אגענדע באשטייט פון A New Era for New Yorkגאווערנער האקול'ס 'א נייע עפאכע פאר ניו יארק' ) 

  ניין באשטאנדטיילן, יעדע איינס געציהלט צו ברענגען ניו יארק סטעיט צו א לעכטיגערע צוקונפט.
  

  צוריקבויען אונזער העלט קעיר עקאנאמיע צו צושטעלן קעיר פאר מער ניו יארקער
  

  20ואקסן די העלט קעיר ארבעטסקראפט מיט ביליאן דאלארדיגע פלאן צו צוריקבויען און ו 10
  פראצענט

איבער די קומענדיגע פינף יאר וועט גאווערנער האקול'ס פלאן צוריקבויען און וואקסן די העלט קעיר  
ביליאן דאלאר וועט אינוועסטירט ווערן אין די סטעיט'ס העלט    10פראצענט.  20ארבעטסקראפט מיט 

עס פאר העלט ביליאן דאלאר צו שטיצן געהאלטן און באנוס 4קעיר סעקטאר, אריינרעכענענדיג מער פון 
קעיר ארבייטער. אין צוגאב וועט די פלאן פארבעסערן די וועג פאראויס פאר די קאריערע, פארברייטערן 

צוטריט צו העלט קעיר טרענירונג און בילדונג, רעקרוטירן קעיר ארבייטער אין געגנטער וועלכע האבן 
  נישט גענוג סערוויסעס און פארשטערקערן היים קעיר.

  
  ליק זיכערהייט און נעמען אנטשלאסענע שריט קעגן רעוואלווער פארברעכןבאשיצן פוב 

  
אגענדע פון דריי חלקים צו פארמיידן און רעדוצירן רעוואלווער פארברעכן און געוואלדטאטן איבער  

  גאנץ ניו יארק סטעיט
סירונג די נויטיגע  די פובליק זיכערהייט אונטערנעמונג וועט גיבן פאר סטעיט און לאקאלע געזעץ אינפאר

כלים צו האלטן ניו יארקער פארזיכערט פון רעוואלווער פארברעכן. די גאווערנער'ס פלאן וועט  
אינוועסטירן אין פובליק זיכערהייט און פינאנצירן סטעיט און לאקאלע פאליצייאישע רעוואלווער זיכערהייט  

 Interstate Gun Tracingאיין )סטעיטס רעוואלווער נאכגאנג פאר -באמיאונגען, שאפן די צווישן
Consortiumבאזירטע רעוואלווער פארברעכן אפרופונג.  -( און טריפלען אינוועסטירונגען אין קאמיוניטי 

  
  אינוועסטירן אין ניו יארק'ס מענטשן 

  
טעקס פארגרינגערונג אונטערנעמונגען פאר טויזנטע קליינע ביזנעסער און מיליאנען ניו יארקער פון  

  די מיטעלע קלאס
ביליאן דאלאר אין מיטעלע קלאס טעקס   1.2גאווערנער האקול'ס פלאן וועט פארשנעלערן דאס דורכפירן 

ביליאן דאלארדיגע   1, און אוועקשטעלן אן  2023מיליאן ניו יארקער מיט צוויי יאר, ביז  6שניטן פאר 
מיליאן  2פון מער פון  ּפראּפערטי טעקס צוריקצאלונג פראגראם צוריקצולייגן געלט אריין אין די קעשענעס

ניו יארקער וועלכע האבן געדארפט אראפשלינגען העכערע קאסטן אזוי ווי די פאנדעמיע האט זיך 
מיליאן ניו יארקע פאמיליעס   2די גאווערנער וועט אויך ברענגען א טעקס צוריקצאלונג פאר   אנטוויקלט.

ו שטיצן עסן פראדוקציע. גאווערנער  און העכערן עקזיסטירנדע טעקס קרעדיטס און שאפן נייע כדי צ
מיליאן דאלאר אין טעקס פארגרינגערונג פאר   100האקול'ס באמיאונגען וועלן אויך ברענגען בערך 

  קליינע ביזנעסער ארום ניו יארק סטעיט.  195,000
  

  פארשטערקערן ניו יארק'ס ארבעטסקראפט און העלפן מאכן די עקאנאמיע וואקסן
פאכיגע אונטערנעמונג וועט ווידער אויסשטעלן ארבעטסקראפט אנטוויקלונג צו  -גאווערנער האקול'ס זיבן

זיין קאנצעטרירט אויף ראיאנישע באדערפענישן, פארברייטערן צוטריט צו נייע קאריערעס און קאריערע  
סערוויסעס און רעקרוטירן די קומענדיגע דור פון ניו יארק'ס ארבעטסקראפט. אלץ טייל פון די פלאן וועט  

 Office ofדי גאווערנער אוועקשטעלן די אפיס פון ארבעטסקראפט און עקאנאמישע אנטוויקלונג ) 
Workforce and Economic Development העלפן ניו יארקער זיך רוקן צווישן בילדונג און ,)
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קאריערעס, פארברייטערן צוטריט צו אּפרענטיס )זיך אריינלערנען( געלעגנהייטן, רעקרוטירן די 
קומענדיגע דור פון פובליק בעאמטע, פארברייטערן די סטעיט'ס אויסגעפלאסטערטע וועג פאר  

ער פאר באשעפטיגונג פון ארבייטער מיט דיסעביליטיס טעכנאלאגישע טאלאנטן, מאכן ניו יארק א מוסט
 און באשיצן און פארשטערקערן ארבייטער'ס רעכטן.  

  
'טורמע צו דזשאבס', א נייע אונטערנעמונג צו פארבעסערן דאס צוריקקער פון געוועזענע  

  ארעסטאנטן אריין אין די ארבעטסקראפט און פארמיידן פון זיי צוריקצופאלן
וועזענע ארעסטאנטן ווערן אפט געלאזט אליין ווען זיי קערן זיך צוריק צום געזעלשאפט.  יעצטיגע און גע

( פראגראם וועלן די מענטשן פארבינדן ווערן מיט בילדונג,  Jails to Jobsמיט דעם 'טורמע צו דזשאבס' )
רעסארסן און געלעגנהייטן צו באקומען דזשאבס, און דאס וועט פארמערן פובליק זיכערהייט און רעדוצירן  

  די פעלער פון מענטשן וועלכע פאלן צוריק צו פארברעכן.
  

  אינוועסטירן אין ניו יארק'ס קאמיוניטיס
  

ראויס מיט גרויסע, נייע פארברייטערונג פון טראנספארטאציע סערוויס אין ברוקלין און  זיך רוקן פא
  קווינס: די אינטערבָארָאו עקסּפרעס 

די אינטערבָארָאו עקסּפרעס איז א היסטארישן פראיעקט וואס וועט נוצן די עקזיסטירנדע 'רייט ָאוו וועי' 
( האט אויף בעי רידזש בריק Long Island Rail Road, LIRRרעכטן וואס די לאנג איילענד רעיל רָאוד )

קלין און אין קווינס. די ליניע  כדי צו פארבינדן געגנטער וועלכע האבן נישט קיין טראנספארטאציע אין ברו
סָאבוועי ליניעס, פארברייטערנדיג צוטריט צו דזשאבס און   17וועט פארבינדן פאסאנזשירן צו אזויפיל ווי 

אנדערע דעסטינאציעס. גאווערנער האקול'ס פלאן איז צו זיך רוקן פאראויס מיט די פארברייטערונג דורכן  
( צו  Metropolitan Transit Authority, MTAיע אויטאריטעט )הייסן די מעטרָאוּפאליטען טראנספארטאצ

  אנהויבן די ענווייראמענטאלע איבערבליק פראצעדור. 
  

ביליאן דאלארדיגע רעטונג פלאן פאר קליינע ביזנעסער און צו פארשטערקערן ניו יארק'ס 
  עקאנאמישע ערהוילונג

פאנדעמיע, וועט גאווערנער האקול'ס ביליאן   19-נאך די שוועריגקייטן אנגעברענגט דורך די קאוויד
דאלארדיגע רעטונג פלאן אינוועסטירן אין די וואוקס און אפהיטונג פון די קליינע ביזנעסער פון די 

בן געהאט  צוקונפט, עס וועט ברענגען קליינע ביזנעסער טעקס קרעדיטס פאר ביזנעסער וועלכע הא
פארבינדענע אויסגאבן, איינזייען פינאנצירונג צו אוועקשטעלן נייע ביזנעסער, צושטעלן בויגזאמע -קאוויד

גרענטס צו יונגע קליינע ביזנעסער, פארברייטערן הלוואות פאר קליינע ביזנעסער און העלפן קליינע  
ן א געזעץ צו פערמאנענטערהייט  ביזנעסער באקומען קאנטראקטן. די גאווערנער פלאן אויך צו פארשלאג

  ערלויבן דאס פארקויפן געטראנקען צו אהיימנעמען )'טּו גָאו'( אין בארס און אין רעסטוראנטן.
  
' אונטערנעמונג צו ברענגען אינטערנעט פארבינדונג פאר  ConnectALLביליאן דאלארדיגע ' 1

  מיליאן ניו יארקער 1צוגענגליכע פרייזן פאר מער פון 
פאנדעמיע האט אויפגעדעקט ווי נישט צוגענגליך און נישט פארלעסליך אינטערנעט    19-די קאוויד

פארבינדונג איז געווען פאר פילע ניו יארקער וועלכע זענען פלוצלינג געצווינגען געווארן צו פארזעצן 
ייכע צוטריט צו די  זייערע לעבנס דורך די אינטערנעט. אס איז גאר וויכטיג אז ניו יארקער זאלן האבן גל

אינטערנעט, אזוי ווי באזייטיגטע קאמיוניטיס ווערן די מערסטע געשעדיגט פון די מאנגל אין אינטערנעט  
)פארבינדט אלע( אונטערנעמונג וועט ברענגען  ConnectALLביליאן דאלארדיגע   1די  צוטריט.

אנספארמירן די סטעיט'ס דיגיטאלע  אינטערנעט פאר צוגענגליכע פרייזן פאר מיליאנען ניו יארקער און טר
  אינפראסטראקטור דורך נייע אינוועסטירונגען.

  
  מאכן ניו יארק'ס האוזינג סיסטעם גרינגער זיך צו ערלויבן, מער יושר'דיג און סטאביל
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ע אונטערנעמונג איבער די גאנצע סטעיט צו ענדיגן די היימלאזיגקייט קריזיס און אדרעסירן  גרויס
  לאנגיאריגע אומיושר אין האוזינג

אונזער האוזינג סיסטעם איז געפלאגט מיט סיסטעמאטישע אומיושר'דיגקייטן וועלכע דארפן אדרעסירט  
ן דערמיט און אויסנוצן פובליק פינאנצירונג צו  ווערן. גאווערנאר האקול'ס האוזינג פלאן וועט זיך אפגעב

פארברייטערן געלעגנהייטן פאר יעדן. אונטערנעמונגען צו פארברייטערן האוזינג רעכענען אריין נוצן 
( מאנשאפטן פון טרענירטע גייסטישע Safe Options Support, SOS'זיכערע אפציעס שטיצע' ) 

געזונטהייט פראפעסיאנאלן וועלכע וועלן העלפן מיט די אריבערגאנג פון מענטשן וועלכע וואוינען אויפן 
טעקס עבעיטמענט און אוועקשטעלן א נייעם, מער   a-421גאס אריין אין סטאבילע הייזער, ענדיגן די 

צוטריט פאר מענטשן וואס דינגען הייזער מיט א  ווירקזאמן פראגראם, פארבעסערנדיג האוזינג 
קרימינאלע רעקארד אדער נעגאטיווע קרעדיט היסטאריע, שאפן אן עוויקשען פארמיידונג לעגאלע הילף  
פראגראם און שאפן א פערמאנענטע קאטאסטראפע ערהוילונג און פאר באפעסטיגונג פארן איבערבויען  

  הייזער.
  

  קריזיס אין ניו יארק סטעיט  אדרעסירן האוזינג טייערקייט
ביליאן דאלארדיגע באמיאונג צו   25יאריגע האוזינג פלאן, א -5די גאווערנער וועט איינפירן א ברייטע 

היימער מיט   10,000היימער פאר צוגענגליכע פרייזן, אריינרעכענענדיג  100,000שאפן און אויפהאלטן 
וגענגליכקייט פון די כדי צו פאמערן צוטריט און צ שטיצנדע סערוויסעס פאר שוואכערע באפעלקערונגען.

פרייזן אין ניו יארק'ס האוזינג מארקעט, וועט גאווערנער האקול אויך אונטערנעמען גרויסע שריט צו  
אויפבויען נייע האוזינג און פארמערן די געדעכטיגקייט אין פאסיגע שטאטישע געגנטער. די שריט 

( אין געגנטער פון  accessory dwelling unitsרעכענען אריין דאס ערלויבן צוגעבויטע וואוינונג יּוניטס )
אריענטירטע אנטוויקלונג, גיבן פאר ניו יארק  -פאמיליע הייזער, שטופן פאר טראנספארטאציע-איינצלנע

סיטי די אויטאריטעט צו ערמוטיגן דאס מאכן געגנטער מער געדעכט און פארגרינגערן באגרעניצונגען  
  צו פריוואטע הייזער.אויפן טוישן האטעלן און אפיס געביידעס  

  
  מאכן ניו יארק פאר א נאציאנאלע פירער אין שריט קעגן קלימאט טויש און גרינע דזשאבס

  
  2030מיליאן קלימאט פריינטליכע היימער ביז   2עררייכן 

געביידעס זענען פאראנטווארטליך פאר מער פון א דריטל פון ניו יארק'ס קלימאט פארפעסטיגונג.  
מיליאן  1מיליאן עלעקטירפיצירטע היימער און ביז  1גאווערנער האקול'ס פלאן צו עררייכן א מינימום פון 

ט דורך א סעריע פון היימער וועלכע זענען גרייט צו אריבעגעפירט ווערן צו עלעקטריציטעט ווערט אנקיר
לעגיסלאטיווע און ּפאליסי שריט. דאס רעכנט אריין דאס פאדערן אז קיין שום שעדליכע גאז עמיסיעס  

, 2027זאלן נישט פארקומען אויפן קאנסטרוקציע ארט ביים בויען נייע געביידעס, נישט שפעטער פון 
ר מאכן אז די סטעיט האט א פעהיגע צושטעלן די טרענירונג פראגראמען וועלכע זענען נויטיג צו זיכע

ארבעטסקראפט צו קענען אויספירן די סערוויסעס, אוועקשטעלן א ספעציעל געוווידמעטע גרינע  
עלעקטריפיקאציע קאסע און אריבערפירן היימער פון הויזגעזינדער מיט נידעריגע איינקונפט צו  

  דערע.עלעקטריציטעט דורך די האוזינג פינאנצירונג פלאן, צווישן אנ
  

  מיליאן דאלארדיגע אינוועסטירונג אין ווינט ענערגיע אויפן ים 500רנדע לאנד'ס פי
גאווערנער האקול האט אנאנסירט פלענער צו אינוועסטירן אין אינפראסטראקטור פאר ווינט ענערגיע  

מיליאן   1.5אויפן ים, צו אויפטרייבן גענוג ווינט ענערגיע צו צושטעלן טרייב קראפט פאר צום ווייניגסטנס 
ימער, אנהויבן פלאנירן פאר א נעטווארק צו אריבערפירן ווינט ענעריגע פון די וואסער און עפענען די ים  הי

דאס וועט זיכער (. Master Plan 2.0 Deep Waterטיפע וואסערן ) 2.0ווינט ענעריגע מאסטער פלאן 
מאכן אז די סטעיט האט די שטערקסטע ים ווינט ענערגיע מארקעט לענגאויס די מזרח בארטן פון דעם  

דזשאבס, א סך הכל   6,800אקעאן. די גאווערנער'ס פלאן פאר ים ווינט ענערגיע וועט שטיצן מער פון 
גיגַאווַאטס פון ענערגיע,   4.3ון ביליאן דאלאר איבערן סטעיט און מער פ 12.1עקאנאמישע ווירקונג פון 

  מיליאן היימער אין ניו יארק. 3גענוג צו צושטעלן טרייב קראפט פאר כמעט 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-major-statewide-initiative-end-homelessness-crisis-and-address&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca9781897aaf64cf615e908d9d090173c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770139565277806%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=lGXi90t6yxKPtD%2FtCTiLBJobuGSRbmIX%2BRw864AsLxg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-major-statewide-initiative-end-homelessness-crisis-and-address&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca9781897aaf64cf615e908d9d090173c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770139565277806%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=lGXi90t6yxKPtD%2FtCTiLBJobuGSRbmIX%2BRw864AsLxg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-major-statewide-initiative-end-homelessness-crisis-and-address&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca9781897aaf64cf615e908d9d090173c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770139565277806%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=lGXi90t6yxKPtD%2FtCTiLBJobuGSRbmIX%2BRw864AsLxg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-major-statewide-initiative-end-homelessness-crisis-and-address&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca9781897aaf64cf615e908d9d090173c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770139565277806%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=lGXi90t6yxKPtD%2FtCTiLBJobuGSRbmIX%2BRw864AsLxg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-sweeping-plans-address-housing-affordability-crisis-new-york-state&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca9781897aaf64cf615e908d9d090173c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770139565277806%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=N6ndFbQjQOT49%2BguBwPMBXGm9PGYz4GEHNwJzjq1D8g%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-plan-achieve-2-million-climate-friendly-homes-2030&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca9781897aaf64cf615e908d9d090173c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770139565287762%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=TvcI3R28eKXKd9jQ30KQ2TvGxY8Fw%2Bw4j5OIkW0mdSU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-plan-achieve-2-million-climate-friendly-homes-2030&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca9781897aaf64cf615e908d9d090173c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770139565287762%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=TvcI3R28eKXKd9jQ30KQ2TvGxY8Fw%2Bw4j5OIkW0mdSU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-nation-leading-500-million-investment-offshore-wind&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca9781897aaf64cf615e908d9d090173c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770139565287762%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=AIn151ztqVVNLs0T3zss2cl1ag1qqtEEuRabyv9qrfg%3D&reserved=0


  
  צוריקבויען ניו יארק'ס סקול סיסטעם און פונדאסנייי אויסשטעלן העכערע בילדונג

  
  אינוועסטירן אין ניו יארק'ס שילער/ינס, לערער/ינס און סקולס 

כדי צוריקצובויען ניו יארק'ס לערער/ינס ארבעטסקראפט, פלאנירט גאווערנער האקול צו אונטערשטרייכן 
דאס רעקרוטירן לערער/ינס און זיי האלטן פון פארלאזן אין די גאנצע סטעיט. די גאווערנאר וועט אויך  

ארמערן פינאנצירונג  אונטערנעמען שריט צו פארשנעלערן די לערער/ינס סערטיפיקאציע פראצעדור און פ
חינוך. די פלאן רעכנט אויך אריין דאס גיבן באלוינונגען כדי צו צוציהען לערער/ינס און סקול   K-12פאר 

ארביייטער, צושטעלן לערנען און גייסטישע געזונטהייט גרענטס, שאפן א סטעיט לערער/ינס רעזידענסי  
  ן זייערע סערטיפיקאציעס. פראגראם און טרענירן לערער שטיצע ארבייטער צו באקומע

  
מיליאן דאלאר אין   75פאמיליעס און אינוועסטירן  100,000פארמערן צוטריט צו טשיילד קעיר פאר 
  געהאלטן פאר טשיילד קעיר ארבייטער

טשיילד קעיר )ּפלעי גרּוּפס א.ד.ג.( וואס מענטשן קענען זיך ערלויבן איז גאר וויכטיג צו גיבן פאר קינדער  
טשאנס צו מצליח זיין בשעת'ן גיבן פאר עלטערן די מעגליכקייט צו גיין ארבעטן. כאטש   די בעסטע

 Build Backגאווערנער האקול גלויבט אז די פעדעראלע רעגירונג מוז אריבערפירן 'בוי צוריק בעסער' )
Better נישט  ( צו פארברייטערן טשיילד קעיר דעקונג פאר ניו יארקע פאמיליעס, דאך, אויב דאס וועט

געשעהן, וועט זי פארשלאגן א פארברייטערונג צו צוטריט צו טשיילד קעיר. דאס וועט האבן א ווירקונג  
פראצענט פון די  200פאמיליעס ארום ניו יארק דורכן פארמערן בארעכטיגונג מינימום פון  100,000אויף 

מיליאן  75אויך אריין פראצענט. די גאווערנער'ס פלאן רעכנט  225פעדעראלע ארימקייט שטאפל צו 
  דאלאר אין בעסערע געהאלטן פאר טשיילד קעיר ארבייטער.

  
און פארזיכערן איר פלאץ אלץ גלאבאל אנערקענטע העכערע בילדונג  SUNYאויפפרישן 

  אינסטיטוציע 
( סיגסטעם  SUNYגאווערנער האקול'ס פלאן צו ווידער אויפלעבן די סטעיט אוניווערסיטעט פון ניו יארק )

גרייכנד. די פלאן רעכנט אריין צו מאכן די אינסטיטוציע א גלאבאלע פירער אין  -איז ברייט און ווייט
יף א גוטן פארנעם,  דינט די סטודענטן או SUNYפארשונג און טעכנאלאגישע פארשריט, זיכער מאכן אז 

סיסטעם. די טראנספארמאציע וועט אוועקשטעלן   SUNYאון לייגנדיג גלייכקייט אלץ פריאריטעט אין די 
סטודענטן אויפן וועג צו עקאנאמישע הצלחה מיט קאנצעטראציע אויף גלייכקייט אדי אלע זאלן קענען  

  בילדונג. SUNYבליהען מיט א 
  

  פאראויס רוקן ניו יארק'ס פאזיציע אלץ נאציאנאלע מוסטער פאר גלייכקייט
  

ייט און גערעכטיגקייט פאר אלע ניו  האסע, ראסישע גלייכק-גלייכקייט אגענדע צו שטופן פאר אנטי 
   יארקער 

גרייכנדע פלאן צו פאראויס שטופן און שטיצן דזשענדער  -די גלייכקייט אגענדע וועט פאראויס רוקן א ווייט
+ קאמיוניטי,  LGBTQIAהאסע, געזעלשאפטליכע גערעכטיגקייט, די -גלייכקייט, ראסישע גלייכקייט, אנטי

ינער און וועטעראנען מיט די ציהל צו באשיצן די געזונטהייט, זיכערהייט, אימיגראנטן און נייע איינוואו
אין קורצן, צו פארווירקליכן דעם    —עקאנאמישע געלעגנהייטן און די יסודות'יגע כבוד פון יעדע ניו יארקער 

  ניו יארקן טרוים.
  

  מאכן קריטישע רעפארמען צו צוריק פארדינען ניו יארקער'ס צוטרוי אין זייער רעגירונג
  

פארשלאגן קאנסטיטוציאנאלע ענדערונג צו באגרעניצן אלע ערוויילטע בעאמטע אין די גאנצע 
  סטעיט צו צוויי טערמינען און פארבאן דרויסנדיגע איינקונפט

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-new-investment-new-yorks-students-teachers-and-schools&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca9781897aaf64cf615e908d9d090173c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770139565287762%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=M8JHc24oTB8WyV0unHhvvjlmnTjflasqBPgZeaHghW4%3D&reserved=0
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אנסטיטוציע, פלאנירט גאווערנער האקול צו באגרעניצן די פאזיציעס  דורכן אריינלייגן אן ענדערונג צו די ק
פון גאווערנער, ליטוענאנט גאווערנער, אטוירני דזשענעראל און קָאמּפטרָאולער צו צוויי טערמינען אין א  

ציה. די גאווערנער וועט אויך פארשלאגן א געזעץ צו פארבאטן די זעלבע ערוויילטע בעאמטע איבערן  
פארדינען דרויסנדיגע איינקונפט, מיט אן אויסנאם פאר אקעדעמישע פאזיציעס וועלכע מוזן סטעיט צו 

 באקומען באשטעטיגונג פון די עטיקס בָאורד.  
  

  נייע אומאפהעניגע עטיקס אגענטורמיט א   JCOPEערזעצן 
כדי צוריק צו פארדינען די מענטשן'ס צוטרוי אין זייער רעגירונג, פלאנירט גאווערנער האקול צו פארשלאגן 

 Joint Commissionא געזעץ צו מבטל זיין און ערזעצן די געמיינזאמע קאמיסיע אויף פובליק עטיקס )
on Public Ethics, JCOPEקערפערשאפט וואס איז באמת אומאפהעניג און  ( מיט אן עטיקס

דורכזיכטיג. די קערפערשאפט וועט זיין אונטערגעווארפן צו פרייהייט פון אינפארמאציע געזעץ 
(Freedom of Information Law, FOIL פארלאנגען און אונטער די אפענע באגעגענישן געזעצן )
(Open Meeting Lawsפארמערנדיג און פארבעסערנדי ,) ג דורכזיכטיגקייט. די פלאן וועט אויך

פארבאטן דרויסנדיגע קשרים אזוי אז מיטגלידער פון די קערפערשאפט וועלן זיין פארבאטן פון קשרים  
אין פארבינדונגען מיט איינזייטיגע אינטערעסן אין פארבינדונג מיט סיי וועלכע פאטענציאלע אדער  

  אנגייענדע פארשונג. 
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