
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/ 1/ 5 للنشر فوًرا: 

 
 

  2022الحاكمة هوكول تلقي خطاب حالة الوالية لعام  المالحظات كما تم إعدادها:  
  

  مبادرة جريئة لإلسراع بعودة نيويورك 228تتضمن أجندة "حقبة جديدة لنيويورك"  
  

  مليارات دوالر ستعيد بناء القوى العاملة وتنميتها، وتقديم مدفوعات مباشرة للعمال 10خطة رعاية صحية بقيمة  
  

ستحصر اإلصالحات الرئيسية ألخالقيات المسؤولين المنتخبين على مستوى الوالية بفترتين، وحظر الدخل الخارجي   
  بوكالة أخالقيات مستقلة جديدة JCOPEواستبدال 

  
ستساعد خطة اإلنقاذ التي تبلغ قيمتها مليار دوالر الشركات الصغيرة على العودة، وسيساعد اإلعفاء الضريبي للطبقة   

  الوسطى على رفع مستوى الماليين من سكان نيويورك
  

  ستوسع استثمارات البنية التحتية النقل في مدينة نيويورك وتقود األمة في العمل المناخ 
  

  هنا تاب حالة الوالية يتوفر ك  
  

الذي أوضحت خطتها لحقبة جديد في نيويورك. في   2022ألقت الحاكمة كاثي هوكول اليوم خطاب حالة الوالية لعام  
الخطاب، حددت الحاكمة هوكول تسعة مكونات رئيسية في جدول أعمالها: إعادة بناء اقتصاد الرعاية الصحية لدينا، وحماية  

المسلح، واالستثمار في سكان نيويورك، واالستثمار في مجتمعات نيويورك،  السالمة العامة واتخاذ إجراءات قوية ضد العنف 
وجعل نظام اإلسكان في نيويورك ميسور التكلفة، ومنصفة ومستقرة، مما يجعل نيويورك رائدة على المستوى الوطني في  

تصور التعليم العالي، وتعزيز   العمل المناخي والوظائف الخضراء، وإعادة بناء القوى العاملة للمعلمين في نيويورك وإعادة
   مكانة نيويورك كنموذج وطني للعدالة، وإجراء إصالحات حاسمة الستعادة ثقة سكان نيويورك في الحكومة.

  
  تتوفر مالحظات الحاكمة كما تم إعدادها أدناه:

  
بجانبي بينما نقدم لك خدماتنا   شكًرا لك، نائب الحاكمة. لقد قمت بعمل رائع في مثل هذا الوقت القصير وأنا فخور لكونك 

  لشعب نيويورك. 
  
المدعي العام للوالية تيش جيمس، وزعيم األغلبية في   أود أيًضا أن أشكر شركائي في الحكومة. مراقب الوالية توم دينابولي، 

عافى رئيس الجمعية  ستوكس، وآمل أن يت-كزنز، وزعيم األغلبية في الجمعية كريستال بيبولز- مجلس الشيوخ أندريا ستيوارت
   كارل هيستي قريبًا.

  
 وشكًرا للقس سولومون ديس وألي نافاريت على تمثيل فتيات الكشافة بشكل جيد. 

  

وأنا أقف أمامكم، أدرك جيًدا أهمية هذه اللحظة: إنها المرة األولى في تاريخ نيويورك التي تلقي فيها امرأة هذا الخطاب  
   السنوي. لكنني لم آتي إلى هنا لصنع التاريخ. لقد جئت إلحداث فرق.

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgovernor.ny.gov%2Fgkh2022gkh&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C22c6839e4822424fd79408d9d07949d2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770041622159724%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=op70jAzTdfi5M7zU5yGtzPW2U1VU1y2cD09lvlhKwNo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgovernor.ny.gov%2Fgkh2022gkh&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C22c6839e4822424fd79408d9d07949d2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770041622159724%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=op70jAzTdfi5M7zU5yGtzPW2U1VU1y2cD09lvlhKwNo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgovernor.ny.gov%2Fgkh2022gkh&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C22c6839e4822424fd79408d9d07949d2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770041622159724%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=op70jAzTdfi5M7zU5yGtzPW2U1VU1y2cD09lvlhKwNo%3D&reserved=0


ونحن نكرمه من خالل االجتماع معًا في قاعة الجمعية الجميلة هذه، حيث  بالتأكيد، لدي تقديس عميق لماضي واليتنا الرائع.  
   تم إعدادها بأصالة وشرعية بوجود القادة المنتخبين، معًا لخدمة الجمهور.

  
أنا مغرمة باالقتباس من عضو سابق في هذه الهيئة، وهو الحاكم السابق، تيدي روزفلت، الذي قال: "ليس الناقد هو من يحسب  

 الموجود بالفعل في الساحة."   -أو، لنقل، للمرأة   -الرجل فضائل
  

إلى زمالئي وشركائي في الحكومة، كان فرعا ألباني التنفيذي والتشريعي يتقاتالن لفترة طويلة في تلك الساحة. ولكن ليس بعد 
 اآلن. فهذا سينتهي اآلن.  

  
هل المحافظين للدور الشرعي لهذه الهيئة التشريعية. لقد ولّت أيام  ما أقترحه هو حقبة جديدة كاملة لنيويورك. لقد ولت أيام تجا 

إضاعة حاكم نيويورك وعمدة مدينة نيويورك الوقت في خصومات تافهة. لقد ولت أيام تساؤل سكان نيويورك عما إذا كانت  
  حكومتهم تعمل لصالحهم بالفعل. 

  
   فقط اسألوا زعيم األغلبية.  -ومن الواضح أن أيام وجود ثالثة رجال في الغرفة قد ولت  
  

نحن نعلم أن النساء دائًما ما يتم إخضاعهن لمعايير أعلى. لذا فأنا أعلم أنه ال يجب أن أحقق هذه التوقعات فحسب، بل يجب أن  
ا: سوف أتجاوزها حتى ال يكون هذا إنجاًزا تاريخيًا بل ليكون هو القاعدة. لذلك سنفعل األشياء بشكل مختلف. من اآلن فصاعد 

نتشارك النجاح. سوف نجد أرضية مشتركة. سوف نستعيد الثقة بهذه الحكومة، ألنها تآكلت لوقت طويل جداً. وسنقاتل مثل  
 ولكن من أجل سكان نيويورك.   -ليس من أجل الحصول على المديح  -الجحيم 

  
من مشاريع القوانين التي تقدمتم بها   400أنا فخورة بالوقوف إلى جانب أعضاء هذه الهيئة التشريعية، حيث وقعت أكثر من 

 لتصبح قوانين منذ سبتمبر. وقد بدأنا للتو. 
( Covid-19سكان نيويورك بحاجة إلى مساعدة كل فرد في هذه الغرفة لتمرير أجندة طموحة. شخص يستجيب لوباء ) 

ويوفر اإلعفاء الضريبي لمن هم في أمس   ولكنه أيًضا يعيد بناء القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية والمعلمين لدينا، 
الحاجة إليه، ويسرع النمو االقتصادي ويخلق وظائف جيدة األجر للطبقة المتوسطة، ويعزز بنيتنا التحتية ويواجه تغير المناخ،  

ريئة  ويؤمن السالمة العامة، ويجعل اإلسكان في المتناول، ويضمن أن يكون لكل من سكان نيويورك سكناً ويسن إصالحات ج
   لحكومة واليتنا.

  
 زمالئي من سكان نيويورك: هذه األجندة لكم.  

  
تتم فلترة كل مبادرة من منظور كيف ستساعدكم أنتم وعائالتكم. أعلم أنكم مرهقون، أعلم أنكم تريدون لهذا الوباء أن ينتهي،  

 قبل.  وأعلم أنكم قلقون بشأن االقتصاد والتضخم وأطفالكم وتعليمهم وما يخبئه المست
  
لقد تحملنا الكثير من المصاعب خالل العامين الماضيين. لقد دفننا أحباء لنا، وعانينا من تحوالت زلزالية في حياتنا اليومية   

  مثل األعياد، وحفالت الزفاف، والتخرج، ووالدة األحفاد. - وفقدنا الكثير من معالم الحياة الثمينة 
  

فقدنا أرواحاً كثيرة، والعديد من آمالنا وأحالمنا. واآلن، فقط عندما اعتقدنا أننا نقترب من   - لقد كان هناك الكثير من الخسائر 
 منعطف النهاية، هناك متحور جديد. زيادة أخرى في الحاالت. يبدو األمر وكأننا سنمر بنفس التجربة مجدداً.  

  
 ل سنتجاوز هذا؟ وأنا أعلم أنكم جميعاً تتساءلون: ه

  
 نعم. سنتجاوزه.  

  
نحن سكان نيويورك. لقد تم سقطنا من قبل. لقد أقصينا. واستجابة لذلك، لم نفشل أبًدا في تحدي الصعاب واالرتقاء إلى آفاق  

 جديدة. 
  



نه بينما نحن  نيويورك دائما تنهض من تحت الرماد. لهذا السبب أعتقد أن هذه ليست لحظة يأس، بل لحظة قدرات كبيرة. أل 
   في خضم أزمة تستهلك كل طاقاتنا، يجب أن نتذكر أيًضا أنه إذا اتخذنا الخيارات الصحيحة، فسوف ينتهي األمر اآلن.

  
 لكن أوالً، يجب أن نتغلب على العاصفة من حولنا. هذا يعني السيطرة على هذا الفيروس وعدم السماح له بالسيطرة علينا.  

  
قمنا على الفور بسن خطة جائحة شاملة وواصلنا التكيف مع ظهور متحورات جديدة مثل أوميكرون. عندما توليت منصبي، 

نحن نفعل كل ما في وسعنا للحفاظ على صحة سكان نيويورك: وضع السياسات التي جعلت معدل التطعيم لدينا من أعلى 
ر والتطعيم، ونشر الحرس الوطني في مستشفياتنا  المعدالت في البالد، وتفعيل عملية على النمط العسكري في مواقع االختبا

 مليون شر يحة اختبار إلى جميع أنحاء الوالية.   37ودور الرعاية وإرسال 
  

خالل موجة الشتاء هذه، ينصب تركيزنا بالليزر على إبقاء أطفالنا في المدارس وإبقاء الشركات مفتوحة وحياة سكان نيويورك  
 طبيعية قدر اإلمكان.  

  
 اجم هذا الفيروس وجهاً لوجه، مسلحين بنهج تكتيكي قائم على العلم ونحن مستعدون لكل ما يأتي بعد ذلك.  نحن نه

  
ولكن كما نعلم جميعًا جيًدا، هذه أكثر من مجرد أزمة صحية عامة. نحتاج اآلن إلى دعم األشخاص واألماكن والصناعات  

   ي الخطوط األمامية منذ اليوم األول.األكثر تضرًرا بدًءا من سكان نيويورك الذين كانوا ف
  

خالل تلك األشهر األولى المرعبة، بينما كان الكثيرون يتجمعون في المنزل، ظهر عمال الرعاية الصحية وأول المستجيبين  
 خرين.  لدينا، يوًما بعد يوم، وليلة بعد ليلة، وردية عمل مزدوجة بعد وردية مزدوجة، مما وضع حياتهم على المحك إلنقاذ اآل

  
بل إنهم مرهقون عاطفيًا أيًضا. لقد رأيت ذلك في عيونهم، في المستشفيات من بوفالو إلى  - إنهم ليسوا منهكين جسديًا فحسب  

   بوتسدام األسبوع الماضي.
  

وقد أدى هذا اإلرهاق المقترن بالنقص في أعداد الموظفين إلى حدوث أزمة. ليس لدينا عدد كاٍف من العاملين في مجال  
 الرعاية الصحية في مستشفياتنا أو في مرافق الرعاية طويلة األمد الخاصة بنا أو في سيارات اإلسعاف أو في منازل أحبائنا.  

  
رك على نظام رعاية صحية قوي ومستقر ومنصف، ويشكل العاملون في الرعاية  تعتمد صحة كل مواطن من سكان نيويو

 قبل مرور المزيد من الوقت.    -الصحية أساسه. والمطلوب هو اتخاذ إجراء جريء  
  

أوالً، يجب أن نوقف النزيف الحالي للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وسنفعل ذلك ليس فقط بالقول إننا مدينون لهم بدين  
دوالر مباشرةً للعاملين  3,000متنان ولكن في الواقع يجب أن ندفع لهم الدين الذي ندين به، بدًءا بمكافأة احتفاظ تصل إلى اال

في مجال الصحة والرعاية وسوف نحصل على رواتب أعلى في جميع القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية، لذا فإن 
 ألرض لم يعودوا يقومون بذلك مقابل الحد األدنى لألجور.  أولئك الذين يقومون بعمل هللا هنا على ا

  
إضافةً إلى الراتب، سوف نسهل على األطباء والممرضات من الواليات األخرى ممارسة تراخيصهم الحالية هنا في نيويورك.  

صحية التي تشهد طلبًا  سنقوم بتوسيع قدرة مؤسساتنا الطبية حتى يتمكن المزيد من الطالب من التدرب على وظائف الرعاية ال
 كبيًرا، وسنجعل من الممكن لهم الحصول على هذا التدريب برسوم دراسية مجانية ورواتب إذا بقوا هنا بعد تخرجهم.  

  
 تتطلب الجائحة التي تحدث مرة واحدة في العمر استجابة تحدث مرة واحدة في العمر:  

  
% على مدى السنوات الخمس 20 في مجال الرعاية الصحية لدينا بنسبة لهذا السبب أضع هدفًا طموًحا لتنمية القوى العاملة 

مليارات دوالر. بينما نعزز القوى العاملة في   10المقبلة. وسنقوم بأكبر استثمار في مجال الرعاية الصحية في تاريخ الوالية 
 بطال الوحيدين للوباء.  مجال الرعاية الصحية لدينا التي تعانى من اإلرهاق حتى النخاع، نعلم أنهم ليسوا األ

  



أنا ممتنة جًدا لقادة المقاطعات ومديري المدارس واإلداريين وأولياء األمور والمعلمين للعمل عن كثب معنا إلعادة األطفال إلى 
 المدارس هذا األسبوع.  

  
دور المعلم ال يمكن االستغناء عنه في حياة الطفل، وبما أن الجائحة خالل العامين الماضيين قد طالت البيوت، فال يمكن  

 ستغناء عنهم في حياة الوالدين أيًضا.  اال
  
وبصفتي أماً، فأنا أعرف هذا من تجربتي الشخصية. هذه القوة العاملة مجهدة أيًضا ومرهقة. لذلك سنكثف الجهود لتعيين  

من خالل تدريب ودعم أكثر فاعلية، ومنح شهادات بشكل أسرع وأسهل، وخطوط وساللم مهنية   -المعلمين واالحتفاظ بهم  
   قوى.أ
  
وسنضيف المزيد من المتخصصين في الصحة العقلية في المدارس لمداواة الجروح التي لحقت بهم أثناء عزلة التعلم عن بعد.   

كلهم بحاجة إلى مساعدتنا. إنهم بحاجة   -وهناك آخرون يتألمون أيًضا. العائالت وأصحاب األعمال الصغيرة والمزارعون 
  إليها اآلن وسيحصلون عليها.

  
مليار دوالر والذي كان مقرًرا في األصل أن يدخل حيز التنفيذ من اآلن   1.2سنعمل على تسريع التخفيض الضريبي البالغ  

ماليين من دافعي الضرائب من    6، بحيث يحدث كل ذلك في وقت مبكر أكثر. وهذا يعني أن أكثر من 2025وحتى عام 
  م في وقت أقرب في حين يحرمهم التضخم من أي مكاسب في الدخل.الطبقة المتوسطة يحصلون على أموال أكثر في جيوبه

  
دوالر ألكثر من مليوني   1للمساعدة في ضرائب الممتلكات، سنقدم خصًما ضريبيًا على ممتلكات الطبقة الوسطى بقيمة مليار 

ال ميسورة التكلفة إلى مالك منزل. ولمساعدة اآلباء على العودة إلى العمل، سنقوم بتوسيع الوصول إلى رعاية أطف 2
 في أجور العاملين في رعاية األطفال.   مليون دوالر 75أسرة عاملة أخرى واستثمار  100,000

  
إلبقاء أبوابها مفتوحة ، شركة صغيرة 200,000مليون دوالر كمساعدات تمس الحاجة إليها لما يقرب من  100سنقدم أيًضا  

. هذه الشركات هي المحركات االقتصادية للبلدات الصغيرة والمدن الكبيرة على حد  ومواجهة ما تجلبه األشهر القليلة القادمة
   سواء، فهي ما يجعل مجتمعاتنا فريدة من نوعها وتمنحها الشخصية.

  
   يجب أن أعرف أنني تسوقت وتناولت الطعام في المطاعم في معظمها. 
  

شقيقتي في إنشاء شركة تكنولوجيا صغيرة، لذلك أعرف عن   لقد ساعدت والدتي أيًضا في فتح محل لبيع الزهور وساعدت
كثب مدى صعوبة ذلك. أعرف المخاطر التي يتعرض لها المالك والرياديين، والعوائق التي تواجهها المرأة. تم دفع العديد من 

 غالق. اضطرت إلى اإل - أرواح أحيائنا  - الشركات الصغيرة إلى حافة الهاوية. اآلالف من الحانات والمطاعم 
  
بالنسبة لآلخرين، يعتمد البقاء على قيد الحياة على خيط يتمثل بما إذا كان بإمكانهم توفير مساحة أكبر في الهواء الطلق، وهي   

مهمة صعبة خالل فصول الشتاء في نيويورك. للمساعدة في تعويض هذه التكاليف، سنقدم ائتمانًا ضريبيًا للمشتريات المتعلقة  
(، مثل أجهزة التدفئة الخارجية والمقاعد. وسنفعل أيًضا شيئًا ما تطلبه الحانات والمطاعم للسماح مرة  COVIDبجائحة )

   وهو مصدر دخل مهم خالل األوقات العجاف من العام الماضي. -أخرى ببيع المشروبات الجاهزة 
  

  بصحة، نيويورك.
  
إلى شريان حياة أيًضا. لقد زرت مزارع من مقاطعة جينيسي   -  ومطابخنا - يحتاج المزارعون الذين يزودون مطابخ المطاعم  

إلى نورث فورك في لونغ آيالند، والحياة صعبة، حتى في السنوات الجيدة. لذلك سنقوم بدعمهم من خالل ائتمان ضريبي  
ن االحتفاظ بالقوى  لساعات العمل اإلضافية التي يدفعونها، وزيادة في االئتمان الضريبي لالستثمار وتمديد ومضاعفة ائتما

   العاملة في المزرعة.
  
   سيبدأ هذا أيًضا في معالجة النقص في القوى العاملة الذي تعاني منه العديد من المزارع. 
  



هذه هي الطريقة التي سنبدأ بها في مساعدة العاملين في مجال الرعاية الصحية والمعلمين والشركات الصغيرة والمزارع  
 (.  COVIDامل مع اآلثار االقتصادية المدمرة الناتجة عن )والعائالت على التع

  
ولكن بعيًدا عن الوباء، تعكس أجندتي إيماني بأنه ال يمكننا السماح للفيروس بإحكام قبضته علينا بشدة لدرجة أن يمنعنا من  

نا خجواًل وعديم الخيال فقط.  التطلع إلى المستقبل. لن يكون التوق إلى عودة بسيطة إلى عالم ما قبل الجائحة وأسلوب حيات
 سوف يتجاهل تاريخنا ويتعارض مع كل ما يجعل نيويورك، نيويورك.  

  
إذا لم نتمكن من تبني االحتماالت التي تأتي من مثل هذه األوقات، فإننا نفشل في تكريم إرث سكان نيويورك الجريئين، ذوي  

 الرؤية والبصيرة الذين جاءوا قبلنا.  
  

زمة. أوالً،  إن صورة فرانكلين روزفلت المعلقة فوق العباءة في مقر الحاكم هي تذكاري اليومي بما تدور حوله القيادة أثناء األ
. فاألكثر من  29بصفته حاكًما، ثم كرئيس، أعاد فرانكلين روزفلت حرفياً بناء االقتصاد من األلف إلى الياء بعد انهيار عام 

 إعطاء الناس وظائف، أنه قد أعطى الناس األمل.  
  

النمو االقتصادي ووالدة الطبقة لم تساعد سياسات الصفقة الجديدة العائالت التي فقدت كل شيء فحسب، بل حفزت عقوًدا من 
الوسطى. مراًرا وتكراًرا، ركز على العاصفة التي تدور حوله، لكنه ظل يراقب األفق، ويخطط دائًما لليوم الذي تنقشع فيه  

 الغيوم. 
  
فع المرآة ورؤية  وهذا بالضبط ما نقوم به اآلن. هذا الوباء لم يخلق كل المشاكل التي نواجهها اليوم. لقد أجبرنا ببساطة على ر 

ويجب   -التصدعات في مجتمعنا التي كان من السهل جًدا تجاهلها من قبل. لقد خلقت هذه األزمة فرصة إلعادة تعريف أنفسنا 
   علينا التعامل معها.

  
القاسية. مثل   ولكن بينما نبدأ هذا العصر الجديد لواليتنا، نحتاج إلى إلقاء نظرة فاحصة على تلك المرآة والتعامل مع الحقائق 

من سكان نيويورك غادروا واليتنا العام الماضي. وهذا هو أكبر انخفاض في عدد السكان في أي والية   300,000حقيقة أن 
في البالد، وهو جرس إنذار ال يمكن تجاهله. إلى أولئك الذين غادروا مؤقتًا بسبب الوباء أو يحاولون تحديد خطواتهم التالية 

   ير المؤكدة، لدي رسالة واحدة: ال تريد أن يفوتكم ما سيحدث بعد ذلك.خالل هذه األوقات غ
  
في الوقت الحالي، نقوم ببناء نيويورك الجديدة التي تستحق مواهبكم وطموحاتكم. سنقوم بتحفيز االنتعاش االقتصادي من   

  خالل كوننا الوالية األكثر مالءمة لألعمال التجارية والصديقة للعمال في البالد.
  

إلغراء األفراد والشركات، نستثمر ماليين الدوالرات لتحويل وسط مدننا إلى مناطق جذب لوظائف جديدة وفرص جديدة 
 ووضع الصناعات القديمة والناشئة على حد سواء لتحقيق النجاح.  

  
الصحية والتكنولوجيا نيويورك هي بالفعل موطن لبعض الصناعات األكثر أهمية في العالم. التمويل والتجزئة والرعاية 

 واألزياء والترفيه، على سبيل المثال ال الحصر. 
  
المزيد من المواقع الجاهزة للبدء بالعمل للمصنعين الجدد والمستودعات، والتحسينات في البنية  ولكن هناك مجال كبير للنمو.  

التحتية للشحن واالستثمارات في التكنولوجيا التي ستعمل على تشغيل وظائف المستقبل. وسوف نتأكد من أن لدينا قوة عاملة  
   مدربة للدخول في هذه الوظائف.

  
ذكاء واستراتيجية في برامج تنمية القوى العاملة وهو ما يعني ببساطة مطابقة األشخاص للتدريب  لهذا السبب سوف نستثمر ب

 والوظائف. 
  

أعلم أن الطلب قوي. في كل مكان من آالف أماكن العمل التي زرتها، الشكوى المشتركة هي عدم وجود عدد كاٍف من العمال  
 المدربين. في كل مكان على حدة، هي نفس الشكوى.  

  



لهذا السبب سنعيد تشغيل مكتب تطوير القوى العاملة لدينا، ونضعه في تطوير امباير ستيت حتى نتمكن من بناء شراكات  
أقوى مع أرباب العمل ونقل التمويل من خالل مجالس التنمية االقتصادية اإلقليمية لدينا حتى نطور برامج تتدرب على  

   .أجزاء مختلفة من الواليةأكثر طلباً في في الواقع  الوظائف التي هي
  

والطريقة الذكية للقيام بذلك هي جعل المناطق التعليمية وكليات المجتمع وجامعة والية نيويورك وجامعة مدينة نيويورك تركز  
 جميعها على نفس األهداف. 

  
ا على تسهيل التأهل إلى سنحفز النجاح من خالل ربط جزء من تمويل القوى العاملة بمعدالت عالية للتوظيف. سنعمل أيضً  

MWBE حتى يتمكن الجميع من الوصول إلى الفرص. إنه نهج منطقي، مدعوم بمستوى غير مألوف من التمويل. وسيساعد ،
   ذلك في تعزيز اقتصادنا.

  
تجارية.  وستتبع األعمال ال - إن هدفنا هو أن تُعرف نيويورك على المستوى الوطني بأنها المكان الذي ينمو ويجذب المواهب 

 ولكي تنجح الشركات، فإنها تحتاج إلى قوة عاملة جيدة التدريب والتعليم. 
  

أعتقد أنه ال يوجد شيء أكثر قيمة من التعليم والتدريب عندما يتعلق األمر بإطالق العنان للفرص واالزدهار. فهي تغير الحياة 
 عبر األجيال.  

  
كانوا  -جدادي من أيرلندا عندما كانوا مراهقين ألنه لم يكن لديهم أي شيء  أعرف ما الذي فعله التعليم لظروف عائلتي. فر أ

فقراء، مع عدم وجود أي بصيص من الفرص في وطنهم. أصبح جدي في البداية عامل مزرعة مهاجًرا في حقول ساوث 
رائعة في مكان يسمى  داكوتا، ثم بعد ذلك كان هو وجدتي عاملين منزليين، ثم تغير كل شيء عندما سمعا أن هناك وظائف 

 بوفالو، نيويورك في مصنع الصلب في بيت لحم. 
  

وجدت الجدة وظيفة في شركة بيل ايروسبيس، التي كانت تصنع قطع غيار لطائراتنا خالل الحرب العالمية الثانية. وكانت تلك  
 تذكرتهم إلى الحياة التي جاؤوا بحثًا عنها.  

  
في الليل، بينما كان يعمل نهاًرا في   - والدي كان قادًرا على الحصول على شهادة جامعية لكن ما غير عائلتي حقًا هو حقيقة أن 

 نفس مصنع الصلب مثل والده. 
  

لو أن لم يتخذ هذه القفزة ولم يستثمر في تعليمه، لكنت سأعيش حياة مختلفة تماًما اليوم. وستكون عائلتي بأكملها كذلك، ولهذا 
 السبب أركز بشدة على توسيع الفرص التعليمية، بدًءا من إتاحة برنامج المساعدة الدراسية للوالية للطالب غير المتفرغين.  

  
نيويورك وجامعة مدينة نيويورك محركان للتنقل االجتماعي وما زاال يتمتعان بإمكانيات غير مستغلة  أعتقد أن جامعة والية  

   يجب تسخيرها وإطالق العنان لها.
  

لذا اليوم، أنا أرسم رؤية لجعل جامعة والية نيويورك أفضل نظام للتعليم العالي العام على مستوى الوالية في البالد. كيف؟  
ة تدريس على مستوى عالمي، وإنشاء مؤسسات رائدة في ستوني بروك وجامعة في بافالو، واالستثمار  توظيف أعضاء هيئ

أكثر في مرافق البحث الرائدة لدينا في بنغهامتون وأالباني، واالستناد إلى نقاط القوة في كلياتنا الشاملة ذات األربع سنوات،  
توفير رعاية األطفال في كل حرم جامعي، وزيادة االلتحاق ليصل إلى وكليات التكنولوجيا لدينا، وكليات المجتمع لدينا، و

، مما يجعل جامعة والية نيويورك رائدة وطنية في مجال اإلنصاف، وزيادة عدد وتنوع  2030طالب بحلول عام  500,000
معة والية  األشخاص في كل مجتمع مع درجات وشهادات اعتماد تطلق وظائف الطبقة الوسطى و التأكد من أن حرم جا

 نيويورك يحفز النمو االقتصادي في المجتمعات المحيطة بها.  
  

أثناء قيامنا بتحديث مؤسسات التعليم العالي على مستوى الوالية، فإننا نقر أيًضا بأن هناك مجموعات سكانية معرضة لخطر 
 السقوط من خالل الشقوق ما لم نوجه لهم فرًصا للتدريب على الوظائف والتعليم أيًضا.  

  



في برامج التعليم اإلصالحي هم أقل احتمالية بكثير  فعلى سبيل المثال، نحن نعلم أن األشخاص المسجونين الذين يشاركون 
 مرة أكثر احتمالية للحصول على عمل بعد العودة إلى بيوتهم.   13إلعادة ارتكاب الجرائم و 

  
وهذا هو   - هذه النتيجة تفيد أصحاب العمل المسجونين سابقًا والمحتاجين إلى العمال، دافعي الضرائب في والية نيويورك 

 الذي يجب فعله.  الشيء الصحيح
  

لذلك أعلن اليوم عن مبادرة "من السجون إلى العمل" الجديدة، لذا فإن األشخاص المحتجزين لديهم الدعم الذي يحتاجون إليه 
للعثور على عمل أثناء إعادة الدخول إلى سوق العمل. سنقوم أيًضا باستعادة برنامج المساعدة في الرسوم الدراسية لألشخاص  

 عاًما.   30إنهاء حظًرا دام  -المسجونين 
  

نظًرا ألننا نخلق فرًصا اقتصادية في كل قطاع، فهناك صناعة واحدة ستعمل على مدار الساعة لسنوات قادمة، أصدقائي في  
 مهن البناء، وبناء البنية التحتية التي لم نشهد مثلها من قبل.  

  
ين. بالنسبة لي، هذا مثير ألن األمر كله يتعلق بإنشاء اتصاالت.  يمكن أن تعني البنية التحتية أشياء مختلفة ألشخاص مختلف 

   ربط األحياء وربط الناس بالوظائف وربط الناس بأسرهم.
  
يمكن أن تعني البنية التحتية غير القياسية تنقالت طويلة، وضياع وقت بعيد عن العائلة، وحتى عدم الوصول قبل وقت نوم   

ه في ورشة إصالح اإلطارات بعد االصطدام بالحفر ضغًطا أكبر مما يحتاجه أي شخص.  األطفال. يضيف الوقت الذي تقضي
  لهذا السبب أرى أن بناء البنية التحتية وتحسينها يمثل مشكلة تتعلق بجودة الحياة. 

  
ع قانون  في نوفمبر، وقفت مع زمالئي السابقين في الكونغرس في حديقة البيت األبيض عندما وقع الرئيس بايدن على مشرو

 البنية التحتية التاريخي، مما أتاح لنا فرصة االستثمار مرة واحدة في القرن.  
  

 ال يمكننا أن ندع هذه اللحظة تفلت من أيدينا، ولن نفعل ذلك.  
  

يطالب سكان نيويورك باألفضل وهذا بالضبط ما سيحصلون عليه. انظروا فقط إلى ما أعلنته إدارتي بالفعل خالل األشهر  
 بعة الماضية.  األر

  
سنقوم أخيًرا بتحويل محطة بين إلى منشأة عالمية المستوى تليق بمدينتنا، ونضمن أن مشروع غيتوي سيمضي قدًما أخيًرا،   

افنيو صبواي لربط ايست هارلم   2ويقدم تحديثات طال انتظارها لكل من مطاري الغوارديا و جي اف كي، وننتهي من نفق 
   بالوظائف.

  
 لكننا بدأنا للتو. 

  
مياًل وأنشئ ما نطلق عليه طريق سريع بين   14خذ يمين طريق قديم غير مستخدم بطول   -اليوم، أعلن عن فكرة جريئة   

   األحياء، خدمة سكة حديد جديدة ستربط بروكلين وكوينز.
  
وأقوم أيًضا بتوجيه   بالبدء فوًرا في إجراء مراجعة بيئية، حتى نتمكن من تنفيذ هذا المشروع على المسار MTAسأوعز إلى  

   هيئة الميناء للبدء بعمل نفق للنقل عبر المرفأ نفق.
  
اإلسفلتية، مما  وكما قلت، تتعلق البنية التحتية بالمواصالت. نحن بحاجة إلى إعادة ربط األحياء التي قطعتها الطرق السريعة  

  يؤثر بشكل غير متناسب على المجتمعات ذات البشرة الملونة.
  

 I-81سنقوم بعكس الضرر الذي حدث منذ أكثر من نصف قرن، بمشاريع مثل طريق كينسينغتون السريع في بوفالو، وطريق 
 في سيراكيوز، والحلقة الداخلية في روتشستر، والطريق السريع كروس برونكس.  

  



في كل من السنوات السبع الماضية، لذلك أعرف تقريبًا كل طريق   62سافرت إلى كل مقاطعة من مقاطعاتنا البالغ عددها لقد  
   وطريق سريع وجسر.

  
 خاصة على طريق لونغ آيالند السريع. أنا أالحقها أيًضا.  -لدي أيًضا تجربة شخصية مع كل حفرة في نيويورك 

  
دوالر في توصيل المزيد من   1إلطالق في البنية التحتية الرقمية لنيويورك، حيث استثمرنا مليار ونقوم بأكبر استثمار على ا 

خاصة في   -سكان نيويورك باإلنترنت عالي السرعة. سيعمل هذا االستثمار على تعزيز االبتكار والنمو االقتصادي 
   المجتمعات النائية.

  
مما يجعلها أكثر مرونة في مواجهة تغير المناخ. بعد أيام قليلة من    -نا التحتية هناك جزء مهم آخر من خطتنا إلعادة بناء بنيت

أداء اليمين الدستورية، تعرضنا لإلعصار إيدا. تجولت في شوارع إيست إلمهورست، كوينز التي غمرتها الفيضانات، وشهدت  
 العواقب وخيمة.  آثار االصطدام الملحمي بين الطبيعة األم والبنية التحتية المتدنية، وكانت 

  
فالحدث التالي    -لقد كان تذكيًرا قاسيًا بأن الكثير من الوقت قد ضاع بالفعل في مكافحة تغير المناخ. لم تعد هذه األحداث نادرة  

عام" أو  500قادم. ال تنظر إلى أبعد من المقاطعات الواقعة في الجزء الشمالي من الوالية التي ضربها باستمرار الفيضانات "
   ألنفاق في مدينة نيويورك والمجتمعات في لونغ آيالند التي ال تزال تخضع لإلصالحات بعد أكثر من عقد من إعصار ساندي.ا
  

 وهذا هو السبب في أننا يجب، وسنقوم، بتنفيذ أجندة طموحة لمواجهة هذه اللحظة.  -هنا واآلن   -هذا تهديد لطريقتنا في الحياة 
  

مليارات دوالر للتقدم في االقتراع هذا الخريف حتى يكون لدينا الموارد   4لقد بدأنا بالفعل في زيادة قانون السندات البيئية إلى 
 التي نحتاجها.  

  
مليون دوالر في طاقة الرياح البحرية والذي سيخلق اآلالف من الوظائف الخضراء ذات  500أعلن اآلن عن استثمار بقيمة  

  يد.األجر الج
  

بينما نبني قدرتنا في مجال طاقة الرياح، ونواصل انتقالنا إلى الطاقة النظيفة، يجب التخلص التدريجي من اعتمادنا على الوقود  
األحفوري. في سبتمبر، أعلنت عن مشروعين ضخمين للطاقة النظيفة لوضعنا على طريق تحقيق الهدف الطموح المتمثل في  

. سيكون البناء الجديد في الوالية خاٍل 2030توليد الكهرباء في مدينة نيويورك بحلول عام  من انبعاثات محطة   %80خفض 
، وسنقوم ببناء منازل كهربائية صديقة للبيئة، وسنعمل على تعزيز السيارات والشاحنات 2027من االنبعاثات بحلول عام 

 والحافالت الكهربائية.  
  
ولدت في وقت، وفي مكان يتصاعد فيه الدخان البرتقالي من مداخن المصانع التي  حماية بيئتنا أمر شخصي بالنسبة لي. لقد  

إلقاء النفايات السامة في واحدة أكبر بحيرات المياه  تسد السماء حرفيًا، برائحة كريهة ما زلت أتذكرها حتى يومنا هذا أثناء
  العذبة في العالم. 

  
   آثاره. واآلن أعيش مع - عشت محاطة بأسباب تغير المناخ  
  
سوف نعالج واحدة من أبسط احتياجات اإلنسان، وهي الشعور باألمان في الشوارع  -اآلن، بينما نواجه أزمة المناخ   

   والمدارس والمنازل.
  

مراًرا وتكراًرا، أخبرني سكان نيويورك أنهم ال يشعرون باألمان، وأنهم ال يحبون ما يرونه في الشوارع وأن األمور تبدو 
 وليس لألفضل.   - فة اآلن مختل

  
بل في مدن في جميع أنحاء أمريكا. تساهم العديد من العوامل في شعور شوارعنا بعدم األمان،   - ليس فقط في مدينة نيويورك 

 بما في ذلك االرتفاع الحقيقي في عنف السالح على مستوى البالد منذ بداية الوباء.  
  



ت والثمانينيات والتسعينيات المظلمة. لكن هذا ليس مقياسنا للنجاح. نحن بحاجة للعودة اآلن، هذه ليست عودة إلى أيام السبعينيا
 إلى المسار الصحيح.  

  
في أكتوبر، وقعت على مشروع قانون يسد الثغرات في حيازة األسلحة وتسجيلها، مما يسهل على أجهزة إنفاذ القانون تعقب  

 لحة. األسلحة المستخدمة في الجرائم ومنع تهريب األس
  
وحظرنا بيع البنادق الموثقة. للمضي قدًما، سنضاعف من استراتيجيات إنفاذ القانون العملية والمثبتة لمكافحة العنف باستخدام   

من خالل العمل مع العمدة آدمز ونائب الحاكمة، الذي طلبت منه تولي زمام القيادة في إدارتنا، سنشكل اتحاًدا األسلحة النارية. 
جديًدا بين شرطة والية نيويورك وشرطة نيويورك ووكاالت إنفاذ القانون األخرى، بما في ذلك الواليات المجاورة لتتبع 

   ة إلى واليتنا.األسلحة المستخدمة في الجرائم ووقف تدفق األسلح
  

 سنضاعف الموارد ثالث مرات لجهودنا في تعقب األسلحة وكذلك للبرامج المجتمعية الناجحة.  
  

تعد مكافحة عنف السالح أمًرا بالغ األهمية، ولكن يجب علينا معالجة العوامل األخرى التي تساهم في انتشار القلق الذي يشعر  
 به الكثيرون في شوارعنا. 

  
يتضمن ذلك األزمة اإلنسانية التي تتكشف أمامنا: ارتفاع معدالت التشرد في الشوارع. يستحق جيراننا من سكان نيويورك  

   جنبًا إلى جنب مع دعمنا.  - ين يعيشون هذا الموقف تعاطفنا وسيتلقونه الذ 
  
سننشئ فرقًا من المتخصصين في الصحة العقلية واألخصائيين االجتماعيين، والذين سيتعاونون مع العاملين في مجال   

  التوعية بمدينة نيويورك، للوصول إلى األشخاص المشردين ونقلهم إلى المالجئ والسكن.
  

 وفي الوقت نفسه، نعلم أن التشرد في الشوارع ال يمثل سوى جزء صغير من السكان المشردين. 
  

إلى جانب أولئك الذين ينامون في الشوارع، ينتقل عشرات اآلالف من األشخاص إلى المالجئ وخارجها أثناء محاولتهم تأمين 
 مكان للسكن، والمأساة أن الكثير منهم أطفال.  

  
ى التركيز على معالجة األسباب الجذرية للتشرد الحتياجات الصحة العقلية غير الملباة: الفقر، واإلدمان، وانعدام نحن بحاجة إل

 األمن السكني.  
  
يستحق كل سكان نيويورك الحصول على سكن ميسور التكلفة، سواء كانوا معرضين لخطر التشرد أو يكافحون ببساطة لدفع   

   شهر.اإليجار في الوقت المحدد كل 
  
ال يواجه الكثير من الناس مصاعب اقتصادية هائلة فحسب، بل إن الضربة المزدوجة تتمثل في أن أسعار المساكن استمرت   

   أيًضا في التصاعد إلى ما هو أبعد من متناول الكثيرين، مما أدى إلى تفاقم الوضع أكثر.
  
منزل ميسور التكلفة، بما في ذلك  100,000اء وصيانة على  لهذا السبب أطلق خطة إسكان جديدة مدتها خمس سنوات إلنش 

   وحدة مع خدمات داعمة للسكان المعرضين لمخاطر عالية، مثل الشباب الهاربين واألفراد المسجونين سابقًا. 10,000
  
ب الحاكمة مع مدينة  ولم يعد بإمكاننا تجاهل محنة سكان نيويورك الذين يعيشون في ظروف يرثى لها أحيانًا. سنعمل أنا ونائ 

نيويورك والسلطة التشريعية على اتخاذ إجراءات ملموسة في هذه الدورة. سنقوم أيًضا بإصالح قوانين استخدام األراضي التي 
   عفا عليها الزمن والتي تعوق المعروض من المساكن.

  
 سنشجع تطوير النقل وتحويل الفنادق والمكاتب إلى إسكان هو أيًضا جزء من إستراتيجيتنا لإلسكان.  

  
 يتوقف إنجاز كل ما اقترحته على شيء واحد وهو وجود حكومة يثق بها الناس.  



  
. معلومات مضللة في جميع أنحاء البالد، وصلت الثقة في الحكومة إلى أدنى مستوياتها على اإلطالق. نحن نعلم لماذا 

وأكاذيب على وسائل التواصل االجتماعي، فجوة حزبية آخذة في االتساع، وازدحام في واشنطن حتى الهجمات الصريحة على  
   الحق في التصويت.

  
 يزداد األمر صعوبة ويكون أصعب على الناس أن يؤمنوا بمسؤوليهم المنتخبين على جميع مستويات الحكومة.  

  
 والسؤال هو: كيف نستعيد ثقتهم؟ 

  
 هنا في نيويورك، جوابنا هو إظهار الشكل الذي يبدو عليه الحكم الصالح والنزيه.  

  
   وقد أعلنا بالفعل خطوتنا األولى. 
  

 نحن نقدم اقتراًحا إلى الهيئة التشريعية لسن قانون لفترتي لوالية للمسؤولين على مستوى الوالية. 
  
   كومة، ال يمكن لمن في السلطة منا االستمرار في التمسك بها.لكي تعمل الح 
  

 نحن بحاجة إلى نقل العصا باستمرار إلى قادة جدد لديهم وجهات نظر مختلفة وأفكار جديدة.  
  
تشمل إصالحاتنا حظر الدخل الخارجي للمسؤولين على مستوى الوالية ألن مهمتنا الوحيدة يجب أن تكون خدمة سكان  

   ك.نيويور
  
   ولكن هذا ليس الجزء الوحيد من النظام الذي ال يعمل.  
  
  .JCOPEليس سراً أن األحداث األخيرة أثارت التساؤل حول فعالية اللجنة المشتركة لألخالقيات العامة،   
  

 سأقدم تشريعًا الستبدال تلك اللجنة بهيئة رقابة جديدة على تطبيق األخالقيات.  
  
   وليس للسياسيين. -واحد بأسنان حقيقية. هيئة تستجيب لسكان نيويورك  
  
لن تؤدي أي من هذه التغييرات إلى إصالح حكومتنا بين عشية وضحاها، وال يعني تطبيق هذه الضمانات أن أولئك منا في   
   مناصب المنتخبة لن يتعثروا أو يرتكبوا أخطاء صادقة.ال
  
ولكن من خالل تطبيق اإلصالحات التي تمس الحاجة إليها، يمكننا على األقل البدء في استعادة ثقة الجمهور من خالل   

   التركيز على ما يهم سكاننا حقًا. 
  
  

 اقتراًحا تمأل كتابًا نصدره اليوم.   220ما سمعتموه للتو هو مجرد عينة من أكثر من 
  

 يوًما على وجودي في المنصب.   134إنه إنجاز غير عادي بالنظر إلى 
  
وأنا فخورة بأن يكون لدي هذا الفريق   -وأثني على الموظفين الدؤوبين الذين ساعدوني في صياغة جدول األعمال هذا  

  وب األكثر تنوًعا في والية نيويورك على اإلطالق.الموه
  
   قبل أن نغادر هنا ونذهب إلى العمل. 
  



 أريد أن أتوقف لحظة للتفكير في القصة الفريدة لواليتنا والمصير الذي ينتظرنا.  
  
   منذ بدايتها، اجتذبت بالدنا أشخاًصا من جميع أنحاء العالم، بحثًا عن فكرة تجعل مغادرة وطنهم أمراً يستحق المخاطرة. 
  

 كلمتان بسيطتان: الحلم االمريكي.  
  

 وسعيًا وراء ذلك، وجد الماليين طريقهم إلينا هنا.  
  

عبر جزيرة إليس، أو الفارين من العبودية في الجنوب، أو لطالما قصدت نيويورك الوعد بحياة أفضل ألولئك المهاجرين 
 إعادة التوطين هنا كالجئين من أفغانستان.  

  
واليتنا معترف بها على الصعيد الوطني باعتبارها مهد الحركات من أجل المساواة والتقدم، والحركة العمالية، وحركة حقوق   

كة البيئية، وحركة العدالة العرقية، وقد بدأت جميعها هنا من قبل سكان  المرأة، وحركة المثليين والمتحولين جنسياً، والحر
   نيويورك المستنيرين.

  
نجتذب األفضل واألذكى واألكثر جرأة. نحن نحتضن ونحتفل بالتنوع العرقي والعرقي والجنساني والثقافة والترفيه، حيث  

 كلمة واحدة مثل برودواي تقول كل شيء.  
  
  مسبوق لشالالت نياغرا، وآديرونداكس، وشاطئ جونز، وفنغر ليكس، وقناة إيري، وهادسون فاليحيث الجمال غير ال 
  
  تتوهج عظمة أفق مدينة نيويورك في الليل، فهي تخطف األنفاس 
  
ؤى  هذا ما نحن عليه وما نحن فخورون به، حماة لهيب الحركات الماضية. حماة الكنوز الطبيعية الموكلة إلينا وأصحاب الر 

   الذين سيقودون واليتنا إلى المستقبل بشجاعة وثقة.
  

في حين أننا قد نكون غير كاملين، فقد كان سكان نيويورك دائًما مغامرين، ورجال أعمال، ومبدعين، وبناة، وجدد، 
 ومهاجرين، وطالب، ومؤمنين حقيقيين وحالمين، يعرفون حقًا أنه ال يوجد سوى نيويورك واحدة. 

  
   رفاقي من سكان نيويورك، أعضاء الهيئة التشريعية، حان الوقت لتحقيق حلم أمريكي جديد. 
  

 نسخة أفضل وأكثر عدالً وشمولية أسميها حلم نيويورك. 
  
   بالنسبة إلى نيويورك ليست مجرد مكان، فهي أيًضا مكان مثالي مثل الواليات األخرى.  
  
   أسلوب يجسد اإلثارة والطاقة واإلمكانيات الالنهائية.  
  

مثلما استلهمنا التاريخ الذي ورثه لنا سكان نيويورك العظماء الذين قادوا حركات العدالة االجتماعية في بالدنا والقادة مثل 
 روزفلت، الذين قادونا خالل األزمة بيد هادئة وثابتة، كذلك سينظر التاريخ إلى الوراء. زمن.  

  
 كيف يتم الحكم علينا سيتحدد من خالل ما نقوم به هنا، اآلن.  

  
   فلنغتنم هذه اللحظة بقدر كبير من الثقة والتفاؤل. 
  

 ويورك. وخلق إرث من اإلنجاز سيستمر عبر العصور، حقبة جديدة لني
  

 وليبارك هللا شعب والية نيويورك العظيمة وأمتنا.  



  
  شكراً لكم.

  

###  

 
 www.governor.ny.govتتوفر أخبار إضافية عىل  

  press.office@exec.ny.gov   |518.474.8418والية نيويورك | الغرفة التنفيذية | 
 

 إلغاء االشتراك 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C22c6839e4822424fd79408d9d07949d2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770041622159724%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=8%2BhlC5AjaKQGZEQ9kO%2BdQ3bDq8E4sktK1eJra%2BLThZ8%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%3D1100PRES87589ED1A68D9058852587C10065632A00000000000000000000000000000000&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C22c6839e4822424fd79408d9d07949d2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770041622169680%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=NA1c%2F5byPACsm6wM2lGTgtB%2FdzIZrdWwzyGrAhC75rg%3D&reserved=0

