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      בודזשעט 2023יאר -גאווערנער האקול אנאנסירט הויכפונקטן פון פינאנץ
     

ביליאן דאלערדיגע פלאן וועט איבערבויען העלטקעיר ארבעטסקראפט און בויען העלטקעיר   10
     סיסטעם פון דער צוקונפט

     
     סקולס אין אינוועסטירן און ארבעטסקראפט לערער פארשטערקערן וועט דאלער ביליאן 31

    
     קלאס-מיטל דער און ביזנעסער קלענערע פאר פארלייכטערונג טעקס באזארגט

    
קאפיטאל פלאן וועט אויסניצן פעדעראלע  DOTביליאן דאלערדיגע   32.8יעריגע -רעקארד פינף

    פינאנצירונג צו שטיצן גרויסע אינפראסטרוקטור פראיעקטן לענגאויס דעם סטעיט
    

  קאסטן  אפעראציאנעלע דעקן וועלן גרענטס סטאביליזירונג  קעיר- טשיילד  אין דאלער מיליאן 900
    סטעיט איבער׳ן  ּפרָאוויידערס קעיר-טשיילד  15,000 פאר

    
-קָאוויד  פאר קרעדיט טעקס און ביזנעסער קלענערע  אינאווירנדע פינאנצירן צו דאלער ביליאן 1

     אויסגאבן ארבינדענעפ
    

איבער די קומענדע פינף יאר און  CUNYאון  SUNYביליאן דאלער אין  1.5אינוועסטירט 
     בארעכטיגקייט TAPפארברייטערט 

    
  דזשאבס גרינע און לופט, ריינע וואסער, ריינע פאר דאלער ביליאן 4 אריין רעכנט 

   ענערגיע ווינט שָאר- ָאף אין דאלער מיליאן 500 און ץגעזע ּבָאנד  ענווייראנמענטאלע
    

    פלאן הָאוזינג דאלערדיגע ביליאן 25 יעריגע,-פינף  נייע א איין פירט
    

  שיסערייען גאן  באזירטע-קאמיוניטי  און אינפארסירונג געזעץ פינאנצירן צו דאלער מיליאן 224
    איניציאטיוון

  
  דאבודזשעט בוך צו באקומען  2023יאר -פינאנץ

    
גאווערנער קעטי האקול האט היינט, אינאיינעם מיט דער דיוויזיע פון דער בודזשעט דירעקטאר ראבערט  

יאר -דער פינאנץ עקזעקיוטיוו בודזשעט. 2023יאר -עף. מוכיקא דזר., האט אויסגעלייגט איר פינאנץ
יוו בודזשעט האלט אן דער גאווערנער׳ס פארשפרעכונג דורכצופירן א דרייסטע אגענדע  עקזעקיוט 2023

וואס בויט איבער ניו יארק׳ס העלטקעיר און לערער ארבעטסקראפט; באזארגט שטייער פארלייכטערונג 
פאר די וועלכע נויטיגן דערין דער מערסטע; פארשנעלערט עקאנאמישע וואוקס און שאפט גוט  

קלאס דזשאבס; פארשטערקערט דער סטעיט׳ס אינפראסטרוקטור און שטעלט זיך  -לבאצאלטע מיט 
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אנטקעגן קלימאט ענדערונג; פארזיכערט פובליק אפגעהיטנקייט און באשיצט קאמיוניטיס; מאכט  
הָאוזינג מער צוגענגליך צו פארזיכערן אז יעדע ניו יארקער האט א דאך איבער׳ן קאפ; און פירט איין  

    מען צו אויפריכטן צוטרוי אין סטעיט רעגירונג.דרייסטע רעפאר 
     

פאנדעמיע ווי אויך צו אויסניצן דער   19-״מיר האבן די מיטלען זיך זאפארט אפצורופן צו דער קָאוויד
דור געלעגנהייט פאר דעם צוקונפט מיט א היסטארישע שטאפל פינאנצירונג וואס איז סיי  -א-איינמאל

״אזוי ווי איך  האט גאווערנער האקול געזאגט.סאציעל פאראנטווארטליך און פינאנציעל שפארעוודיג,״ 
האב געזאגט אין מיין סטעיט ָאוו דע סטעיט רעדע: עס איז א צייט פאר א בעסערע, מער יושר׳דיגע, און  

מער אריייננעמיגע ווערסיע פון דער אמעריקאנער טרוים. איך רוף עס דער ניו יארק טרוים. מיר וועלן  
אז עס קען רעאליזירט ווערן דורך יעדע  און פארזיכערן  —מאכן יענע ניו יארק טרוים א ווירקליכקייט 

   איינציגע ניו יארקער.״

    
״גאווערנער האקול׳ס עקזעקיוטיוו בודזשעט מאכט היסטאריש אינוועסטירונגען אין קריטישע ערטער און  

האט  אין דער זעלבער צייט פארזיכערט אז מיר זענען אויסגעריכטעט פאר צוקונפטיגע שאקירונגען,״ 
״קיינמאל וועט דער זיך נישט נאכאמאל דירעקטאר ראבערט עף. מוכיקא דזר.,  געזאגט בודזשעט

פון דער צוקונפט. נאך   —אדער ארויספאדערונגען  —געפונען אומפארגעגרייט פאר די געלעגנהייטן 
יארן פרעצעדענטלאזע שוועריגקייטן, מאכט דער בודזשעט דער סטעיט, פון א פינאנציעלע הינזיכט, אזוי  

     ט ווי איר גייסט. עס איז דער בודזשעט וואס ניו יארקער קומט זיך און ערווארטן.״באפעסטיג
     

    א באלאנסירטע בודזשעט
   

בודזשעט פארשלאג שפיגלט אפ ניו יארק׳ס סָאליד פינאנציעלע   2023יאר -גאווערנער האקול׳ס פינאנץ
שטאנד. אזוי ווי שטייער איינקונפט קומט צוריק, ווערט דער בודזשעט באלאנסירט פאר דער גאנצער  

ן האלט  , האט נישט קיין בודזשעט חסרונות, או2027יאר -פינאנציעלע פלאן וואס פירט צו פינאנץ
   אונטער אינפלאציע. 2023יאר -אויסגאבן וואוקס אין פינאנץ

   
    איבערבויען דער העלטקעיר ארבעטסקראפט

    
צו אויפריכטן אונזער אויסגעשעפטע העלטקעיר ארבעטסקראפט און בויען דער העלטקעיר סיסטעם פון 

ביליאן דאלערדיגע איבער מערערע   10מארגן, וועט גאווערנער האקול מאכן אן אינוועסטירונג פון איבער 
ביליאן דאלער צו שטיצן געהאלט און באנוסן פאר   4יארן אין העלטקעיר, אריינגערעכנט איבער 

     יעריגע אינוועסטירונג רעכענען אריין:-העלטקעיר ארבעטער. הויפט שטאנדטיילן פון דעם מולטי
    

ע געזונט ארבעטער אנהאלט באנוסן מיט  ביליאן דאלער צו שטיצן העלטקעיר און גייסטיש 1.2 •
צייטיגע ארבעטער וועלכע פארבלייבן אין זייערע פאזיציעס פאר איין  -באנוסן פאר פול 3,000ביז 

     יאר, און אויסגערעכנטע באנוסן פאר די וועלכע ארבעטן ווייניגער שעה׳ן;
  געהאלטן די ערןהעכ העלפן צו (COLA) צופאסונגען קאסטן-לעבנס פאר  דאלער  מיליאן 500 •

      ארבעטער; סערוויסעס יומען פאר 
  פארבעסערטע  און אינפראסטרוקטור  קאפיטאל העלטקעיר  פאר  דאלער  ביליאן 2.4 •

      און קאפאציטעט; לאבאראטאריע 
     סערוויס. און  צוגענגליכקייט  העלטקעיר  און ארבעטסקראפט  אין אינוועסטירונגען אנדערע  •

    
טראגט אן גאווערנער האקול צו איבערבויען און וואקסן דער העלטקעיר    מיט די אינוועסטירונען,
פראצענט איבער די קומענדע פינף יאר מיט א פראגראם געאייגנט צו   20ארבעטסקראפט דורך 



פארשטערקערן היים אויפפאסונג, פארבעסערן דער קאריערע ּפייּפליין, פארברייטערן צוטריט צו  
ונג, און רעקרוטירן העלטקעיר און דירעקט שטיצע פראפעסיאנעלן צו  העלטקעיר טרענירונג און בילד

       אויפפאסן פאר מענטשן אין אונטערסערווירטע ערטער. 
    

    פארשטערקערן דער לערער ארבעטסקראפט
    

ביליאן דאלער אין סך הכל   31.3עקזעקיוטיוו בודזשעט באזארגט  2023יאר -דער פינאנץ סקול הילף:
, די העכסטע שטאפל סטעיט הילף אין די געשיכטע. די דאזיגע אינוועסטירונג  2023סקול הילף פאר 

יאר אין פארגלייך צו סקול יאר  -איבער -פראצענט( געשטיגן יאר  7.1ביליאן דאלער ) 2.1פארטרעט 
מיליאן   466ביליאן דאלערדיגע ׳פאנדעישען עיד׳ העכערונג און א  1.6אריינגערעכנט א , 2022

     דאלערדיגע העכערונג אין אלע אנדערע סקול הילף פראגראמען.
    

׳פאנדעישען עיד׳ איז די סטעיט׳ס הויפט בילדונגס אפעראציע הילף פארמולא. עס   ׳פאנדעישען עיד׳
טעיט געלטער מיט יושר צו אלע סקול דיסטריקטן, איבערהויפט הויכע  איז פאקוסירט אויף אלאקירן ס

געברויך דיסטריקטן, באזירט אויף סטודענט נויט, קאמיוניטי רייכטום, און ראיאנישע קאסט צווישנשיידן.  
פראצענט( העכערונג אין   8.1ביליאן דאלערדיגע ) 1.6דער עקזעקיוטיוו בודזשעט באזארגט א 

יעריגע איינפירן פולקאמע פינאנצירונג פון די  -טיצן דער צווייטער יאר פון דער דריי׳פאנדעישען עיד׳, ש
איצטיגע ׳פאנדעישען עיד׳ פארמולא און פארזיכערן אז יעדע סקול דיסטריקט באקומט א מינימום  

     פראצענט פון איין יאר צום צווייטן. 3העכערונג פון 
   

מיליאן דאלער   53 —מיליאן דאלער  106מיט  CUNYון א SUNYדער עקזעקיוטיוו בודזשעט באזארגט 
יעריגע קאלעדזשעס -צייטיגע איינגעשטעלטע סיי ביי פיר -אויפצונעמען נאך פול —פאר יעדע באזונדער 

צייטיגע  -צוגעגעבענע פול 880און קאמיוניטי קאלעדזשעס. די אינוועסטירונג וועט פינאנצירן אן ערך פון 
׳ס פלאן CUNY, אריינגערעכנט שטיצע פאר CUNYביי  540און  SUNYביי  340 -איינגעשטעלטע 

    צייטיגע איינגעשטעלטע.-איבערצובייטן אדזשונקט אויף פול
    

     צושטעלן שטייער פארלייכטערונג פאר די וועלכע נויטיגן זיך דערין 
    

עריגע  י -דער אכט  קלאס שטייער פארקלענערונג:-פארשנעלערן דאס איינפירן פון דער מיטל
צאלער ערשט  -קלאס שטייער -איינפירונג פון פערזענליכע איינקונפט שטייער פארקלענערונג פאר מיטל

און איז איצט באשטימט פארענדיגט צו ווערן ביי דער אנהויב פון   2018אנגעהויבן אין שטייער יאר 
       שטייער יאר. דער עקזעקיוטיוו בודזשעט: 2025

    

  פולקאם  דער  באזארגן דורך  יארקער  ניו  קלאס-מיטל צו ייכטערונגפארל שטייער  פארשנעלערט  •
       .2023 יאר  שטייער  אין אנגעהויבן ראטעס שטייער  רעדוצירטע  איינגעפירטע 

     יארקער.  ניו מיליאן 6.1 פאר  פארלייכטערונג גיבט  •

    
פארבינדענע -19-קָאוויד שאפט א שטייער קרעדיט פאר קלענערע ביזנעסער׳ס 

פארצוזעצן ווייטער דער סטעיט׳ס שטיצע פאר אונזערע קלענערע ביזנעסער, דער   אויסגאבן:
עקזעקיוטיוו בודזשעט אנטהאלט א נייע מאקסימום ריפאנדעבל שטייער פארלייכטערונג פראגראם וואס  

      פראגראם גיבט: פארבינדענע אויסגאבן פאר קלענערע ביזנעסער. דער -19-צילט אויף קָאוויד
    

     ביזנעסער. קלענערע  פאר  פארלייכטערונג  נאך  אין דאלער  מיליאן 250 ביז •



  נישט  אבער  אריין, רעכענען אינוועסטירונגען קאפיטאל פארבינדענע -19-קָאוויד בארעכטיגטע  •
 אפזונדערונג, סאציעלע  אקאמאדירן צו פלאץ  פארברייטערן מיט  פארבינדן קאסטן  אויסשליסליך,

HVAC ,אויך  ווי  פארברייטערונגען,  פלאץ אינדרויסנדיגע  מיט  פארבינדן אויסגאבן אויסריכטונגען  
       פארקויפן. קָאנטַאקטלאזע   פארמיטלען צו אויסריכטונגען און נעןמאשי

        
קלענערע ביזנעסער זענען ספעציעל שווער  געבן קלענערע ביזנעסער שטייער פארלייכטערונג:

נויטיגע  -באטראפן געווארן דורך דער פאנדעמיע ירידה. דער עקזעקיוטיוו בודזשעט גיבט העכסט 
     פאר די ביזנעסער דורך: שטייער פארלייכטערונג

    

  פון פראצענט  15 ביז פראצענט  5 פון ענדערונג פארקלענערונג ביזנעס קלענערע   די העכערן •
      און איינקונפט, פַארם אדער   איינקונפט  ביזנעס נעטא

 1.5 ווי ווייניגער  מיט  קערפערשאפטן אדורך -פיר  אריינצורעכענען בענעפיט  דער  פארברייטערן •
       איינקונפט. גרָאוס קוואל-NY לער דא  מיליאן

  מערסט  די פון איינע  דורך  ביזנעסער  קלענערע  195,000 העלפן וועט  פארשלאג  דער  •
      היסטאריע. מאדערנע  אין קלימאט  ביזנעס ארויספאדערנדע 

    
דער עקזעקיוטיוו בודזשעט שאפט א נייע   גיבט א היים אייגנטימער שטייער ריּבעיט קרעדיט:

ייגנטימער שטייער ריּבעיט קרעדיט, צו בארעכטיגטע  ּפרָאּפערטי שטייער פארלייכטערונג, דער היים א 
      נידעריג און מיטלמעסיגע איינקונפט הויזגעזינדער, ווי אויך בארעכטיגטע סיניָאר הויזגעזינדער:

    

  אונטער  איינקונפט  מיט  באקומער   בענעפיט  קרעדיט  און אויסנאמען STAR געווענטליכע  •
  ּפרָאּפערטי דער  פאר  בארעכטיגט  זענען ר באקומע STAR פארשטערקערטע  און 250,000

  עקזיסטירנדע  אייגנטימער׳ס היים דער  פון  פראצענט  א איז בענעפיט  דער  וואו ריּבעיט  שטייער 
STAR .בענעפיט      

  ּפרָאּפערטי ריעל דער  פון פארלענגערונג א אלגעמיין, אין איז, פראגראם יעריגע -איין דער  •
  בענעפיטן מיט  ,2019 נאך  אפגעלאפן איז וואס פראגראם קרעדיט  פארלייכטערונג שטייער 

  וועלן צוגאב אין בענעפיט. STAR אייגנטימער׳ס היים א פון פראצענט  א אלס אויסגערעכנט 
     קרעדיט. דער   פאר  בארעכטיגט  זיין אויך  סיטי יארק  ניו אין אייגנטימער  היים

  גיבנדיג דאלער, 970 באלד זיין בענעפיט   דורכשניטליכער   דער   וועט  סיטי יארק  ניו פון אינדרויסן •
  יארק   ניו דער  הויזגעזינדער. באצאלנדע -שטייער ּפרָאּפערטי  מיליאן 2 איבער  צו פארלייכטערונג

  נאך  גרייכן וועלכע  בענעפיטן מיט  דאלער, 425 ארום זיין וועט  יט בענעפ דורכשניטליכע  סיטי
    הויזגעזינדער. באצאלנדע -שטייער  ּפרָאּפערטי 479,000

 סטעיט׳יגע -גאנץ דער  איז דאלער  75,000 אונטער  איינקונפט  מיט  אייגנטימער  היים פאר  •
  געשאצטע אפ אן  בענעפיטן דאלער,  1,050 באלד אויף אפגעשאצט  קרעדיט   דורכשניטליכע 

      באקומער. 837,800
דער בענעפיט וועט זיין אין פארעם פון א פאראויס קרעדיט, אנשטאט צו ווערן געפאדערט ווען   •

מען שיקט אריין טעקס ריטורנס, און אזוי ארום שנעלער באקומען די בענעפיטן אין די הענט פון 
 2022ניו יארק היים אייגנטימער. קרעדיטס וועלן זיין א פאראויס קרעדיט אויף שטייער יאר 

נקונפט שטייער ריטורנס, צו זיין דירעקט געשיקט צו בארעכטיגטע היים אייגנטימער  איי
    .2022אנגעהויבן דעם הערבסט 

    



     קאפיטאל פלאן און אינפראסטרוקטור
    

  פעדעראלע   אויסניצן וועט   פלאן  קאפיטאל DOT דאלערדיגע   ביליאן 32.8 יעריגער,-פינף  נייער  דער 
 צו געזעץ דזשאבס  און אינוועסטירונג אינפראסטרוקטור  דער  אין געמאכט  פארשפרעכונגען פינאנצירונג

  ּפָאוינט  הָאנטס אריינגערעכנט  פראיעקטן, אינפראסטרוקטור הויפט  פון פאזעס ענדגילטיגע  שטיצן
     סירעקיוס. אין I-81 פון עצונגערז דער   און פארבעסערונג צוטריט  אינטערסטעיט 

    
  דער  מאדערניזירן אריינגערעכנט: פראיעקטן, פארנעמיגע -גרויס נייע  אויך  שטיצט  פלאן  נייער  דער 

  עקסּפרעסוועי קענסינגטאן דער  איבער  געגנטער   באהעפטן צוריק  אלבאני; אין בריק  עוועניו ליווינגסטאן
  צו וועגן אפשאצן און קאונטיס;  סוליווען און אראנדזש אין I-86 צו 17 רּוט  איבערבייטן באפעלאו; אין

     קאונטי. סופאלק  אין מערדזש אוקדעיל דער  ביי קאפאציטעט  ראוד  פארבעסערן
    

  מיט  פראגראם ׳NY-׳ברידזש עקזיסטירנדער   דער   אויך   העכערט  פלאן קאפיטאל DOT יעריגע -פינף  דער 
  אונזערע  איבערפלאסטערן ׳אפעראציע  דאלערדיגע   יאןביל 1 נייע  א צו לייגט  דאלער, ביליאן 1

  הייוועי ארטיגע  פינאנצירן צו פארשפרעכונגען רעקארד   ווייטער  פאר  זעצט  און פראגראם, ּפָאטהָאולס׳
      (.CHIPS) פראגראם פארבעסערונג הייוועי  קאנסאלידירטע  דער  דורך   פראגראמען בריק  און
    

     טשיילד קעיר
    

ביליאן דאלער אין פעדעראלע   2.3מיליאן דאלער אין עקזיסטירנדע סָאּבסידיס און  832ף בויענדיג אוי 
מיטלען, דער בודזשעט רעכנט אריין נייע אינוועסטירונגען צו שטיצן קינדער,  -קעיר שטיצע - טשיילד

     קעיר אינדוסטריע.- עלטערן, און דער טשיילד
קעיר סָאּבסידי בארעכטיגקייט וועט  -טשיילד —העכערן בארעכטיגקייט פאר סָאּבסידיס  •

  300פראצענט פון דער פעדעראלער ארעמקייט שטאפל אויף ביז  200געהעכערט ווערן פון ביז 
פראצענט פון דער פעדעראלער ארעמקייט שטאפל איבער דריי יאר. נאכ׳ן גענצליך איינפירן,  

קינדער צו ווערן אויפדאסניי   400,000יליאן דאלער יערליך ערמעגליכן נאך מ 535וועלן איבער 
 בארעכטיגט.  

מיליאן דאלער אין פינאנצירונג איז   125 —קעיר פראוויידערס -אויסהאלטן צוטריט צו טשיילד •
 . 2022קעיר סָאּבסידיס ווען ראטעס שטייגן אין -אריינגערעכנט אויסצוהאלטן טשיילד

קעיר  -מיליאן דאלער ווערט אינוועסטירט אין טשיילד 75 —קעיר ארבעטער -טשיילדשטיצן  •
    ארבעטער געהאלט, אן אינדארסירונג פון דער וויכטיגקייט פון זייער ארבעט.

      קלענערע ביזנעסער
    

גאווערנער האקול שלאגט פאר א באלד ביליאן דאלערדיגע פלאן וואס פאקוסירט אויף דער סטעיט׳ס 
ענערע ביזנעסער, אריינגערעכנט געצילטע פראגראמען צו אדרעסירן קלענערע ביזנעס געברויכן און  קל

הויפט שטאנדטיילן פון דעם פלאן    פארזיכערן אז אלע סארטן ביזנעסער בליען לענגאויס דעם סטעיט.
      אנטהאלטן:

    

  חובות ווענטשור  ןאו קאפיטאל — צוקונפט  דער   פון  ביזנעסער  קלענערע   פאר  פינאנצירונג  •
  סעקטאר, אינאוואציע  דער  אין  ביזנעסער  קלענערע  אויפקומענדע  פאר   אויסטיילונגען

  אויפגעזען אפטמאל ווערן  וועלכע  קאמפאניס  באזיצטע -פרויען און-מינאריטעט  אריינגערעכנט 
     אינוועסטירונגען. ווענטשור  דורך 

  גרענט  בייגזאמע  אין דאלער   מיליאן 020 א - ביזנעס קלענערע  פאר  פינאנצירונג איינזייאונג •
      פאנדעמיע. 19-קָאוויד  דער  טראץ געעפנט  לעצטנס ביזנעסער  פאזע  אנהייב פאר   פראגראם



  און ראטעס-אינטערעסט  רעדוצירטע  געבן וועט   — איניציאטיוו אויסבארגונג ביזנעס קלענערע  •
    ביזנעסער. קלענערע   פארברייטערן צו הלוואות צוגענגליכע 

    
SUNY  אוןCUNY    

    
 300דער עקזעקיוטיוו בודזשעט וועט אינוועסטירן איבער  :CUNYאון  SUNYביליאן דאלער פאר  1.5

אפעראציעס יעדעס יאר איבער די קומענדע פינף יאר. גאווערנער   CUNYאון  SUNYמיליאן דאלער אין 
, איר אינדיווידיועלע אינסטיטוציעס, SUNYהאקול וועט אויך זיך אנשליסן איבער דעם קומענדן יאר מיט 

אלס  SUNYאון הויפט סטעיקהָאלדערס צו אנטוויקלען א פלאן צו איינפירן איר בליק צו טראנספארמירן 
סטעיט׳יגע סיסטעם פון פובליק העכערע עדיוקעישן אין דעם לאנד. דער עקזעקיוטיוו  -דער הויפט גאנץ

בודזשעט וועט העלפן אנהויבן דער טראנספארמאציע מיט פינאנצירונג פאר נייע אינזשינערונג 
׳ס  SUNYו ווערן געביידעס צו העלפן דער אוניווערסיטעט ביי באפעלאו און סטאני ברוק אוניווערסיטעט צ

   טרעגער אינסטיטוציעס.-פאן
    

אפערירטע קאמפוסן און  -סטעיט  SUNYדער עקזעקיוטיוו בודזשעט וועט העכערן אפערירונג שטיצע צו  
( סיניָאר קאלעדזשעס דורך פולשטענדיג קאלעדזשעס פאר  CUNYסיטי אוניווערסיטעט פון ניו יארק )

( חסרון שטודיר קאסטן  TAPדיר קאסטן הילף פראגראם״ )מיליאן דאלער קאסט פון ״שטו 108.4דער 
מיליאן דאלער צו   48.8און  CUNYמיליאן דאלער צו  59.6קרעדיטס, צו געבן נאך סטעיט שטיצע פון 

SUNY מיליאן דאלער אין צוגעגעבענע   18.6. די אוניווערסיטעט סיסטעמען וועלן אויך באקומען א
וו בודזשעט לעגיסלאציע צו שאפן דער סומע פון סטעיט שטיצע וואס אפערירונג איינקונפט פון עקזעקיוטי

 13.7קאמפוסן באקומען פאר עקסעלסיָאר סקָאלערשיפ באקומער, העכערן אפערירונג שטיצע מיט 
סיניָאר   CUNYמיליאן דאלער צו  2.8סטעיט אפערירטע קאמפוסן,  SUNYמיליאן דאלער צו 
    אמיוניטי קאלעדזשעס.מיליאן דאלער צו ק  2.1קאלעדזשעס און 

    
 150דער עקזעקיוטיוו בודזשעט נעמט אריין  :TAPצייטיגע סטודענטן צוטריט צו  - פארברייטערן טייל

, וואס איז איצט מער ווייניגער אומצוטריטליך פאר סטודענטן וואס TAPמיליאן דאלער צו פארברייטערן 
שטודירן טייל צייט, צו דעקן סטודענטן איינגעשריבן אין זעקס אדער מער קרעדיטס פון שטודיע ביי א  

SUNY, CUNY אן אינוועסטירונג אפגעשאצט צו געבן   —, אדער נָאנּפרָאפיט אומאפהענגיגע קאלעדזש
      ניו יארקער סטודענטן יערליך.  75,000שטיצע פאר נאך 

    
     ענערגיע און דער ענוויירָאנמענט

    
דער עקזעקיוטיוו   ריינע וואסער, ריינע לופט, און גרינע דזשאבס ענווייראנמענטאלע ּבָאנד אקט:

נע  ביליאן דאלער פאר דער היסטארישער ׳ריינע וואסער, ריינע לופט, און גרי 4בודזשעט רעכנט אריין 
דער היסטארישער איניציאטיוו וועט געבן די שטיצע וואס ניו    דזשאבס ענווייראנמענטאלע ּבָאנד געזעץ.

ערטער; רעדוצירן  -וואוין-וויכטיג ענווייראנמענטאלע באשעפעניש-יארק נויטיגט זיך צו אויפריכטן קריטיש
יצן און פארבעסערן וואסער ערטער; באש-לופט -שטחים און אפענע-פלייצונג ריזיקעס; אפהיטן נאך ערד

קוועלער; און אינוועסטירן אין קלימאט ענדערונג לינדערונג פראיעקטן וואס וועלן רעדוצירן  
דער ּבָאנד אקט וועט אויך שטיצן א באדייטנדע    פארּפעסטיגונג און קלענערע קארבאן עמיסיעס.

דערגרייכן יעדע פובליק סקול וואס  אינוועסטירונג אין דער ריינע גרינע סקולס איניציאטיוו וואס וועט 
     געפונט זיך אין אן אומגינציגע קאמיוניטי.

    
מיליאן דאלער אינוועסטירונג צו  500דער עקזעקיוטיוו בודזשעט רעכנט אריין  שָאר ווינט ענערגיע:-ָאף

- דער לאנד  טשעין און ּפָארט אינפראסטרוקטור.-שָאר ווינט סופליי-אנטוויקלען דער סטעיט׳ס ָאף
דזשאבס אין א וואקסנדע אינדוסטריע, און אין דער זעלבער   2,000וועגווייזיגע איניציאטיוו וועט שאפן 



שָאר ווינט ענערגיע קאפיטאל פון דעם לאנד אויף פילע יארן אין דעם  -העלפן מאכן ניו יארק דער ָאף צייט 
      צוקונפט.

    
     הָאוזינג

    
דער עקזעקיוטיוו בודזשעט   ביליאן דאלערדיגע הָאוזינג פלאן. 25יעריגע, -פירט איין א נייע פינף 
  100,000יעריגע הָאוזינג פלאן צו שאפן און אפהיטן -ביליאן דאלערדיגע, פינף 25פירט פאראויס א נייע 

געשעדיגטע טיילן  -היימען מיט שטיצע סערוויסעס פאר גרינג 10,000צוגענגליכע היימען, אריינגערעכנט 
היימען אלס טייל פון דער סטעיט׳ס פלאן צו  50,000פון דער באפעלקערונג, און עלעקטריזירן נאך 

פינאנצירונג   עלעקטריזירן איין מיליאן היימען און מאכן נאך א מיליאן גרייט פאר עלעקטריזירונג. 
ביליאן דאלער אין סטעיט און   8.8ביליאן דאלער אין קאפיטאל שטיצע,  5.7פרינציפן נעמט אריין 

ביליאן דאלער צו שטיצן דער  11עדעראלע אלאקירונגען, פעדעראלע שטייער קרעדיטס און אנדערע פ 
     ערטער און אונטערהאלטנדע דירות און צו געבן רענט סָאּבסידיס.-אפעראציע פון שוץ

    
     באקעמפן גאן שיסערייען

    
 וועלן וועלכע   איניציאטיוו פינאנצירן  צו דאלער  מיליאן 224 אריין רעכנט  בודזשעט  עקזעקיוטיוו  דער 
-קאמיוניטי און אינפארסירער  געזעץ פון באמיאונגען אפהאלט   געוואלדטאט  גאן די רשטערקערןפא

  פון געפיל יארקער   ניו צוריקצושטעלן ארבעטן מיר  וועלן שריטן, די דורך  ארגאניזאציעס. באזירטע 
     אריין: רעכענען שריטן די פון עטליכע   קאמיוניטי.  און זיכערהייט 

    

דער עקזעקיוטיוו   - אר פארברעכנס גאנס דערווישונג באמיאונגעןפאכיגע שטיצע פ-דריי •
פאכיג העכערן דער סטעיט׳ס גאן -דאלער אין פינאנצירן צו דריי  350,000בודזשעט גיבט 

מיטלען דורך אנפילן שטאב מיטגלידער ביי דער ניו יארק  -געוואלדטאטן אינטעליגענץ שטיצע 
( מיט א מאנשאפט פון אנאליסטן נויטיג אויף צו NYSICסטעיט אינטעליגענץ צענטער )

     פראצעסירן און אויספארשן פארברעך גאנס איבער׳ן סטעיט.
דער עקזעקיוטיוו בודזשעט גיבט   - פארשטערקערן געזעץ אינפארסירונג צוזאמענארבעט •

ס  מיליאן דאלער צו פארברייטערן דער באניץ פון קאמיוניטי סטאביליזירונג יוניטס ווא 13.1
שטעלן צוזאם אויף ארבעטן אינאיינעם די מערסט ערפארענע סטעיט טרופערס מיט ארטיגע  

       געזעץ אינפארסיר אגענטורן צו באקעמפן קאמיוניטי ספעציפישע פארברעכנס פראבלעמען.
  -  (GIVEפארברייטערן דער סטעיט׳ס דירעקטע שטיצע צו ארטיגע געזעץ אינפארסירונג ) •

מיליאן דאלער פאר ניו יארק׳ס  18.2זשעט העכערט פינאנצירונג צו דער עקזעקיוטיוו בוד
( איניציאטיוו וועלכס  GIVEנאציאנאל אנערקענטע גאן אריינגעמישטע געוואלדטאט עלימינירן )

שטיצט ארטיגע געזעץ אינפארסירונג אפצושטעלן גאן געוואלדטאט אין ניו יארק.  די  
ירן פון עטליכע נייע איניציאטיוון וועלכס וועט שטיצן  אינוועסטירונג וועט ערמעגליכן דאס איינפ

פאטאלע שיסעריי פעלער, אריינמישן אין  -געזעץ אינפארסירער׳ס מעגליכקייט צו אפרוימען נישט 
יוגנט פאקוסירטע קאמיוניטי פראגראמירונג, און רעדוצירן צוריקפאלן פאר מענטשן אונטער  

     קאמיוניטי אויפזיכט.

דער  -  (SNUGבאזירטע גאן שיסערייע אפרוף )-פאכיג אינוועסטירונג אין קאמיוניטי-דריי •
עקזעקיוטיוו בודזשעט האלט אויס פאראיאר׳ס עמערדזשענסי העכערונג אין פינאנצירונג פאר  

אוטריטש פראגראם און ווייטער פארברייטערן שטיצע צו באקעמפן דער   SNUGניו יארק׳ס 
מיליאן דאלער וועט פארברייטערן   24.9וואלדטאטן. די אינוועסטירונג פון  העכערונג אין גאן גע 

באזירטע און גאסן ָאוטריטש פראגראמען צו בארירן אלע ווינקלען פון דעם סטעיט. עס -שפיטאל



וועט פארמיטלען דער פרואוו פראגראם פון עטליכע נייע איניציאטיוון וועלכס גיבט ארומנעמיגע  
    , דזשאב גרייטקייט און ארבעט פלאצירונג טרענירונג.סערוויסעס פאר יוגנט 

דער עקזעקיוטיוו   -אפרופן צו ראיאנישע געברויכן אין די נאכווייענישן פון גאן געוואלדטאט  •
מיליאן דאלער אין נייע פינאנצירונג צו שטיצן די מענטשן און פלעצער  20בודזשעט רעכנט אריין 

עווארן דורך דער העכערונג אין גאן געוואלדטאט. דאס  וועלכע זענען די מערסט אפעקטירט ג 
וועט ערמעגליכן דאס ארויסשטעלן אינאווירנדע קאמיוניטי באקרעפטיגונג און פארברעכנס 

נויט ערטער וואס וועלן פארמיטלען דער אויפריכטן און  -רעדוקציע פראגראמירונג אין הויכע 
    יינגעמישטע גאנס.אר -איבערבויען פון ראיאנען געליטן פון פארברעכנס

    
     אדרעסירן עדיקשען און דער אּפיָאוד קריזיס 

    
( OASASאונטער גאווערנער האקול׳ס פירערשאפט, דער אפיס פאר עדיקשען סערוויסעס און שטיצע )

וועט נעמען באדייטנדע טריט צו אדרעסירן דער אּפיָאוד קריזיס דורך פארבעסערן צוטריט צו עדיקשען  
באהאנדלונג סערוויסעס, אוועקנעמען מניעות צו באהאנדלונג, אנטוויקלען נייע און אינאווירנדע  

וניטיס ארום ניו  באהאנדלונג מוסטערן, און פארברייטערן די צאל באהאנדלונג איינריכטונגען אין קאמי
      יארק סטעיט.

    
פראצענט( אין אפערירונג און   56מיליאן דאלער ) 402דער עקזעקיוטיוו בודזשעט גיבט א העכערונג פון 

צו פארשטערקערן, באהאנדלונג און ערהוילונג פראגראמען געצילט צו   OASASקאפיטאל שטיצע פאר 
לעגנהייטן, און הויפט אפהאלט אקטיוויטעטן אין איינקלאנג  עדיקשען סערוויסעס, איינוואוינער סערוויס גע 

- מיליאן דאלער אין נייע שטיצע  100מיט סטעיט אּפיָאוד סעטלמענט אפמאכן; און אינוועסטירט איבער 
יטלען פון דער אּפיָאוד אפוטרופוס׳שאפט שטייער און ליטיגאציע אפמאכן מיט פַארמַאסּוטיקל  מ

מיליאן דאלער וועלן דורכפליסן דורך דער סטעיט    113רס. פון די פָאנדס, פאבריצירער און דיסטריביוטא
    צו ארטיגע מוניציפאליטעטן, אין איינקלאנג מיט סעטלמענט אפמאכן.
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