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  ווינט  שָאר-ָאף  ערשטע יארק׳ס ניו אויף  קאנסטרוקציע  פון אנהויב אנאנסירט האקול   גאווערנער
   פראיעקט

  
  צושטעלן אינדוסטריע, ווינט שָאר-ָאף  יארק׳ס ניו  גאנג אין  שטעלן וועט פראיעקט ווינט  פָארק סָאוט

   איילענד   לאנג פאר ענערגיע ריינע
  

 מעגעווַאט 9,000 אנטוויקלען צו ציל אקט  באשיצונג קאמיוניטי   און  פירערשאפט קלימאט די שטיצט
  2035 ביז ווינט  שָאר-ָאף פון

  
גאווערנער קעטי האוקול האט היינט, אינאיינעם מיט די יונייטעד סטעיטס אינערליכע סעקרעטארשע דעב 

האאלאנד און אנדערע ערוויילטע באאמטע, געפייערט דער אנהויב פון קאנסטרוקציע אויף ׳סָאוט פָארק  
ך ׳אערסטעד און  שָאר ווינט פראיעקט, געמיינזאם אויסגעארבעט דור-ווינד׳, ניו יארק׳ס ערשטע ָאף

עווערסָארס׳ אויף דעם בארטן פון לאנג איילענד. בויענדיג אויף דאס ארויסגעבן אין יאנואר דעם  
ענערגיע פארוואלטונג  -דורך דער ביורא פון ים ּבייט׳ יארק ׳ניו דער פאר נאטיץ פארקויף ענדגילטיגן

(BOEM ,) די אין אויסמעלדןאון דאס , גרייכפונקט קאנטראקט ינטוו שָאר-ָאף הויפטדי לעצטנסדיגע  
שָאר ווינט  -מיליאן דאלערדיגע אינוועסטירונג אין ָאף  500וועגווייזיגע -א לאנד  סטעיט דע ָאוו סטעיט

שָאר  - טשעין אינפראסטרוקטור צו מיטבאגלייטן ניו יארק׳ס קומענדע ָאף-ּפָארטס, פאבריצירונג, און סופליי
פירן דעם קלימאט  - טו ניו יארק ווייטער אנהאלטן איר פארשריטן אין פאראויסווינט פארבעטונג, טו

שָאר ווינט ביז -מעגעווַאטס פון ָאף  9,000פירערשאפט און קאמיוניטי באשיצונג אקט צו אנטוויקלען 
2035.   

  
ויף לאנג  ״די שווערע תוצאות און טייערע ווירקליכקייטן פון קלימאט ענדערונג זענען צו גוט באקאנט א

שָאר ווינט פראיעקט,  - איילענד, אבער היינט, בשעת מיר הייבן אן גראבן אויף ניו יארק׳ס ערשטע ָאף 
ליפערן מיר אויף דעם צוזאג פון א ריינערע, גרינערע וועג פאראויס וואס וועט זיין א טובה פאר פילע  

״׳סָאוט פָארק ווינד׳ וועט עלימינירן ביז  האט גאווערנער האקול געזאגט.דורות אין דעם צוקונפט,״  
זעקס מיליאן טָאנען קארבאן עמיסיעס איבער די קומענדע פינף און צוואנציג יאר, וואס וועט זיין א טובה  

נישט נאר פאר׳ן עמפייער סטעיט נאר אויך פאר אונזער גאנצן לאנד. דער פראיעקט וועט אויך שאפן  
לפן טרייבן עקאנאמישע וואוקס לענגאויס דעם ראיאן בשעת מיר  הונדערטע גוט באצאלטע דזשאבס, הע 

. דאס איז א היסטארישער טאג פאר ניו יארק, און איך  19-זעצן פאר ווייטער זיך צו ערהוילן פון קָאוויד
קוק ארויס מיט חשק צו ארבעטן מיט סעקרעטארשע האאלאנד אזוי ווי מיר פירן אונזער לאנד צו א  

    צוקונפט פאר יעדן.״גרינערע, ליכטיגערע 
  

עס דעפארטמענט פון אינערליכע אנגעלעגנהייטן דעב האאלאנד האט  -סעקרעטארשע פון יו 
״אמעריקע׳ס ריינע ענערגיע טראנזיציע איז נישט נאר א חלום פאר׳ן ווייטן צוקונפט נאר עס   געזאגט,

ציען -קאמיוניטיס, פאראויסשָאר ווינט וועט באקרעפטיגן אונזערע -קומט פאר ממש דא און יעצט. ָאף
אונזער ענווייראנמענטאלע יוסטיץ צילן, און סטימולירן אונזער עקאנאמיע דורך שאפן טויזנטער גוט  

באצאלטע יּוניָאן דזשאבס לענגאויס דעם לאנד. דאס איז איינע פון די פילע שריטן וואס מיר נעמען אויף 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-interior-secretary-haaland-and-governor-murphy-announces-historic-wind-energy&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C57a6aef0712847940e9908d9ed7eece1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637801951694615123%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ODZrBZFhScwqoUcB33sEJG2UjW61GFXAfXe8yElTKig%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-key-offshore-wind-milestone-contracts-empire-wind-2-and-beacon-wind&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C57a6aef0712847940e9908d9ed7eece1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637801951694615123%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=eQLdVwO5tABeA5mwlSyHIoC%2BpeooBehNpkzJoOdPm08%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%7C57a6aef0712847940e9908d9ed7eece1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637801951694615123%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=FQ%2FWWFlo8acEYekXMtver61P4t2DihcSVtJe1lwe1Dc%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%7C57a6aef0712847940e9908d9ed7eece1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637801951694615123%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=FQ%2FWWFlo8acEYekXMtver61P4t2DihcSVtJe1lwe1Dc%3D&reserved=0


די לעבנס פון אמעריקאנע פאמיליעס און סיי דער   נאכצויאגן דעם פרעזידענט׳ס ציל צו פארבעסערן סיי
 געזונט פון אונזער פלאנעט.״ 

  
די גאווערנער, וועלכע האט געמאכט די היינטיגע אנאנסמענט אין וועינסקאט, האט געפייערט ׳סָאוט  

אפעראציאנעל אין ענדע  שָאר ווינט שאפונג ווען עס ווערט -פָארק ווינד׳ שטעלן אין גאנג ניו יארק׳ס ָאף
שָאר ווינט פראיעקטן  -פארנעם ָאף-. ׳סָאוט פָארק ווינד׳ וועט זיין איינע פון די ערשטע קאמערציעלע2023

לאנג איילענד ּפַאווער   2015אויסגעקליבן אונטער א   אנצוהויבן אפעראציעס אין צפון אמעריקע.
ייגנדע ענערגיע געברויכן אויפ׳ן מזרח ( פארבעט פאר פארשלאגן צו אדרעסירן שטLIPAאויטאריטעט )

מייל מזרח פון מאנטאוק ּפוינט, און    35עק פון לאנג איילענד, וועט דער פראיעקט זיין פלאצירט בערך 
  —מעגעווַאטס ענערגיע  130טורבינעס וועלן שאפן אומגעפער  MW 11גאמעסא׳ -׳סיעמענס 12אירע 

יר טראנסמיסיע סיסטעם וועט ליפערן ריינע ענערגיע  א היימען. 70,000גענוג צו באקרעפטיגן איבער 
יאריגע צייט  -25דירעקט צו די עלעקטרישע גריד אין דעם טאון פון איסט העמפטאן. אין לויף פון א 

אפשניט, איז ׳סָאוט פָארק ווינד׳ ערווארטעט צו עלימינירן ביז זעקס מיליאן טָאנען פון קארבאן עמיסיעס,  
 קַארס פון די ראודס יערליך.   60,000אפנעמען אדער דאס גלייכן פון אר

  
NYSERDA  פרעזידענט אוןCEO ,״מיט דער אנהויב פון  דאריען עם. האריס האט געזאגט

קאנסטרוקציע אויף דעם ׳סָאוט פָארק ווינד׳ פראיעקט טוען מיר סאלידיזירן ניו יארק סטעיט׳ס ריינע  
שָאר ווינט אנטוויקלונג. אלס  -ענערגיע בליק און טרעטן אויס א טרעיל אזוי ווי מיר פירן דעם לאנד אין ָאף

העלפט ׳סָאוט פָארק׳ אריינצובאגלייטן דעם    שָאר ווינט פראיעקט, -אונזער סטעיט׳ס ערשטע ָאף
שָאר ווינט פראיעקט און  - צוקונפטיגן גריד אזוי ווי ניו יארק זעצט פאר ווייטער צו בויען די שטערקסטע ָאף

טשעין אין דעם לאנד, פארשטערקערן ארבעטסקראפט אנטוויקלונג און צוזאמארבעטשאפטן מיט -סופליי
וויכטיגע פראיעקט, און אוועקשטעלן די גרינע  -ן פון טאלאנט פאר די קריטישלעיבָאר צוצושטעלן א ּפייּפליי

 עקאנאמיע וועלכע וועט באקרעפטיגן ניו יארק פאר יארן אין דעם צוקונפט.״ 
  

האט דער   2017״אין טאמאס פאלקאן האט געזאגט,  CEOלאנג איילענד ּפַאווער אויטאריטעט 
באורד אוו טראסטיס געפירט צו די גוטהייסונג פון דעם ׳סָאוט   LIPAקלערנדע צוגאנג פון דעם -פאראויס

פָארק ווינד׳ פראיעקט אין א צייט ווען עס זענען נישט פאראן קיין שום אנדערע עלעקטרישע קראפט  
פַארם אין ניו יארק, הויבט אן -שָאר ווינט אין דעם לאנד. אלס דעם ערשטן ווינט- אפקויף אפמאכן פאר ָאף 

נייטיג פאר ניו יארק  -ווינד׳ א נייע אינדוסטריע פאר אונזער ראיאן וואס וועט זיין העכסט׳סָאוט פָארק  
 .״ 2040קארבאן עלעקטרישע גריד ביי -נאכצוקומען איר ציל פון א זעראָ 

  
  ( קאמיסיאנער באסיל סעגאוס האט געזאגט,DECדעפארטמענט פון ענווייראנמענטאלע אפהיט )

שָאר ווינט צו  -יל פאר דעם לאנד אויף צו דערטאפן די פאטענציעל פון ָאף״ניו יארק שטעלט דעם ביישפ
העלפן נאכקומען אונזערע ענערגיע געברויכן בשעת דער סטעיט ווערט אריבערגעפירט צו א ריינערע,  
גרינערע ענערגיע צוקונפט. ׳סָאוט פָארק ווינד׳ איז א דערהייטערנדע און טראנספארמירנדע פראיעקט  

העלפן דערגרייכן אונזער סטעיט׳ס אמביציעזע צילן צו רעדוצירן שעדליכע גאז עמיסיעס און  וואס וועט 
אונטערהייבן באנייבארע ענערגיע קוועלער און אין דער זעלבער צייט באשיצן אונזערע נאטורליכע אוצרות  

  ט.״און טרייבן נייע עקאנאמישע געלעגנהייטן דא אויף לאנג איילענד און לענגאויס דעם סטעי
  

״דאס אנהויבן פון  אמטירנדע סעקרעטאר פון סטעיט ראבערט דזשעי. ראדריגעז האט געזאגט,
שָאר ווינט  -ארבעט אויף ׳סָאוט פָארק ווינדס׳ איז א היסטארישער גרייכפונקט פאר ניו יארק׳ס ָאף

אינדוסטריע און פאר אלע ניו יארקער אין אונזערע באמיאונגען צו אדרעסירן קלימאט ענדערונג. דער  
רע סטעיקהָאלדער און רעגירונג  דעפארטמענט ָאוו סטעיט זעצט פאר ווייטער צו ארבעטן מיט אונזע

צוזאמארבעטער צו מינימיזירן פאטענציעלע פראיעקט תוצאות און פארמיידן שטערונגען צו אונזער  
ברעגע עקאנאמיע בשעת מיר ציען זיך אריבער צו א ריינערע, גרינערע צוקונפט. דורך אונזערע  

יסן פון לאנג איילענד׳ס ציכטיגע ביעטשעס  געמיינזאמע באמיאונגען, וועלן ניו יארקער ווייטער קענען גענ



אוצרות הארט נעבן אונזער סטעיט אזוי ווי מיר רעדוצירן דער סטעיט׳ס קארבאן  -און די רייכע ים
   ארויסלאז.״

  
״דער   ניו יארק סטעיט לעיבאר דעפארטמענט קאמיסיאנערין ראבערטא רירדאן האט געזאגט,

יארק׳ס אלוועלטליכע פירערשאפט אין דער ריינער עקאנאמיע.  באדייטנדער גרייכפונקט סאלידיזירט ניו 
דער פונדאמענט וואס מיר שטעלן היינט אוועק שאפט נייע, באגייסטערנדע באשעפטיגונג געלעגנהייטן 

פאר ניו יארקער און אין דער זעלבער צייט באשיצט אונזער ענוויירָאנמענט פאר צוקונפטיגע דורות. אלס  
דער ׳דזשָאסט טרענזישען׳ אפעראטיווע גרופע, דאנק איך גאווערנער האוקול פאר  פארזיצערין פאר -מיט

פירן דעם וועג און איר ענדלאזע אנטשלאסנקייט צו פארזיכערן די ארייננעמיגקייט פון קאמיוניטיס אין  
   אומגינציגע אומשטענדן אין דער באוועגונג.״

  
״דער ׳סָאוט פָארק׳ פראיעקט   ען האט געזאגט,פובליק סערוויס קאמיסיע פארזיצער רארי עם. קריסטי

נויטיגע ריינע ענערגיע פאר ניו יארק סטעיט און עס  -וועט שפילן א הויפט ראלע אין אנטוויקלען העכסט
וועגווייזיגע באנייבארע ענערגיע צילן און אין דער זעלבער צייט  -וועט העלפן ניו יארק דערגרייכן איר לאנד

הייטן פאר יחידים און אינדוסטריעס. ׳סָאוט פָארק׳ איז א געווינס פאר לאנג  שאפן דזשאבס און געלעגנ 
   איילענד און א געווינס פאר אלע ניו יארקער.״

  
״דער   ( קאמיסיאנערין דזשינעט עם. מוי האט געזאגט,OGSאפיס פאר גענעראלע סערוויסעס )

ו יארק סטעיט צייגט גאווערנער האוקול׳ס  ענערגיע פראיעקט אין ני- שָאר ווינט-אנהויב פון דעם ערשטן ָאף
שטארקע אנטשלאסנקייט נאכצוקומען די פאדערונגען פון שטאנדהאפטיגקייט און פארזיכערן אז ניו  

שטאלצירט זיך צו האבן א ראלע אין דעם ׳סָאוט פָארק ווינד׳   OGSיארק׳ס צוקונפט איז א גרינע. 
קוקנדע קלימאט און גרינע ענערגיע -פירן דעם סטעיט׳ס פאראויס-פראיעקט און אין פאראויס 

 אונטערנעמונגען.״  
 

  CEOקאמישענערין און פרעזידענטקע און דעזיגנירטע - ׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ במקום
נייטיג אויף צו טרייבן א גרינע עקאנאמיע  -שָאר ווינט ענערגיע איז העכסט-״ָאף זאגט,האט געהאוּפ נייט 

און אונטערהייבן שטאנדהאפטיגע עקאנאמישע געלעגנהייטן. דער אנהייב פון קאנסטרוקציע ביי ניו יארק 
ט צו  שָאר ווינט פראיעקט ביי ׳סָאוט פָארק ווינד׳ צייכנט אפ א וויכטיגע ערשטע טרי- סטעיט׳ס ָאף

פירן ׳עמפייער סטעיט -דערגרייכן ריינע ענערגיע צילן און שאפן גרינע דזשאבס, וועלכס טוט פאראויס
דעוועלאפמענטס׳ מיסיע צו גרייט מאכן אונזער עקאנאמיע פאר דעם צוקונפט. מיט דער היינטיגער  

ימאט ענדערונג און אין אויסמעלדונג, וועט ניו יארק סטעיט ווייטער זיין א פירער אין דעם קאמף קעגן קל
   שָאר ווינט פראדוקציע.״-דער זעלבער צייט פארשטערקערן אונזער שטאנד אין ָאף

  
׳ס גוטהייסונג אין דעם פארלאפענעם מאנאט אויף דעם  BOEMדער גרייכפונקט טוט נאכפאלגן 

אוועק דער פראיעקט׳ס   שטעלט COPדער  . (COP)   פלאן אפעראציעס און קאנסטרוקציעפראיעקט׳ס  
מייליגע טורבינע אפרוקונג, די פאדערונגען אויף די קאנסטרוקציע מעטאדאלאגיע פאר אלע  -איין ים

וואסערן און לינדערונג מאסנאמען אפצוהיטן וואסער  -ארבעט וואס קומט פאר אין פעדעראלע ים
פאלגט נאך דעם   COPפון דעם ׳ס ענדגילטיגע גוטהייסונג BOEMערטער און זגאלן. -באשעפענישן וואוין

ארויסגעבונג פון דעם רעקארד פון באשלוס, וועלכס האט אויסגעפירט דער   2021אגענטור׳ס נאוועמבער 
 אנגעפירטע איבערזיכט פון דעם פראיעקט.  -BOEMגרונטליכער  

  
״די היינטיגע אויסמעלדונג העלפט סאלידיזירן ניו יארק אלס  סענאטאר טַאד קַאמינסקי האט געזאגט, 
האט אוועקגעשטעלט די מערסט אגרעסיווע צילן אין   CLCPAא פירער אין דער גרינער עקאנאמיע. דער 

שָאר ווינט אויף לאנג איילענד איז א צענטראלע שטאנדטייל זיי צו דערגרייכן. דער  -דעם לאנד, און ָאף
כוח און ווייזט אז מען קען קלערן אויף א גרויסן פארנעם און עס אויספירן -פראיעקט איז אן אונטערצינד

 אויף לאנג איילענד.״  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.boem.gov%2Frenewable-energy%2Fstate-activities%2Fsouth-fork&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C57a6aef0712847940e9908d9ed7eece1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637801951694615123%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vjZnum9l5FFl3hTtgArXfefXj4CmFVvEWQ6Z3tJTv9U%3D&reserved=0


  
״דער ׳סָאוט פָארק ווינד׳ פראיעקט איז א הויפט מיטגליד סטיוו ענגלברייט האט געזאגט, -אסעמבלי 

ערשטע טריט אין אונזער סטעיט׳ס פארשפרעכונג צו רעדוצירן שעדליכע גאזן און נאכקומען די 
נקייט צו  איך אפלאדיר גאווערנער האוקול׳ס בליק און אנטשלאס ארויספאדערונג פון קלימאט ענדערונג.

   ענערגיע פארטפעל.״-פירן און פארבעסערן ניו יארק׳ס באנייבארע ווינט-פאראויס
  

״איך בין שטאלץ צו זאגן אז לאנג איילענד איז אן  מיטגליד פרעד טיעל האט געזאגט, -אסעמבלי 
- ד אין ָאףאויפשטייגנדע וועגווייזער אין באנייבארע ענערגיע און וועט באלד פירן דעם סטעיט און דעם לאנ 

שָאר ווינט ענערגיע פראדוקציע. ׳סָאוט פָארק ווינד פַארם׳ עפענט א דערהייטערנדן נייעם קאפיטל פאר  
אונז דא אויף דעם איסט ענד, און איך קוק ארויס צו באלד האבן א גרינערע גריד באקרעפטיגט דורך דער  

אנגייענדע פירערשאפט און  היסטארישער אינוועסטירונג. איך דאנק גאווערנער האוקול פאר איר
 שטיצע.״  

  
״לאנג איילענד איז שוין פון לאנג אן א פירער  סופאלק קאונטי עקזעקיוטיוו סטיוו בעלאון האט געזאגט, 

אין אלע ענינים פון ריינע ענערגיע, און אזוי ווי מיר האבן אנגעהויבן קאנסטרוקציע אויף ניו יארק׳ס  
יאזוי מיר באקרעפטיגן אונזערע היימען און ביזנעסער דא אין סופאלק.  פַארם, ענדערן מיר וו-ערשטע ווינט 

שָאר ווינט  - דער היסטארישער פראיעקט, וועלכע עס שטעלט סופאלק קאונטי ביים הארץ פון דעם ָאף
היימען, איז א הויפט זיג פאר אונזער עקאנאמיע,  70,000אינדוסטריע און וועט באקרעפטיגן אומגעפער 

און פאר אונזער ענוויירָאנמענט אזוי ווי מיר בלייבן אנטשלאסן צו אדרעסירן די תוצאות פון  פאר לעיבָאר, 
  קלימאט ענדערונג אויף אונזער ראיאן.״

  
איז איסט   2014״אין  איסט העמפטאן טאון סופערווייזער פיטער וואן סקאיאק האט געזאגט, 
פראצענטיגע באנייבארע    100העמפטאן געווען דער ערשטער מוניציפאליטעט אין ניו יארק אנצונעמען א 

שָאר ווינט פַארם  -ענערגיע ציל. היינט, מיט׳ן אנהייבן פון קאנסטרוקציע אויף ניו יארק׳ס ערשטע ָאף
וועגווייזיגע -אווערנער האוקול׳ס לאנדשטייען מיר גאר נאענט צו גרייכן דעם ציל. מיר אפלאדירן ג

שָאר ווינט ענערגיע, וועלכס שטעלט ניו יארק ביים סאמע פארנט פון אונזער -אינוועסטירונג אין ָאף
 לאנד׳ס באמיאונגען צו באקעמפן קלימאט ענדערונג.״ 

  
ינט ציען מיר  ״היניו יארק ליעגע פון קאנסערוועישען וויילער פרעזידענט דזשולי טיגהע האט געזאגט, 

זיך פון געדאנק צו ווירקליכקייט מיט דאס גרונטשטיין לייגן פון ׳סָאוט פָארק ווינד פַארם׳, ניו יארק׳ס  
צו ׳אערסטעד׳ און ׳עווערסָארס׳! דער טאג איז דער    קאנגראטולאציעס  שָאר ווינט פראיעקט.- ערשטע ָאף 

דעם פראיעקט און די נייע אינדוסטריע  שפיץ פון יארן אומאויפהערליך אויסווארטן דאס אוועקשטעלן
וועלכע וועט ענדערן וויאזוי מיר באקרעפטיגן אונזער עקאנאמיע. מיר האבן נאך צו גיין א ווייטן וועג 

נאכצוקומען אונזערע קלימאט צילן, אבער אזעלכע סארט גרויסע אינוועסטירונגען אינאיינעם מיט די 
 BOEMנער האוקול, סעקרעטארשע האאלאנד, און פירערשאפט און אנטשלאסנקייט פון גאווער

 דירעקטאר לעפטאן שטעלן אונז אויפ׳ן ריכטונג פאר א ריינע ענערגיע רעוואלוציע.״  
  

״מיט׳ן אנהויבן  דעיוויד הארדי האט געזאגט, CEOשָאר׳ פון צפון אמעריקע -׳אערסטעד ָאף
שָאר ווינט פַארם, וועלן מיר ווייטער ליפערן אויף אונזער בליק -קאנסטרוקציע אויף ניו יארק׳ס ערשטע ָאף

פאר א נייער אמעריקאנער ענערגיע אינדוסטריע וועלכע וועט שאפן ריינע עלעקטרישע קראפט, דזשאבס  
ע שטיצער וועלכע האבן געשטיצט ׳סָאוט  און עקאנאמישע געלעגנהייטן. איך בין דאנקבאר פאר די פיל

פָארק ווינד׳ צו קענען אנקומען צו דעם קריטישן מאמענט, און פאר דער ביידען אדמיניסטראציע און ניו  
 שָאר ווינט אינדוסטריע.״  -יארק׳ס פירערשאפט און אנטשלאסנקייט צו דער ָאף 

  
״היינט מאכן מיר האט געזאגט, דזשאו נאולען  CEO׳עווערסָארס ענערדזשי׳ פרעזידענט און 

שָאר  -היסטאריע אזוי ווי מיר צייכענען אפ דער אנהויב פון קאנסטרוקציע אויף ניו יארק׳ס ערשטע ָאף



געשאפענע מומחים אין ראיאנישע ענערגיע טראנסמיסיע, האבן מיר געפירט דעם  -ווינט פַארם. אלס הי
בער היינט צייכענען מיר אפ עפעס גאר ניי און  וועג אויף אן א שיעור אינפראסטרוקטור פראיעקטן, א

באזונדערס. מיר וועלן צום ערשטן מאל אויסניצן אונזער מבינות אויף צו שטעלן צום באניץ די ריזיגע, 
 שָאר ווינט.״  -אומאויסגעניצטע פאטענציעל פון ָאף

  
נעסאוי סופאלק געבוי און קאנסטרוקציע האנדלס קאונסיל פרעזידענט מארטי אראסיטש האט  

שָאר ווינט צייכנט אפ א נייע תקופה אין -״דער אנהייב פון דער קאנסטרוקציע פאזע פאר ָאףגעזאגט, 
בן א  די געניטע האנדלערייען הא דערגרייכן ניו יארק סטעיט׳ס ציל פון באדייטנד רעדוצירן עמיסיעס.

ראלע דורך אוועקשטעלן די פונדאמענט בשעת זיי פירן איין דער לעצטער שטרעקע פון דעם רילעי רעיס  
ברעג אין באקעמפן קלימאט  -און שטעלן ניו יארק סטעיט אויפ׳ן העכסטן ראנג לענגאויס דעם מזרח ים

  NYSERDAמיט  ענדערונג. גאווערנער האוקול׳ס מיטגעטיילטע בליק און אנטשלאסנקייט אינאיינעם
פארשטערקערט די צוזאמארבעטשאפט פון ׳אערסטעד׳ און ׳עווערסָארס׳ און צפון אמעריקע געבוי 

האנדלעריי יּוניָאנס. ניו יארק סטעיט בלייבט ווייטער פאקוסירט אויף צוצושטעלן געלעגנהייטן וועלכע וועלן 
צוקונפט פאר פילע קומענדיגע   שאפן אן ארטיגער ארבעטסקראפט צו פירן צו א ליכטיגערע, ריינערע

דורות. פיל דאנקבארשאפט צו גאווערנער האוקול, אינערליכע סעקרעטארשע דעב האאלאנד, אמאנדא  
לעפטאן, דאריען העריס, און אונזערע צוזאמארבעטער אין לעיבָאר פאר צושטעלן פירערשאפט ווי אויך 

 אויף א וועג זיך צו ערהוילן.״  קוגל -אלס א מאראלישע וועגווייזער צו פירן דעם גאנצן ערד
  

פרעזידענט דזשאן אר. דורסא, האט געזאגט,   CIO-AFLלאנג איילענד פעדערעישען פון לעיבָאר, 
נייטיגער טריט  -״דאס איז א זיג פאר לאנג איילענד און אלע ניו יארקער. דאס איז נישט נאר א העכסט

ענדערונג, נאר עס מיינט אויך דזשאבס און נייע ריינע ענערגיע  פאראויס אין דעם קאמף קעגן קלימאט  
רעסָארסן אויף לאנג איילענד וואו עס איז דאס מערסטע נויטיג. נאך פילע יארן שווערע ארבעט אין  

פלאנירונג און אנטוויקלונג דורך ׳אערסטעד און עווערסָארס׳, מיט שטיצע פון לעיבָאר און קאמיוניטי  
   ען מיר פארווירקליכן די ערפאלגן אויף וועלכע מיר ווארטן שוין אלע.״צוזאמארבעטער, טו

  
פירנדע פראיעקט לעיבאר אפמאכן און -׳סָאוט פָארק ווינד׳ וועט געבויט ווערן אונטער אינדוסטריע

ספעציפישע צוזאמענארבעטשאפטן מיט ארטיגע יּוניָאן ארגאניזאציעס, פארזיכערנדיג דערמיט ארטיגע  
שָאר  -ַאן לעיבָאר׳ס אנטיילנעמען אין אלע פאזעס פון קאנסטרוקציע אויף דעם פראיעקט.יּוניָאן 

קאנסטרוקציע אקטיוויטעטן פאר דעם פראיעקט׳ס אונטערערדיגע דוקט באנק סיסטעם און  
אינטערקאנעקשען איינריכטונג זענען די ערשטע זיך אנצוהויבן און וועלן געפונען קאנסטרוקציע לעיבָאר  

׳אערסטעד׳ און ׳עווערסָארס׳ האבן דערגרייכט די פראוויזיעס און   יגע יּוניָאן אויפנעמונג זאלן.פון ארט
באשיצונגען צו ארבעטן פון דער נאענט מיט א ריי אויסערליכע ארגאניזאציעס און מומחים, א  

פארשפרעכונג וועלכע די קאמפאניס טראגן צו אלע סטעיקהָאלדער באציאונגען צו שטיצן דאס  
 זאמענלעבן.  צו
  

סי )אן אפיליאט פון האוגלענד  -על -לאנג איילענד באזירטע קאנטראקטאר האוגלענד ענערגיע גרופע על
סי( איז אויסגעקליבן געווארן צו אינסטאלירן די דוקט באנק סיסטעם פאר דער פראיעקט׳ס  -על -גרופע על

שָאר  -יע אויף דער ַאןשָאר טראנסמיסיע ליניע און פירן די קאנסטרוקצ-אונטערערדישע ַאן
יּוניָאן דזשאבס   100דער אפמאך וועט שאפן איבער  אינטערקאנעקשען איינריכטונג אין איסט העמפטאן.

פאר לאנג איילענד געניטע האנדלעריי ארבעטער, אריינגערעכנט שווערע געצייג אפערעיטערס,  
כע וועלן שטיצן טראנספארטאציע  ארבעטער און ארטיגע דעליווערי דרייווערס וועל-עלעקטרישענס, ליניע

שָאר סובסטאנציע איז שוין -דאס געבוי פון דעם פראיעקט׳ס ָאף פון מאטריאלן צו דעם פראיעקט ארט.
 אונטערוועגנס.  

  
  גרעסטער  דער אנטוויקלונג, אקטיווע  אין פראיעקטן ענערגיע ווינט שָאר-ָאף פינף האט סטעיט יארק ניו

  און מעגעווַאט 4,300 איבער הכל סך אין באשטייט  פארטפעל  יעצטיגער דער  לאנד. דעם  אין  פארטפעל



  צו ערווארטעט איז  און שטובער יארקער ניו מיליאן 2.4 איבער  פאר קראפט עלעקטרישע געבן וועט
  פראיעקטן די  סטעיט. דעם  צו דאלער  ביליאן 12.1 פון איינפלוס עקאנאמישע  קאמבינירטע א  ברענגען

 שטאנדטייל אנטוויקלונג,  פראיעקט אין דזשאבס 6,800  איבער שאפן  צו ערווארטעט אויך זענען
 פון צילי  סטעיט׳ס די דערגרייכן דאס אויסהאלטונג.  און אפעראציעס און אינסטאלאציע פאבריצירונג, 

 30 אומגעפער באקרעפטיגן צו ענערגיע ווינט שָאר-ָאף  גענוג  שאפן וועט 2035 ביז  מעגעווַאט 9,000
  ניו מיליאן 6 באלד מיט גלייך איז  וואס געברויכן, קראפט  עלעקטרישע סטעיט׳ס  יארק יונ פון פראצענט 

   דזשאבס. 10,000 אומגעפער טרייבן און וואוינונגען,  סטעיט יארק
  

 וועגווייזיגע קלימאט פלאן  - ניו יארק סטעיט׳ס לאנד 
סיווער קלימאט און זויבערע אגרע-וועגווייזיגע קלימאט אגענדע איז דער מערסט-ניו יארק סטעיט׳ס לאנד

ענערגיע איניציאטיוו אין דעם לאנד, רופנדיג פאר א מסודר׳דיגע און יושר׳דיגע טראנזיציע צו זויבערע 
ענערגיע וואס שאפט דזשאבס און טוט ווייטער אונטערהייבן א ׳גרינע עקאנאמיע׳ אין דער צייט וואס ניו  

אנדעמיע. מיט׳ן אריינשטעלן אין געזעץ דער ׳קלימאט  פ 19-יארק סטעיט ערהוילט זיך פון דער קאוויד
פירערשאפט און קאמיוניטי באשיצונג אקט׳ האט זיך ניו יארק געשטעלט אויף א וועג צו דערגרייכן איר 

 70, אריינגערעכנט שאפן 2040עמיסיע עלעקטריק סעקטאר ביז׳ן יאר -פארלאנגטע ציל פאר א זערא
, און צו דערגרייכן קארבאן נייטראליטעט איבער דער  2030׳ן יאר פראצענט איבערניציגע ענערגיע ביז 

גאנצער עקאנאמיע. עס בויט אויף ניו יארק׳ס פרעצעדענטלאזע אינוועסטירונגען צו פארשנעלערן 
פארנעמיגע באנייבארע און -גרויס 102ביליאן דאלער אין  33זויבערע ענערגיע, אריינגערעכנט איבער 

  1.8ביליאן דאלער צו רעדוצירן געביידע עמיסיע,   6.8נגאויס דעם סטעיט, טראנסמיסיע פראיעקטן לע 
ענערגיע  -ביליאן דאלער פאר זויבערע 1ביליאן דאלער צו פארברייטערן סאלאר ענערגיע, איבער 

׳גרינע באנק׳ פארפליכטונגען.   NYביליאן דאלער אין   1.6טראנספארטאציע איניציאטיוון, און איבער 
דזשאבס אין ניו יארק׳ס זויבערע ענערגיע   158,000אלעס צוזאמען שטיצן די אינוועסטירונגען באלד 

ענערגיע  -פראצענטיגער שטייגונג אין דער אויסגעשפרייטער סאלאר  2,100, א 2020סעקטאר אין
ווינט ענערגיע ביז׳ן יאר -עגאוואטס פון יםמ 9,000און א פארפליכטונג צו אנטוויקלען  2011סעקטאר זייט 

. אונטער דער קלימאט אקט וועט ניו יארק בויען אויף די פארשריטן און רעדוצירן גרינהויז גאז  2035
, און אין דער זעלבער צייט פארזיכערן אז 2050שטאפלען ביז 1990פראצענט פון די  85ארויסלאז מיט 

פראצענט, פון די בענעפיטן פון זויבערע ענערגיע   40פראצענט, און מיט׳ן ציל פון  35כאטש 
אינוועסטירונגען ווערן צוגעטיילט צו קאמיוניטיס אין אומגינציגע אומשטענדן, און אוואנסירן פארשריטן צו 

פלאץ ענערגיע באניץ מיט  -שפארעדיגקייט ציל אויף צו רעדוצירן אויפ׳ן-ענערגיע 2025דעם סטעיט׳ס 
 באניץ געשפארטע ענערגיע.  -נדעפון ע BTUטריליאן  185
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