
 
 גאווערנער קעטי האוקול   2/17/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מיליאן דאלערדיגע פארשלאג אריבערצופירן עקזיסטירנדע  25אנאנסירט א גאווערנער האוקול  
 ארבעטער און טרענירן מענטשן פון אומגינציגע קאמיוניטיס פאר ריינע ענערגיע דזשאבס 

  
NYSERDA   גייט נאך פעדעראלע גרענט צו שטיצן די ניו יארק קאמיוניטי קאלעדזשעס ענערגיע

 ניו יארקער   3,500בן טרענירונג און דזשאב צוגרייטונג פאר עקוויטי קאנסארטיום אונטערצוהיי
  

איניציאטיוו שטיצט ניו יארק׳ס קלימאט פירערשאפט און קאמיוניטי באשיצונג אקט ציל צו ליפערן  
פון בענעפיטן פון ריינע ענערגיע אינוועסטירונגען צו אומפארגינציגסטע   35%ווייניגסטנס  

 קאמיוניטיס  
  
ברייטע פעדעראלע  -מיליאן דאלערדיגע סטעיט 25גאווערנער קעטי האוקול האט היינט אויסגעמאלדן א 

גרענט פארשלאג געשטיצט דורך דער ניו יארק סטעיט ענערגיע פארשונג און אנטוויקלונג אויטאריטעט,  
יע עקוויטי דער ניו יארק סטעיט לעיבאר דעפארטמענט און די ניו יארק קאמיוניטי קאלעדזשעס ענערג

אויסשולן און טרענירן ניו  -קאנסארטיום. דער פארשלאג וועט נעמען א פילפאכיגע צוגאנג צו ווידער
ברענשטאף סעקטאר און מיטגלידער פון -יארקער, אריינגערעכנט ערזעצטע ארבעטער אין דעם פאסיל

ועט דער פארשלאג שטיצן  אומגינציגע קאמיוניטיס, פאר נייע ענערגיע דזשאב געלעגנהייטן. אין צוגאב, ו
קרעדענציאלונג  -געגעבענע קוריקולום אנטוויקלונג און מייקרא-קאמיוניטי קאלעדזשעס מיט אינדוסטריע

און צושטעלן א ריי ארומנעמיגע סערוויסעס ארויסצוהעלפן מענטשן מיט קאריערע סוקסעס. די ארבעט  
ניטי באשיצונג אקט )קלימאט אקט(  אונטער דעם פארשלאג שטיצט דעם קלימאט פירערשאפט און קאמיו

פראצענט פון בענעפיטן פון ריינע ענערגיע אינוועסטירונגען צו   40פראצענט מיט א ציל פון  35צו ליפערן 
 אומגינציגע קאמיוניטיס און פארזיכערן א יושר׳דיגע טראנזיציע.  

  
אויס דעם סטעיט וועלכס  פריוואטע צוזאמענארבעט לענג -״דאס איז דער ערשטער פון איר סארט פובליק

שפיגלט אפ א געמיינזאמע פארשפרעכונג פון רעגירונג, אינדוסטריע, לעיבָאר, בילדונג, פאבריצירונג, און 
באזירטע ארגאניזאציעס צוצוגרייטן מענטשן פון אומגינציגע קאמיוניטיס פאר ניו יארק׳ס ריינע  -קאמיוניטי

״צו טרענירן ניו יארק׳ס ארבעטסקראפט פון  זאגט.האט גאווערנער האקול געענערגיע טראנזיציע,״ 
דעם צוקונפט, דארפן מיר קלערן שאפעריש כדי אז מיר זאלן קענען אויסניצן עקזיסטירנדע קענטעניס און  

און ווידעראמאל   —מיטלען צו זען דער אויפשטייג פון דעם נייעם און דערהייטערנדן סעקטאר -שטיצע
 ג אויף פאראויס.״  ניו יארק סטעיט פירט דעם ווע —

  
מיליאן   25אריינגעגעבן א  NYSERDAאין נאמען פון דער צוזאמענארבעט איבער׳ן סטעיט, האט 

עס עקאנאמישע אנטוויקלונג  - דאלערדיגע פארשלאג פאר א פינאנצירונג געלעגנהייט דורך דער יו
 SUNY/CUNY 24, א קאנסארטיום פון NYCCEE( גוטע דזשאבס פארמעסט. EDAאסאסיעשען׳ס )

באזירטע ארגאניזאציעס, יּוניָאנס, רעליגיעזע פירער  -קאמיוניטי קאלעדזשעס, באשעפטיגער, קאמיוניטי
מיטלען און אויסזוכן געלעגנהייטן -און סטעיט און ארטיגע רעגירונג, וועט פאקוסירן עקזיסטירנדע הילפס

לען נייע טרענירונג און קאריערע  אויסצוניצן סטעיט, פעדעראלע און פריוואטע פינאנצירונג צו אנטוויק
שָאר ווינט, סָאלַאר, און פארגעשריטענע פאבריצירונג. א יעדע  - צוגרייטונג אין בויען עלעקטריזירונג, ָאף



(,  AEAפון די סעקטארן באזונדער וועלן געפירט ווערן דורך דער פאראיין פאר ענערגיע צוגענגליכקייט )
( און דער ניו יארק סיטי עקאנאמישע אנטוויקלונג  CEGדער צענטער פאר עקאנאמישע וואוקס ) 

(, און די IREC(, דער אינטערסטעיט באנייבארע ענערגיע קאונסיל ) NYCEDCקארפארעישען )
וועט אינפארמירן   NYSDOLאון  MACNY .(NYSERDAפאבריצירונג פאראיין פון צענטראל ניו יארק ) 

מיג מיט די רעקאמענדאציעס פון דער ניו יארק סטעיט  דעם אונטערנעמונג צו פארזיכערן עס איז איינשטי
קלימאט אקציע קאונסיל און דער יושר׳דיגע טראנזיציע ארבעט גרופע, ווי אויך מיט די סטעיט׳ס  

 אלגעמיינע ארבעטסקראפט צילן און אביעקטיוון. 
  

NYSERDA  פרעזידענט אוןCEO פארזיצערין דאריען עם. האריס  -און קלימאט אקציע קאונסיל מיט
״עס איז קלאר אז די ארבעט וואס מיר טוען אין ניו יארק סטעיט אונטערצוהייבן גרינע   האט געזאגט,

דזשאב טרענירונג און ארבעטסקראפט אנטוויקלונג, איבערהויפט דורך אזא סארט אויספירליכע צוגאנג,  
נויטיג עס זאל געטון ווערן נאציאנאל צו פארזיכערן אז אלע יחידים פון יעדער   איז גענוי וואס איז 

 NYSERDAקאמיוניטי האבן די זעלבע געלעגנהייטן אנטיילצונעמען אין דער ריינע ענערגיע טראנזיציע.  
ער  שטאלצירט זיך צו העלפן פירן די ארבעט און וועט פארזעצן ווייטער אונזערע ארבעט צו בויען א ליכטיג

 צוקונפט פאר ניו יארק׳ס ריינע ענערגיע ארבעטסקראפט.״ 
  

- ניו יארק סטעיט לעיבאר דעפארטמענט קאמיסיאנערין פון יושר׳דיגע טראנזיציע ארבעט גרופע מיט
״ניו יארק סטעיט באגלייט אריין א נייע תקופה פון פארזיצערין ראבערטא רירדאן האט געזאגט, 

אז קאמיוניטיס אין אומגינציגע אומשטענדן זענען פראמינענט  יושר'דיגקייט דורך פארזיכערן 
פארברייטערנדע ריינע ענערגיע אינדוסטריע. דער לעיבאר דעפארטמענט  -אריינגערעכנט אין אונזער גיך

שטייט גרייט צו העלפן פארבינדן ניו יארקער צו טרענירן געלעגנהייטן וואס וועלן זיי צוגרייטן פאר  
אין א געביט וועט העלפן נאכקומען אונזער סטעיט׳ס ענערגיע געברויכן אין אן    באלוינענדע קאריערעס

 ענווייראנמענטאל פאראנטווארטליכע שטייגער.״ 
  

קאלעדזשעס ארבעטן אינאיינעם צו אנטוויקלען   SUNYאון  CUNYאין צוגאב וועלן אנטיילנעמענדע 
וייטקייט און געמיינזאמע שטודיר  צוגרייטונג, אויסשטעלן ו-ארבעט -סדרים און אויסשול-שטודיר

אנבאטונגען, און בויען קלאסן און פראגראמען וואס ניצט אויס זייערע באזונדערע שטארקייטן.  
מיט אקטיווע אנטיילנעמונג פון   NYCCEEקרעדענשעלס אין ריינע ענערגיע וועלן אנטוויקלט ווערן דורך 

מומחים. אנטיילנעמער וועלן אויך ווערן אנגעבאטן  אינדוסטריע ראטגעבער און ענווייראנמענטאלע יוסטיץ 
קעיר, קאונסלינג און אנדערע ערטער באשטימט  - ארומנעמיגע סערוויסעס אין טראנספארטאציע, דעי

 דורך ארטיגע געברויכן. 
  

NYSERDA   האט אריינגעגעבן די פינאנצירונג פארשלאג צו דערEDA  גוטע דזשאבס פארמעסט אזוי ווי
נטערנעמונג איבער׳ן סטעיט זענען נאענט איינשטימיג מיט דער ציל פון דער פעדעראלער  ניו יארק׳ס או 

וועלכע עס איז צוריקצוקערן אמעריקאנע צו די ארבעט דורך בויען און פארשטערקערן   —פארמעסט  
סיסטעמען און צוזאמענארבעטשאפטן וואס ברענגען צוזאם ארבעטסגעבער וועלכע האבן אויפנעמונגע  

- ן מיט אנדערע הויפט קערפערשאפטן צו טרענירן ארבעטער מיט געניטשאפט וואס פירט צו גוטגעברויכ
מיליאן דאלערדיגע אפליקאציע פאר פעדעראלע געלטער, וועט   25באצאלטע דזשאבס. צוגעבנדיג צו די 

NYSERDA  און   מיליאן דאלער אין מיטגעטיילטע אויסגאבן פון דער ריינע ענערגיע פָאנד 3צושטעלן נאך
דאלער פון ׳אוואנגריד אינק.׳, און   500,000דער ראיאנישע גרינהויז גאז איניציאטיוו, אין צוגאב צו 

 ווא׳ פאנדעישען.  -דאלער פון די ׳נא 250,000
  

, ״אלס א פירנדע  טשיעף עקזעקיוטיוו אפיסער פון ׳אוואנגריד׳ דעניס ווי. אריאלע האט געזאגט
שטאנדהאפטיגע ענערגיע קאמפאני, וואס בויט דעם ריינע ענערגיע ארבעטסקראפט פון דעם צוקונפט  

איז א בליק וואס מיר האלטן געמיינזאם מיט גאווערנער האוקול. אלס דער אינדוסטריע פירער פאר  
NYCCEE  גיבט ׳אוואנגרידס׳ צוזאמארבעט מיט ,NYSERDA ם צו העלפן א האליסטישע פראגרא



פארזיכערן אז מיר אנטוויקלען א טאלאנט ּפייּפליין פון פארשידנארטיגע ארבעטער וועלכע פארטרעטן די  
קאמיוניטיס וועלכע מיר סערווירן. דער פראגראם איז דער שפיץ פון פילע געשפרעכן מיט סטעיקהָאלדער  

וואס האט פאקוסירט אויף לייזונגען אריינגערעכנט קאמיוניטי גרופעס אן ארטיגע קאמיוניטי קאלעדזשעס 
וועלכע קענען נאכקומען אונזערע געמיינזאמע צילן צו העלפן בויען א געניטע ארבעטסקראפט וואס וועט  

   העלפן ערמעגליכן די ריינע ענערגיע טראנספארמאציע.״
  

  סיניָאר ספעציעלע פראיעקטן קאארדינאטאר פאר דער ׳נאווא׳ פאנדעישען מארטין קירק האט
״מיר פארשטייען אז דער פעדעראלער גרענט געלעגנהייט וועט האבן א גינציגע ווירקונג אין ניו געזאגט, 

מיטלען צו אנטוויקלען א פעסטער ריינע - וויכטיגע הילפס-יארק סטעיט, אין דאס אז עס וועט געבן קריטיש
 ענערגיע געניטשאפט טרענירונג סיסטעם.״  

  
-נייע ארבעטער און ווידער 2,000טרענירן  NYCCEEפארשלאג וועט  EDA׳ס  NYSERDAאונטער 

- קוואליטעט, גוט-עקזיסטירנדע ארבעטער נאכגעפאלגט דורך פלאצירונג אין הויכע 1,500ויסשולן א
אצאלטע ריינע ענערגיע דזשאבס, מיט א ספעציעלע פאקוס אויף גרייכן אונטערסערווירטע קאמיוניטיס ב

באזיצטע  -אפעלקערונגען. ׳ארטש סטריט׳ קאמוניקאציעס, א ניו יארק פרויעןאון הויכע פריאריטעט ב
שפארעוודיגקייט, וועט שטיצן - ביזנעס מיט לאנגיעריגע ערפארונג אין ריינע ענערגיע און ענערגיע 

 ווערט פינאנצירט.   EDAפראגראם איינפירונג אויב דער פארשלאג צו 
  

מיליאן דאלער צו   120׳ס פארשפרעכונג פון איבער NYSERDAברייטע באמיאונג בויט אויף -די סטעיט
 40,000שטיצן נייע און עקזיסטירנדע ארבעטסקראפט אנטוויקלונג און טרענירונג, העלפן צוגרייטן איבער 

און ארויסהעלפן ריינע ענערגיע   2025ניו יארקער פאר שטייגנדע ריינע ענערגיע דזשאב געלעגנהייטן ביז 
, איז 2021דזשאב טרענירונג. אין מערץ -ירונג, אויפנעמען, און אויפ׳ןביזנעסער מיט רעקרוט

NYSERDA עס לעיבאר  -עס טרעזשורי דעפארטמענט און דער יו-אויסגעוועהלט געווארן דורך דער יו
ענארבעטשאפטן צו באצאלן פאר רעזולטאטן  סאציעלע ווירקונג צוזאמדעפארטמענט אויף זייער ערשטע 

(SIPPRA,פראיעקט )   וועלכס איז געאייגנט צוצושטעלן ריינע ענערגיע דזשאב טרענירונג צו
אינקָאם ארבעטער, העכערן אנטיילנעמער וועידזשעס און אפשאצן די טרענירונג׳ס  -ארבעטסלאזע און לָאו

נערגיע ארבעטסקראפט טרענירונג און וועט העלפן עפעקטיווקייט. דער פראיעקט שטיצט דירעקט ריינע ע
איבערהויפט אינערהאלב קאמיוניטיס  — קוואליטעט דזשאבס -עלימינירן באצוימונגען צו באקומען הויכע

 אין אומגינציגע אומשטענדן.  
  

״דער קאמף קעגן קלימאט ענדערונג איז נישט נאר אן  סענאטאר טשָאק שומער האט געזאגט, 
באצאלטע דזשאבס, קלענערע ענערגיע  -אין אונזער ענוויירָאנמענט; עס מיינט אויך גוטאינוועסטירונג 

׳ס פארשלאג שטעלט ארבעטער און די אומגינציגע  NYSERDAאויסגאבן, און עקאנאמישע געלעגנהייט. 
רן  קאמיוניטיס וועלכע זענען געווען אויף די פארנט ליניעס פון דעם קלימאט קריזיס ערשט און וועט טרעני

דעם קומענדיגן דור פאר טויזנטער ריינע ענערגיע דזשאבס צו טרייבן א ליכטיגערע צוקונפט פאר אלע ניו 
שָאר ווינט צו ריינע היידרָאדזשען, פירט ניו יארק  -יארקער,״ האט געזאגט סענאטאר שומער. ״פון ָאף

ן פראיעקטן וועלן אונטערצינדן  דעם לאנד אין אינאוואציע און פראדוקציע פאר גרינע ענערגיע און די סארט
ברענשטאף. איך וועל ווייטער קעמפן מיט ציין  -אונזערע באמיאונגען אזוי ווי מיר פירן זיך אוועק פון פאסיל

און נעגל זיכער צו מאכן אז ניו יארק קען באקרעפטיגן דעם קאמף קעגן קלימאט ענדערונג און אונזערע  
ן שטיצע צו פארשאפן הויכע קוואליטעט, גוט באצאלטע  ארבעטער האבן די נויטיגע געניטשאפט או

 דזשאבס.״  
  

׳ס פראיעקט פארשלאג איז א  NYSERDA״סענאטארקע קירסטען דזשיליברענד האט געזאגט, 
שכל׳דיגע, אינאווירנדע צוגאנג צו א ריינע ענערגיע טראנזיציע. עס וועט ערמעגליכן פאר ניו יארק צו בויען  

ארבעטסקראפט און אין דער זעלבער צייט פארזיכערן אז ערזעצטע    א שטארקע ריינע ענערגיע
ברענשטאף אינדוסטריע און מיטגלידער פון אומגינציגע קאמיוניטיס ווערן נישט  -ארבעטער פון די פאסיל 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAbout%2FNewsroom%2F2021-Announcements%2F2021-03-22-Treasury-and-Labor-Departments-Award-Funding-for-the-First-Social-Impact-Partnership-Project&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc73d034e8b3d4aa40ed008d9f231bee6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637807117744171398%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vfv%2BZ6k4SU%2FoVMvwsLHJ6jrWYzeHpeBRSUBgTag5oP8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAbout%2FNewsroom%2F2021-Announcements%2F2021-03-22-Treasury-and-Labor-Departments-Award-Funding-for-the-First-Social-Impact-Partnership-Project&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc73d034e8b3d4aa40ed008d9f231bee6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637807117744171398%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vfv%2BZ6k4SU%2FoVMvwsLHJ6jrWYzeHpeBRSUBgTag5oP8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAbout%2FNewsroom%2F2021-Announcements%2F2021-03-22-Treasury-and-Labor-Departments-Award-Funding-for-the-First-Social-Impact-Partnership-Project&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc73d034e8b3d4aa40ed008d9f231bee6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637807117744171398%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vfv%2BZ6k4SU%2FoVMvwsLHJ6jrWYzeHpeBRSUBgTag5oP8%3D&reserved=0
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איבערגעלאזט פון הינטן אין דעם פראצעס. איך מוטיג די עקאנאמישע אנטוויקלונג אדמיניסטראציע צו  
 אין בארעכענונג דעם פארשלאג.״  פולשטענדיג נעמען

  
״טרענירן אונזער ריינע ענערגיע ארבעטסקראפט האט   קאנגרעסמאן פאול די. טאנקא האט געזאגט,

ריזיגע בענעפיטן אויף אונזער ארבעט צו אדרעסירן דעם קלימאט קריזיס, און אין דער זעלבער צייט אויך  
טרייבן אינאוואציע און פארשטערקערן אמעריקע׳ס עקאנאמיע. איך האב שוין פון לאנג געפירט דעם דרוק  

ירן אין ריינע ענערגיע דזשאבס פון דעם צוקונפט, און איך בין באגייסטערט  אין קאנגרעס צו אינוועסט
דורך דער היינטיגער אויסמעלדונג וואס וועט מעכטיג בויען אויף דער באמיאונג. מיין דאנקבארשאפט צו  

און די אלע וועמענס אנטשלאסנקייט ברענגט נייע געלעגנהייטן צו  NYSERDAגאווערנער האוקול, 
ניו יארקערס און פארזיכערן אז אונזער סטעיט פירט דעם לאנד אין דעם קאמף פאר א  טויזנטער 

 שטערקערע, ריינערע און מער אריייננעמיגע צוקונפט.״ 
  

סטעיט סענאטאר קעווין פארקער האט געזאגט, ״אזוי ווי מיר ארבעטן איבערצוקומען דער פאנדעמיע,  
פאסיגע געהאלט מיט בענעפיטן זיין נויטיג צוריק צו שטעלן  -וועט דאס צושטעלן דזשאבס פאר א לעבנס

יציאטיוו פאר דער אינ NYSERDAפאמיליעס אויף זייערע פיס. איך אפלאדיר גאווערנער האוקול און 
באדערפטיגע קאמיוניטיס. דער  -וועלכס וועט צושטעלן ריינע ענערגיע דזשאב געלעגנהייטן פאר נויט

גוטער דזשאבס פארמעסט וועט פארזיכערן אז מיר שטעלן צו געלעגנהייטן פאר די וועלכע זוכן 
 ״  באשעפטיגונג, און אין דער זעלבער צייט ארבעטן אויף אונזערע ריינע ענערגיע צילן.

  
אינטערנאציאנאלע וויצע פרעזידענט פאר דער אינטערנאציאנאלע ברודערשאפט פון עלעקטרישע  

״ארבעטן געמיינזאם מיט׳ן סטעיט ניו יארק און  ( מייקל די. וועלש האט געזאגט,IBEWארבעטער )
ו אונזער  צוגעגרייטע טרענירטע צ -קאמיוניטי קאלעדזשעס איז אן עפעקטיוון אופן צו ברענגען נייע, גוט

שעצט וויפיל דער פראגראם פארטרעט די אינטערעסן פון דעם  IBEWיּוניָאן קאריערע וועגן פראגראמען.  
 סטעיט׳ס יּוניָאן ארבעטער, פילע פון וועלכע זעען מער און מער א צוקונפט אין ריינע ענערגיע דזשאבס.״  

  
ווערענד דר. קאהלי מוטו האט  פאנדעישען רע 400גרונדער און וויצע פרעזידענט פון דער -מיט

״עס איז דא אן איינפאכע פיקחות אין דאס צוזאמענארבעטן מיט אונזער פובליק העכערע  געזאגט,
עדיוקעישן אינסטיטוציע, צוצושטעלן צוגאנגען צו אויפשטייגנדע גרינע קאריערע געלעגנהייטן, און שטעלן  

ון באזייטיגטע קאמיוניטיס. אן איינפאכע גאונות, אין  צו די געלעגנהייטן צו די אין היסטאריש אומגינציגע א 
איז איינגעפירט געווארן, וואס שטעלט צו דעם פאנדעישען   NYCCEEדעם צוגאנג פון יוסטיץ אין וואס 

פון דורות׳דיגע עשירות פאר די וועלכע זענען אמאל פארגעסן געווארן, און אין דער זעלבער צייט 
מיטלען וועלכע וועלן באקרעפטיגן די קומענדיגע  -רנדע ענערגיע הילפסערנע-צושטעלן ענווייראנמענטאל 

 דורות. פשוט גאונות.״  100
  

פרעזידענט פון קינגסבארא קאמיוניטי קאלעדזש פון דער שטאט אוניווערסיטעט פון ניו יארק  
(CUNY ,דר. קלאודיע ווי. שרעדער האט געזאגט )״NYCCEEט ׳ס צילן זענען שטארק איינשטימיג מי

CUNY  ׳ס באמיאונגען און ניו יארק סטעיט׳ס אנטשלאסנקייט צו טויזנטע יוגנט און ערוואקסענע פאר
וועלכע עס קומט זיך די געלעגנהייט צו פארזיכערן גוט באצאלטע דזשאבס אין דער ריינע ענערגיע  

סיסטעם;   פלאן ניצט אויס די שטארקייט פון ניו יארק׳ס פובליק קאלעדזש NYCCEEאינדוסטריע. דער 
מיר קוקן ארויס צו ארבעטן אינאיינעם מיט סטעיקהָאלדער צו אידענטיפיצירן קוריקולום און אוועקנעמען  

 ׳סטע יארהונדערט ביזנעס געלעגנהייטן.״ 21באצוימונגען פאר צוטריט צו די 
  

פרעזידענטקע פון מאנראו קאמיוניטי קאלעדזש פון דער סטעיט אוניווערסיטעט פון ניו יארק  
(SUNY  דר. דע )״ נאנא האט געזאגט,-אנא בורט- מאנראוSUNY   מאנראו איז באגייסטערט זיך צו

מיטטיילונג און טרענירונג סיסטעם  -באטייליגן אין דעם געלעגנהייט צו העלפן שאפן א שטארקע קוריקולום
צווישן קאלעדזשעס וועלכע וועלן שאפן באדייטנדע בענעפיטן פאר סטודענטן פון עקאנאמישע אומגינציגע 



׳ס וויכטיגע צוזאמענארבעטשאפטן וועלן העלפן  NYCCEEאון היסטאריש באזייטיגטע הינטערגרונדן. 
  צושטעלן קאריערע מהלכים פאר יעדער וואס וויל עס האבן אין דער ריינע ענערגיע עקאנאמיע.״

  
עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון דעם ניו יארק אסאסיעשען פון טרענירונג און באשעפטיגונג 

און  NYSERDA״מיר גלויבן אז   ,( מעלינדע מעק האט געזאגטNYATEPפראפעסיאנעלן )
NYCCEE   .זענען אייגנארטיג פלאצירט צוריקצוקערן אמעריקאנע צו ארבעט אין גוטע דזשאבס
NYATEP  גלויבט אין בויען און פארשטערקערן די סארטן צוזאמארבעטשאפטן, צו באהעפטן

יצן און טרענירן  ארבעטסגעבער וועלכע האבן אויפנעמונג געברויכן מיט ארגאניזאציעס וועלכע שט
 מענטשן פון אונטערסערווירטע קאמיוניטיס און ערזעצטע ארבעטער.״  

  
עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון דער ׳אסאסיעשען פאר ענערגיע צוגענגליכקייט׳ דעיוויד העפינסטאל  

 AEA׳ס געביידע עלעקטריזירונג סעקטאר, איז NYCCEE״אלס די פירער פון  האט געזאגט,
נגלידערן די געניטשאפט פון אונזערע פילע סטעיקהָאלדער צו שאפן ערפאלגרייכע אנטשלאסן צו איי

ארבעטסקראפט אנטוויקלונג צוגאנגען געצילט אויף צושטעלן לערנער מיט די אויפשטייגנדע געניטשאפטן  
 פארלאנג דזשאבס.״  -נויטיג פאר הויכע

  
( וואוקס מארק  CEGאנאמישע )הויפט עקאנאמישע אנטוויקלונג אפיציר פאר דער צענטער פאר עק 

ניצן אונזער ראיאנישע  CEG׳ס באמיאונגען, וועט NYSERDA״צו העלפן  איגען האט געזאגט,
פירערשאפט ראלע צוזאמצוברענגען ריינע ענערגיע ארבעטסגעבער, סטודענטן, ערוואקסענע ארבעטער,  

ן אויסניצן דעם פראגראם. מיר  און אנדערע הויפט סטעיקהָאלדער צו פארזיכערן אז אלע פארטייען קענע
וועלן צושטעלן טעמע מאטריאל מומחים צו ראטן אויף קוריקולום און פראגראם אנטוויקלונג; פירן און 

אנטיילנעמען אין זיצונגען לויט ווי פאסיג, איבערקוקן דאקומענטן און צוזאמנעמען דאטע צו פארזיכערן אז 
 ערפאלגן זענען דאקומענטירט און נאכגעמאכט.״  איינצוימונגען זענען אדרעסירט און פראגראם

  
עקזעקיוטיוו וויצע פרעזידענט און הויפט סטראטעגיע אפיציר פון דער ניו יארק סיטי עקאנאמישע  

׳ס צילן אין נאכיאגן דעם גוטן  NYSERDA״ אנטוויקלונג קארפארעישען לינדסעי גרין האט געזאגט,
׳ס באמיאונגען און שפיגלען אפ ניו יארק  NYCEDCג מיט דזשאבס פארמעסט איז שטארק אין איינקלאנ

סיטי׳ס אנטשלאסנקייט צו טויזנטער יוגנט און ערוואקסענע פאר וועלכע עס קומט זיך דער געלעגנהייט  
- פלאן פאר א שטארקע געמיינזאם NYSERDAבאצאלטע דזשאבס. דער -זיך צו פארשאפן גוט

לענגאויס קאמפוסן איז פעסט, און מיר שטיצן איר   עהאלטענע קוריקולום און טרענירונג סיסטעםג
 באטאנונג אויף ענווייראנמענטאלע יוסטיץ.״ 

  
( לערי שערוואוד  IRECפון דער אינטערסטעיט באנייבארע ענערגיע קאונסיל )  CEOפרעזידענט און 
פריידט זיך צו סערווירן אלס פירער פון דעם סָאלַאר סעקטאר פאר דעם   IREC״האט געזאגט, 

איניציאטיוו. אין סערוויס פון דעם קאנסארטיום, וועלן מיר ברענגען אונזער נאציאנאלע ריינע ענערגיע  
ארבעטסקראפט פארבאנד און דער יערליכע נאציאנאלע סָאלַאר דזשאבס צענזוס, און אונזער 

 יערע מאפעס צו העלפן ניו יארקער זיך פארשאפן גוטע דזשאבס.״  אינטעראקטיווע קאר
  

( רענדי  MACNYפון דער פאבריצירער פאראיין פון צענטראל ניו יארק ) CEOפרעזידענט און 
איז אנטשלאסן צו ניצן אונזער ראיאנישע און סטעיט פירערשאפט   MACNY״ וואלקען האט געזאגט, 

טשעין,  -פאבריצירונג קאמפאניס אין דער ריינע ענערגיע סופליי ראלע צוזאמצוברענגען פארגעשריטענע 
ווי אויך סטודענטן, ערוואקסענע שטודירער, און אנדערע הויפט סטעיקהָאלדער צו פארזיכערן אז אלע  

 קענען אויסניצן דעם פראגראם.״  
  

ניו יארק׳ס   ״ווען פון ׳ארטש סטריט׳ קאמוניקאציעס נארע מעדאניק האט געזאגט, CEOגרונדער און  
יאר ארום, וואס וועט עס זען? מיט די הילף פון  10ריינע ענערגיע ארבעטסקראפט קוקט אין שפיגל אין 



NYCCEE  וועט אונזער צוקונפט פולשטענדיג אפשפיגלען ניו יארק. ׳ארטש סטריט׳ קאמוניקאציעס ,
, שאפן א יושר׳דיגע  ׳ס פירערשאפט אין פאראייניגן בילדונג מיט געלעגנהייטןNYSERDAאפלאדירט 

 פאנדעישען פאר אלע ניו יארקער אריינצו׳ּפלָאג׳ען און בענעפיטן די גרינע עקאנאמיע.״ 
  

׳ס ארבעטסקראפט טרענירונג און אנטוויקלונג איניציאטיוון קענען  NYSERDAמער אינפארמאציע איבער 
 .  דא געפונען ווערן 

  
, ווי אויך א פולער ליסטע פון מיטגלידער, ביטע דרוקט  NYCCEEצו באקומען נאך אינפארמאציע איבער  

 .  דא
  

 וועגווייזיגע קלימאט אקט - ניו יארק סטעיט׳ס לאנד 
אגרעסיווער קלימאט און זויבערע -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 
ע׳ אין דער צייט וואס ניו  ענערגיע וואס שאפט דזשאבס און טוט ווייטער אונטערהייבן א ׳גרינע עקאנאמי

פאנדעמיע. מיט׳ן אריינשטעלן אין געזעץ דער ׳קלימאט   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 2040יז׳ן יאר עמיסיע עלעקטריק סעקטאר ב-פארלאנגטע ציל פאר א זערא
, און צו דערגרייכן קארבאן נייטראליטעט איבער דער  2030פראצענט איבערניציגע ענערגיע ביז׳ן יאר 

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

  1.8ביליאן דאלער צו רעדוצירן געביידע עמיסיע,   6.8טראנסמיסיע פראיעקטן לענגאויס דעם סטעיט, 
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 -מעגאוואטס פון ים 9,000ג צו אנטוויקלען און א פארפליכטונ 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   40ענט, און מיט׳ן ציל פון פראצ 35כאטש 
אינוועסטירונגען ווערן צוגעטיילט צו קאמיוניטיס אין אומגינציגע אומשטענדן, און אוואנסירן פארשריטן צו 

ט  פלאץ ענערגיע באניץ מי-שפארעדיגקייט ציל אויף צו רעדוצירן אויפ׳ן-ענערגיע 2025דעם סטעיט׳ס 
 באניץ געשפארטע ענערגיע.  -פון ענדע BTUטריליאן  185
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