
 
 גאווערנער קעטי האוקול   3/1/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האוקול ווארנט ניו יארקער איבער שטייגנדע ענערגיע קאסטן און דירעקטירט יוטיליטיס  
   צו ארבעטן מיט קאנסומערס

     
עלעקטריש און גאז יוטיליטי פירמעס זענען דירעקטירט געווארן צו ארבעטן מיט קאנסומערס וועלכע  

   שטייען אויס הויכע ענערגיע בילס
     

איינקונפט קאנסומערס מיט הילף  -ברייטע קאמפיין צו באהעפטן נידעריגע- פארשטערקערטע סטעיט
   פראגראמען

     
     

ינט געמאלדן אז דער סטעיט׳ס יוטיליטי רעגולאטאר האט יעצט גאווערנער קעטי האוקול האט הי
ארויסגעשיקט בריוון צו אלע ניו יארק׳ס הויפט עלעקטרישע און גאז יוטיליטי פירמעס וואס פאדערט פון  
זיי צו העכערן זייער ארויסזוך און בילדונג באמיאונגען מיט ניו יארקער אויף דעם אנגייענדן אנפלייץ אין  

פליי פרייזן און דער ווירקונג עס וועט האבן אויף יוטיליטי בילס, אין ליכט פון דער נאציאנאלער ענערגיע סו
אויפשטייג אין יוטיליטי בילס וואס מיר זעען אלס רעזולטאט פון די שטייגנדע קאסטן פון נאטורליכע גאזן.  

מפיין צו העכערן  ברייטע קא-אין צוגאב, האט גאווערנער האוקול איינגעפירט א שטערקערע סטעיט
איינקונפט קאסטומערס צו האבן צוטריט צו מיליאנען  -פארלייכטערונג באמיאונגען פאר נידעריגע

    דאלארען אין הילף וועלכע זענען פאראן צו באקומען.
     

״די עקסטרעמע יוטיליטי ביל אויפשטייגונגען וואס מיר זעען אלע האבן אן ערנסטע ווירקונג אויף אונזערע  
״איך  האט גאווערנער האוקול געזאגט.עזינד בודזשעטן, און אין אפרוף דערצו נעמען מיר שריטן,״ הויזג

האב דירעקטירט דעם דעפארטמענט פון פובליק סערוויס צו פארזיכערן אז אלע הויפט עלעקטרישע און  
גאז יוטיליטיס אין דעם סטעיט ארבעטן מיט קאסטומערס, און איבערהויפט אונזערע מערסט 

- ויסגעשטעלטע בירגער זיי צו באשיצן פון גאר אומסטאבילע פרייזן און זיי אינפארמירן איבער הילפסא
 מיטלען וועלכע זענען פאר זיי פאראן צו באקומען.״  

     
  טוט עלעקטריציטעט, שאפן און היימען הייצן  צו  געניצט ווערט וועלכס גאז,  נאטורליכע פון  פרייזן די

 טאפלט איבער צומאל —  אויפשטייג באדייטנדע א  אין רעזולטירט האט עס עלכעוו שטייגן  שארף ווייטער
  אין בילס גאז נאטורליכע אדער / און עלעקטריציטעט קאסטומער פון באשטאנדטייל סופליי דער אין —

 אויפשטייג גלאבאלער א דורך  געטריבן ווערן בילס אין העכערונגען די חדשים.  פריערדיגע צו  פארגלייך
  ווי וועטער  קעלטערע צוליב באניץ אינלאנדישע העכערע צוליב פרייזן קאמאדיטי גאז ורליכענאט אין

 פאר פארלאנג אינטערנאציאנאלע געשטיגענע און  אקטיוויטעט עקאנאמישע  געשטיגענע געווענטליך,
   גאז. נאטורליכע

     
צו קאן עדיסאן, דער    בריוו, האט דער פובליק סערוויס קאמיסיע געשיקט א 2022,  11אום פעברואר 

סטעיט׳ס גרעסטע יוטיליטי פירמע, און איר געמוטיגט איבערצוקוקן אירע בילינג פירונגען און בעסער  
און געזאגט עס   אפגערופןהאט קאן עדיסאן זיך  25קאמוניקירן מיט אירע קאסטומערס. אום פעברואר  
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סזיכטן פון באדייטנדע קאסטומער ביל וועט צופאסן איר בילינג פראצעס צו רעדוצירן די אוי
אומסטאביליטעט. קאן עדיסאן האט אויך געזאגט עס וועט פארבעסערן איר קאמוניקאציע מיט  

   עלעקטריציטעט און גאז קאסטומערס.
     

סטעיט׳ס אנדערע הויפט עלעקטרישע און גאז  צו אלע פון דער  בריוון ארויסגעגעבן  PSCהיינט האט דער 
אקטיוו וואו אימער מעגליך,  -יוטיליטי פירמעס און אויף זיי גערופן צו נעמען שריטן צו קאמוניקירן פרא

אריינגערעכנט דורך פארשידענע ערליי אפקויף מיטלען און באשיצונגען, ווי אויך שטיצן קאנסומער  
צו רעדוצירן ענערגיע באניץ. באזונדערס האט גאווערנער  באצאלונג הילף פלענער און פראגראמען

האוקול גערופן אויף דער סטעיט׳ס הייצונג אויל און פראפעין צושטעלער צו אויך זיין פראאקטיוו וואס 
    אנבאלאנגט העכערן קאנסומער באוואוסטזיניגקייט פון אפציעס צו רעדוצירן היים הייצונג בילס.

     
    ברענשטאף-פאסיל  אויף אנגעוויזנקייט יארק׳ס  ניו רעדוצירן אגרעסיווע

   
  צו  בלייבט סטעיט דער  אז דערמאנונג פיינליכע א  זענען פרייזן  סופליי ענערגיע אין שטייגונגען  לעצטערע

  אויף אנגעוויזנקייט די געברויכן. ענערגיע אונזערע נאכצוקומען ברענשטאף-פאסיל  אויף אנגעוויזן שטארק
  ערפארונג דער ווי אבער, פארפעסטונג,  לופט און  ענדערונג קלימאט צו ביישטייערט ברענשטאף-פאסיל
  מיר פרייז. קאמאדיטי אלוועלטליכע אין וואקלדיגקייטן  די צו קאנסומערס אויסשטעלן אויך  עס טוט ווייזט, 

  קאמיוניטי און פירערשאפט קלימאט סטעיט׳ס  דער פירן-פאראויס צו אינאיינעם ארבעטן ווייטער מוזן
  אויף אפהענגיגקייט אונזער רעדוצירן סיי און אזארויסל גאז גרינהויז רעדוצירן סיי צו אקט באשיצונג

  דעם מיטגעמאכט  שוואנגען פרייז דראמאטישע צו אויסגעשטעלט זענען  וועלכע ברענשטאף-פאסיל
    ווינטער.

   
אזוי ווי ניו יארק ציעט זיך צו א גרינערע און ריינערע עקאנאמיע, מאכט גאווערנער האוקול באדייטנדע  

ווערסיפיצירן עלעקטריציטעט ברענשטאף קוועלער דורך באנייבארע ענערגיע צו  אינוועסטירונגען צו די
ברענשטאף און סטאביליזירן ענערגיע קאסטן.  -פארקלענערן דעם סטעיט׳ס אפהענגיגקייט אין פאסיל

אנערקענענדיג די ריזיגקייט פון דעם קלימאט קריזיס, האט גאווערנער האוקול אנאנסירט אן אמביציעזן 
  עקזעקיוטיוורעדע און   סטעיט דע ָאוו סטעיט 2022ענערגיע און דזשאבס אגענדע אין איר  באנייבארע

שָאר ווינט אנטוויקלונג פארבעטונג; א  -קומענדיגער ָאף פארשלאג. די אגענדע אנטהאלט דער בודזשעט
טשעין;  -שָאר ווינט ּפָארט אינפראסטרוקטור און סופליי-מיליאן דאלערדיגע אינוועסטירונג פאר ָאף 500

;  2030גרייטע וואוינונגען ביז -גינציגע, עלעקטריזירטע אדער עלעקטריזירונג-מיליאן קלימאט 2דערגרייכן 
ארויסנעמען פון דינסט ניו יארק׳ס מערסט אומריינע און פארּפעסטנדע ענערגיע פאבריקן;  צעביסלעכווייז 

אויפלעבן דעם מארקעט פאר נייע ריינע ענערגיע טעכנאלאגיעס ווי גרינע היידרָאדזשען; און פארזיכערן  
   קוואליטעט גרינע דזשאב שאפונג.-הויכע

     
   וטיליטי הילףמיליאנען דאלארען צו באקומען אין הייצונג י

     
צו אדרעסירן די אויפשטייג אין סופליי פרייזן, האט גאווערנער האוקול היינט איינגעפירט א  

ברייטע באמיאונג אנגעפירט דורך דער דעפארטמענט פון פובליק סערוויס  -פארשטערקערטע סטעיט
(DPS( און אפיס פון צייטווייליגע און דיסַאביליטי הילף )OTDA  צו הייבן באוואוסטזיניגקייט איבער די )

פארשידענע ערליי הילף פראגראמען גרייט געמאכט צו העלפן אנגעשטרענגטע ניו יארקער צו באצאלן 
הייצונג און יוטיליטי אויסגאבן. די פראגראמען וועלן העלפן אויסמיידן פאטענציעלע סערוויס שטערונגען  

     נטער סעזאן. די פראגראמען רעכענען אריין: דורכאויס דער רעשטער טייל פון דעם ווי
   

 דאלער  751  ביז צושטעלן קען  וועלכס (,HEAP) פראגראם  הילף ענערגיע היים דער •
 צאל איינקונפט, זייער אויף געוואנדן דינגער, און אייגנטימער היים בארעכטיגטע פאר

  מיטגלידער פיר מיט ליעפאמי א היים.  זייער  הייצן זיי  וויאזוי און מיטגלידער  הויזגעזונד
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 אדער  דאלער 5,249 פון איינקונפט חודש׳ליכע שטייער-בעפאר מאקסימום א האבן מעג
  ביז בענעפיטן. פאר  קוואליפיצירן אלץ נאך און דאלער,  62,983 פון איינקונפט  יערליכע
  בארעכטיגט דורך  ערהאלטן בענעפיטן HEAP רעגלמעסיגע מיליאן 1.5 זענען אהער,

    דאלער. מיליאן 216  פון הכל סך אין  ער,הויזגעזינד
  פעדעראלע צוגעגעבענע אין דאלאר מיליאן 250  צו אויך שטעלט סטעיט יארק ניו •

  פארשפעטיגטע  פאר באצאלן צו פארדינסטן קליינע מיט הויזגעזינדער העלפן צו געלטער
 געגעבןארויס זענען אהער ביז הויזגעזינד. פער  10,000  ביז חובות יּוטיליטי  הייצונג
  און בענעפיטן,  צוגאב חובות הינטערשטעליגע רעגלמעסיגע  115,000 באלד געווארן

  בארעכטיגטע פאר געווארן אפגעצאלט חובות הינטערשטעליגע אין דאלער מיליאן 183
    הויזגעזינדער.

איז געווארן  HEAPמיליאן דאלער אין פעדעראלע געלטער דורך עמערדזשענסי  90 •
גרייט געמאכט צו העלפן ניו יארקער מיט נידעריגע און מיטלמעסיגע איינקונפט  
אויסצומיידן דאס אפשטעלן אדער אויסלויפן זייערע הייצונג מיטל אין א צייט פון  

  58ברענשטאף פרייז אויפשטייגונגען. צו דער איצטיגער צייט בלייבן גרייט צו באקומען 
פארדינענדע ניו יארקער אויף  -רויסצוהעלפן נידעריג און מיטלמעסיגמיליאן דאלער אויף א

אויסצומיידן דאס אפשטעלן אדער אויסלויפן פון זייער הייצונג מיטל אין א צייט וואס 
    ברענשטאף פרייזן האלטן אין איין שטייגן דעם ווינטער.

 גליכקייטצוגענ  ענערגיע סטעיטיגע-גאנץ דעם פאר בודזשעט דעם אין אויפשטייג  אן •
  מיליאן  366.7 צו דאלער מיליאן 237.6  פון  2021  אין PSC דער  דורך פראגראם פאליסי
  95,000  בערך אין רעזולטירט האט וועלכס  בארעכטיגקייט, פארברייטערטע  און דאלער

 זינט בענעפיטן. באקומען קענען וועלן וועלכע קאסטומערס איינקונפט -נידעריגע מער
  אויסגעטיילט הנחות ביל אין דאלער מיליאן 183 אומגעפער זענען  ,2021 סעפטעמבער

    קאסטומערס. בארעכטיגטע פאר פירמעס יוטיליטי  דורך געווארן

  ּפראוויידער  יּוטיליטי  זייער ביי אנפרעגן קענען באניצער פריוואטע אפציעס: באצאלונג ביל •
 פאר עראד באצאלונגען אפגעשטופטע פאר ערלויבן וועלכע אפציעס בילינג איבער

  און סעזאן  איין אין העכער זענען וועלכע בילס יּוטיליטי אויסגלייכן צו בילינג' 'בודזשעט
  צו גרינגער מאכן צו עס באצאלונגען אויסשטעלן העלפן קען דאס אנדערע. אין נידעריגער

   באצאלן.
צונג,  איינקונפט הויזגעזינדער וועלכע שטייען אויס אומשטענדן אן קיין היי-פאר נידעריגע •

אויך אן אפליקאציעס פאר׳ן פארריכטן אדער ערזעצן הייצונג   OTDAנעמט 
אויסריכטונגען. בארעכטיגטע היים אייגנטימער קענען יעצט אויך זיך ווענדן אויף ביז 

דאלער פאר ערזעצן א פורנעס, בוילער   6,500דאלער פאר פארריכטונג אדער  3,000
ונגען וועלכע זענען נויטיג אויף צו האלטן אין  אדער אנדערע דירעקטע הייצונג אויסריכט

אפעראציע דער הויזגעזינד'ס הויפט הייצונג מיטל. אין צוגאב קענען בארעכטיגטע  
הויזגעזינדער באקומען ענערגיע שפארעוודיגקייט סערוויסעס, וועלכע רעכענט אריין די  

ן זיכערע און ווירקזאמע רייניגונג פון די הויפט הייצונג אויסריכטונג כדי עס צו האלטן אי
 ארטיגע  זייער מיט ווענדן זיך קענעןפאראינטערעסירטע הויזגעזינדער  אפעראציע.

HEAP קאנטאקט.   

     
- אין צוגאב צו ביל באצאלונג הילף ווערן קאסטומער אויך געמוטיגט זיך איינצושרייבן אין ענערגיע

שפארעוודיגקייט פראגראמען צו העלפן רעדוצירן ענערגיע אויסניץ, צוביסלעכווייז אראפברענגען בילס און 
ינוואוינער קענען געוואויער  אי פארבעסערן די געזונטהייט, באקוועמליכקייט און זיכערהייט פון זייער היים.

מיטלען וואס זענען פאראן  -ווערן מער איינצלהייטן איבער פראגראמען און הילפס
    .https://hcr.ny.gov/weatherization אדער www.energyadvisor.ny.gov ביי
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PSC ,״טראצדעם וואס דער   פארזיצער רארי עם. קריסטיען האט געזאגטPSC   און די יוטיליטי
פירמעס קענען נישט קאנטראלירן סופליי פרייזן, קענען אבער יוטיליטי פירמעס שטערקער מאכן זייערע  

קאמוניקאציעס מיט קאנסומערס צו פארזיכערן אז זיי טוען אנבאטן אלע מעגליכע קאנסומער באשיצונגען 
    אם.״און זיי מאכן באוואוסטזיניג איבער יעדע פאראנענע הילף פראגר

     
OTDA ,״דער אויפשטייג אין ענערגיע   אמטירנדע קאמיסיאנער דעניעל דָאבליו. טיעץ האט געזאגט

איינקונפט  -פרייזן האט יעדן איינעם אפעקטירט אבער עס איז איבערהויפט שווער פאר נידעריגע
פראגראם קען  הויזגעזינדער, ארבעטער פאמיליעס און עלטערע ניו יארקער. דער היים ענערגיע הילף 

נויטיגע פארלייכטערונג צו בארעכטיגטע הויזגעזינדער וועלכע שטייען אויס אויסצוגעבן  -צושטעלן העכסט
    א גרעסערער טייל פון זייער פאמיליע בודזשעט אויף הייצונג בילס דורכאויס די קאלטע ווינטער חדשים.״

     
  באוואוסטזיניגקייט און בילדונג קאנסומער געשטיגענע

   
 פאראויסגעזעענע איבער קאסטומערס ווארענען אקטיוו-פרא ווייטער  וועט  DPS און  PSC דער

  הילף די און בילס, יוטיליטי קאסטומערס צו ווירקונגען פאטענציעלע פרייזן,   סופליי אין אויפשטייגונגען
  און עלעקטרישע סטעיט׳ס דער מיט קאארדינאציע אין באמיאונגען, די באקומען. צו  פאראן פראגראמען

  צענטער קָאל יוטיליטי בלעטלעך,-נייעס אויסגאבעס, פרעסע ארייננעמען וועלן  פירמעס,  טיליטייו גאז
    פאסטס. מידיע סָאושעל און ווידעאוס טּוב-יּו  טרענירונג,  פארטרעטער

     
און יוטיליטי פירמעס ווייטער דערמאנען קאסטומערס איבער די קאנסומער   DPSאין צוגאב, וועלן 

באשיצונגען אין פלאץ אריינגערעכנט אונטער דער ניו יארק סטעיט היים ענערגיע יושר׳דיגע פירונגען  
אקט, וועלכס פארמאגט גרונטליכע באשיצונגען פאר איינוואוינער קאסטומערס איבער זייער יוטיליטי  

די רעכטן רעכענען אריין די אפציע צו באצאלן בילס צוביסלעך, א מאקסימום אויף שטייערן   סערוויסעס.
וואס קענען איינגעמאנט ווערן פארן צאלן שפעט, איינמעלדן גענוג פאראויס בעפארן אפהאקן סערוויסעס  

בלעמען.  און שיצונגען פאר די וועלכע האבן באשטימטע )פיקסד( איינקונפט אדער מיט מעדיצינישע פרא
    . AskPSCביי   DPSווערט געוואויער מער פון 

     
OTDA און פירמעס יוטיליטי   מיטארבעטער, רעגירונג ארטיגע איר  מיט ארבעטן צו  ווייטער  פאר זעצט  
 באקאנט זענען הויזגעזינדער בארעכטיגטע פאטענציעלע פארזיכערן  צו צושטעלער ברענשטאף הייצונג

    קאסטן. הייצונג הויכע  מיט ספראווען צו זיך  רקעריא ניו העלפן  צו פאראן הילף מיט
     

איז אנטשלאסן זיכער צו מאכן אז קאסטומערס זענען באוואוסטזיניג איבער די פראגראמען   PSCדער 
אויף צו באקומען די הילף און אינפארמאציע אין וואס זיי נויטיגן זיך אויף צו עפעקטיוו פארוואלטן זייערע  

י דאזיגע הילף  ענערגיע בילס. פאר מער אינפארמאציע אויף ווינטער גרייטקייט אונטערנעמונגען און ד
צוגענגליכקייט   . זיך איינצושרייבן אין דער ענערגיעwww.dps.ny.gov/winterפראגראמען, ביטע גייט צו  

פאליסי יּוטיליטי ביל דיסקאונט פראגראם, זאלן קאסטומערס זיך פארבינדן מיט זייער באזונדערע  
    יּוטיליטי פירמע:

     
   עד-קאן קאן עדיסאן קאסטומערס:

  O&R אראנדזש און ראקלענד קאסטומערס:
   גריד נעשענעל נעשענעל גריד קליענטן:

  NFG ענעל פיּועל גאז קאסטומערס:נעש
NYSEG :קאסטומערס NYSEG    

   RGE ראטשעסטער גאז און עלעקטרישע קאסטומערס:
LI-PSEG :קאסטומערס PSEG   

   CH צענטראל הודסאן קאסטומערס:

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps*3A*2F*2Fwww3.dps.ny.gov*2FW*2FAskPSC.nsf*2FAll*2F504B3A3A1C50BAE485257F65005D2F00*3FOpenDocument%26data%3D04*7C01*7CErin.McCarthy*40dos.ny.gov*7Cc68cf890fa3b418f584808d9aa95d10f*7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7*7C0*7C0*7C637728382698700017*7CUnknown*7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0*3D*7C3000%26sdata%3DLWLXWvZeOHD3wReeu*2BCXwvDDAXayhdtUhW52ldBiyQw*3D%26reserved%3D0__%3BJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJQ!!MQuuhw!knI6Md6lF1qBE4-69FMpQZHMsdFBTIIgVTveN1mdfKWhF8sjdVU_j2OfBluoGjS9CORHDQI%24&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C7b3231b1beb64835c00308d9fb914781%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637817423792223618%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=kHgz9sVR49l4bphRx9pUoVMy9YzSUwkJsfY0XR750%2FA%3D&reserved=0
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