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

 
 

  1,500מיליאן דאלער ווערט צוגעשטעלט צו שאפן איבער  25גאווערנער האוקול אנאנסירט אז 
    עפעקטיווע היימען-געזונטע, צוגענגליכע, ענערגיע

   
צווייטע פאזע ריינע ענערגיע איניציאטיוו פירט פאראויס גאווערנער האוקול׳ס ציל פון צוויי מיליאן 

   2030גרייטע היימען ביז -נגעלעקטריזירטע אדער עלעקטריזירו
  
   

  באקומען צו יעצט איז  פינאנצירונג אין דאלער מיליאן 25 געמאלדן היינט האט האוקול קעטי גאווערנער
  גינציגע-קלימאט שפארעדיגע,-ענערגיע 1,500 איבער  שאפן צו איניציאטיוו  ענערגיע ריינע דער דורך

  איניציאטיוו דער .סטעיט דעם לענגאויס געביידעס פאמיליע-מולטי עקזיסטירנדע אין היימען  צוגענגליכע
  מיליאן צוויי דערגרייכן   און עמיסיעס געביידע  איינצוצוימען סטראטעגיע גאווערנער׳ס דער פון טייל א איז

  . 2030 ביז היימען גרייטע-עלעקטריזירונג אדער עלעקטריזירטע גינציגע,-קלימאט
  

״ניו יארק׳ס טראנזיציע צו א ריינערע און גרינערע צוקונפט פארלאנגט אגרעסיווע שריטן צו רעדוצירן  
״דורך דער ריינע ענערגיע   האט גאווערנער האוקול געזאגט.פארּפעסטונג אין די געביידעס סעקטאר,״ 

גינציגע  -מיליאן קלימאטאיניציאטיוו ציען מיר זיך אויף פאראויס אויף אונזער פלאן צו דערגרייכן צוויי 
יאר און פארזיכערן אז ריינערע ענערגיע הָאוזינג איז -היימען אינערהאלב דעם קומענדן צענדליג

    צוטריטליך פאר אלע ניו יארקער פאר פילע קומענדיגע דורות.״ 
  

ט און  דער ריינע ענערגיע איניציאטיוו גיבט הָאוזינג דעוועלאפערס גלאטערע צוטריט צו ווירקזאמקיי
עלעקטריזירונג גרענט פינאנצירונג, צוגענגליכע הָאוזינג פינאנץ געלעגנהייטן, און טעכנישע הילף וועלכע  

וועט ענדגילטיג ערמעגליכן פאר מער ניו יארקער צו געניסן פון געזונט, ריינע ענערגיע היימען. דער  
י ריניועל׳ און געשטיצט דורך דער  פראגראם, אדמיניסטרירט דורך ׳ניו יארק סטעיט האומס ענד קאמיוניט

  7.5מיט א  2021  אין  איינגעפירטניו יארק סטעיט ענערגיע פארשונג און אנטוויקלונג אויטאריטעט, 
   עפעקטיווע היימען.-נייע ענערגיע 600מיליאן דאלערדיגע פרואוו פראגראם צו בויען  

  
פאמיליע  -די צווייטע פאזע פון פינאנצירונג פארברייטערט בארעכטיגקייט פאר עקזיסטירנדע מולטי

איינוואוינער געביידעס אויף וועלכע עס ווערן געמאכט מעסיגע אדער ממשות׳דיגע רעהאביליטירונג, אין  
הָאוזינג   יעקטן.צוגאב צו אנהאלטן באלוינונגען פאר נייע קאנסטרוקציע און צוגעפאסטע איבערניץ פרא

  9פאמיליע פינאנץ -מולטי 2022ינטער ׳ס ווHCRדורך  פינאנצירונג פאר ווענדן  זיךדעוועלאפערס קענען 
   פראצענטיגע פארבעט פאר פארשלאגן. 4פראצענטיגע און  

  
  צו פלאן א אנאנסירט  האוקול גאווערנער האט יאר, דאס פריער רעדע  סטעיט׳ דע  ָאוו ׳סטעיט  איר אין

  גרייטע -קטריזירונגעלע  מיליאן  איין ביז און היימען עלעקטריזירטע מיליאן  איין פון מינימום א עררייכן
  איינקונפט פארדינענדע-מיטלמעסיג און נידעריג 800,000 איבער אריינגערעכנט ,2030 דורך היימען

    אפגרעידס.  באקומען צו  הויזגעזינדער,
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  ציל  רעדוקציע קארבאן סטעיט׳ס דעם נאכקומען העלפן וועט פארשפרעכונג פרעצעדענטלאזער דער
  וועלכע אקט, באשיצונג קאמיוניטי און פירערשאפט קלימאט סטעיט יארק ניו  דער דורך באשטימט

  און 2050 ביז שטאפלען 1990 פון עמיסיעס גאז גרינהויז פון רעדוקציע פראצענטיגע-85 אן פאדערט
   עקאנאמיע. דער פון סעקטארן אלע אין עמיסיעס זערא-נעטא עווענטועל

  
ביליאן דאלער שוין באשטימט צו רעדוצירן די קארבאן   6.8דער ריינע ענערגיע איניציאטיוו בויט אויף די 

    .פארטפעל הָאוזינג צוגענגליכע ׳סHCRבאניץ פון ניו יארק׳ס געביידע זאפאסן, אריינגערעכנט אין 
  

״גאווערנער   ענע וויסנאוסקאס האט געזאגט,- ׳האומס ענד קאמיוניטי ריניועל׳ קאמיסיאנערין רוט
פעאיגע לייזונגען צו  -האוקול׳ס טראנספארמירנדע קלימאט אגענדע טוט אנבאטן עכטע און פארגרעסערן

רעדוצירן שעדליכע געביידע עמיסיעס. דער ריינע ענערגיע איניציאטיוו איז א וויכטיגע באשטאנדטייל פון  
עכנישע שטיצע צו העלפן הָאוזינג  עררייכן דעם ציל, וועלכס טוט אנבאטן פינאנציעלע רעסָארסן און ט

גינציגע צוגענגליכע היימען. אין צוזאמארבעט מיט  -צוגעפאסטע קלימאט-דעוועלאפערס געבויט און צוריק
NYSERDA  פארברייטערט זיך יעצט דער פראגראם צו עקזיסטירנדע געביידעס כדי אז מער ניו ,

ון געזונטערע היימען. אינאיינעם מאכט ניו יארק  יארקער קענען געניסן פון נידעריגער ענערגיע אויסגאבן א
   עכטע פארשריט צו א ריינע ענערגיע און מער שטאנדהאפטיגע צוקונפט.״

  
פון דער ניו יארק סטעיט ענערגיע פארשונג און   CEOדאריען עם. האריס, פרעזידענט און 

״שטיצן געזונטערע, ריינערע, צוגענגליכע און   אנטוויקלונג אויטאריטעט, האט געזאגט,
וויכטיג צו רעאליזירן אונזער בליק פון א גלייכבארעכטיגטע ריינע  -שטאנדהאפטיגע הָאוזינג איז קריטיש

ענערגיע צוקונפט, און מיר זענען צופרידן אז דער ריינע ענערגיע איניציאטיוו פארברייטערט זיך צו  
פעאיגע מוסטערן ווערט  -רנדע געביידעס. דורך די סארט פארגרעסערןאדרעסירן עמיסיעס פון עקזיסטי

גינציג צו דעקארבאניזירן אונזערע געביידעס, טוט ניו יארק פארזעצן ווייטער צו  -גרינגער און מער קאסט
  2ווייזן דעם וועג פאר׳ן לייזן קלימאט ענדערונג און אוואנסירט גאווערנער האוקול׳ס ציל פון דערגרייכן  

   .״2030גינציגע היימען ביז -אן קלימאטמילי
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