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 ניו יארק סטעיט בודזשעט  2023יאר -גאווערנער האוקול אנאנסירט אפמאך אויף פינאנץ
  

גאווערנער קעטי האוקול האט היינט געמאלדן אן אפמאך צו אדרעסירן הויפט פריאריטעטן אין דעם  
אויסגעהאלטענער פלאן -ניו יארק סטעיט בודזשעט. דער דרייסטער און פינאנציעל 2023יאר -פינאנץ

מאכט היסטארישע אינוועסטירונגען אין קאמיוניטיס לענגאויס דעם סטעיט וואס וועט ברענגען  
פארלייכטערונג פאר ניו יארקער וועלכע ערהוילן זיך פון דער פאנדעמיע און איינפירן ניו יארק׳ס  

 עקאנאמישע אומקער. 
  

פראצענט פון סטעיט   15די סטעיט׳ס רעזערווס אין דעם פלאן וועט זיך הייבן צו א רעקארד שטאפל פון  
פארגעשלאגן דורכ׳ן גאווערנער אין איר  , ווי 2025יאר -אפערירונג געלטער אין אויסגאבן ביז פינאנץ

 עקזעקיוטיוו בודזשעט.  
  

דור׳יגן -א-פאנדעמיע נעמען מיר ארום דעם איינמאל  19-״אזוי ווי מיר קערן זיך אום פון דער קָאוויד
געלעגנהייט אריינצובאגלייטן א גענצליך נייע עפאכע פאר ניו יארק, מיט א דרייסטע בודזשעט וואס 

ו דעם צוקונפט  נויטיגע עקאנאמישע פארלייכטערונג צו ניו יארקער און קוקט ארויס צ-ברענגט העכסט
האט גאווערנער  מיט היסטארישע אינוועסטירונגען אין בילדונג, העלטקעיר אן אינפראסטרוקטור,״  

״דער אפמאך ברענגט אונז נאענטער צו אן איינגעפירטן בודזשעט און ערפילט אונזער   האוקול געזאגט.
צוזאג פון א שטערקערן, מער זיכערן, מער אריייננעמיגן און מער בליענדן ניו יארק סטעיט. איך דאנק  

ס  קוזינס און סּפיקער היעסטי פאר די שותפות׳דיגע פראצעס. איך קוק ארוי-מאיאריטעט פירער סטוערט
ווייטער צו ארבעטן מיט מיינע קאלעגעס אין סטעיט רעגירונג איינצופירן א בודזשעט וואס ברענגט 

 רעזולטאטן פאר אלע ניו יארקער.״  
  

די היסטארישע בודזשעט וועט ארייננעמען הויפט פריאריטעטן וואס ברענגט רעזולטאטן פאר ניו  
 יארקער, אריינגערעכנט:  

  קלאס ניו יארקער און קלענערע ביזנעסער;-מיטלשטייער פארלייכטערונג פאר  •
סוספענדירן ברענשטאף שטייערן כדי צו פארלייכטערן די הויכע קאסטן פון גאזאלין,   •

   וועלכע איז געשטיגן אין לעצטערע מאנאטן צוליב דעם קריג אין אוקריינע; 
מיע,  פאנדע  19- העלפן שטיצן קלענערע ביזנעסער מערסט אפעקטירט דורך דער קָאוויד •

   גָאו אלקאהאלישע געטראנקען;-ווי רעסטוראנטן, דורך אויטאריזירן דאס פארקויפן טו

ביליאנען דאלארען צו איבערבויען די העלטקעיר ארבעטסקראפט, שטיצן היים   •
 אויפפאסונג ארבעטער, און בויען דעם העלטקעיר סיסטעם פון דעם צוקונפט;  

ו פארשטערקערן אונזערע העכערע בילדונג  א היסטארישע אינוועסטירונג אין בילדונג צ  •
 אינסטיטוציעס און שטיצן אונזערע לערער און סקול באשעפטיגטע;  

 קעיר;  -העכערן פינאנצירונג פאר און צוטריט צו טשיילד •
   א היסטארישע אינוועסטירונג אין פאנדעמיע ערהוילונג געלטער; •
 ניו יארק מער צוגענגליך;  א גרונטליכע הָאוזינג פלאן צו מאכן דאס וואוינען אין  •



יעריגע טראנספארטאציע -א רעקארד שטאפל אינוועסטירונג אין א פינף •
 אינפראסטרוקטור פלאן;  

- א רעקארד אינוועסטירונג אין ריינע ענערגיע אינפראסטרוקטור, קלימאט ווידערשטאנד •
   עאיגקייט און אפהיטונג;פ

ין סטעיט רעגירונג דורך ערזעצן  פארבעסערן עטיקס אויפזיכט און אויפריכטן צוטרוי א •
JCOPE מיט א נייע קאמיסיע אויף עטיקס און שתדלנות איר רעגירונג; און   

זיך פאראויס ציען צו א מער זיכערער, מער יושר׳דיגער ניו יארק דורך זיך נעמען   •
שטרענג צו די טראפיקינג פון אומלעגאלע רעוואלווערס, אפשטעלן דעם רעדל פון  

געוואלדטאט און האסע פארברעכנס, און  -אשיצן די געליטענע פון שטובפארלעצונגען, ב
 אינוועסטירן אין גייסטישע געזונט אינפראסטרוקטור.  

  
מיט א טעארעטישע אפמאך אין פלאץ ווערט ערווארטעט אז די לעגיסלאטיווע אינסטאנצן וועלן דורכפירן  

 געזעצן וועלכע וועלן איינפירן די פריאריטעטן.  
  

זינט די גאווערנער האט פארגעשלאגן איר עקזעקיוטיוו בודזשעט אין יאנואר, איז נאך איינקונפט  
אריינגעקומען אין דעם פָארקעסט און איבעריגע געלטער זענען פארווירקליכט געווארן. דער סך הכל  

יט אן  ביליאן דאלער, לו 220ווערט איצט געשאצט אויף אומגעפער  2023יאר -בודזשעט פאר פינאנץ
אויבנאויפיגע אפשאצונג פון די פארהאנדלטע ענדערונגען צו דעם עקזעקיוטיוו פארשלאג. דער 

ביליאן דאלער פאר פאנדעמיע הילף וואס גאווערנער האוקול   2שפענדונג פלאן וועט אריינרעכענען די  
ארויסגעגעבן ווערן  האט אנגעגעבן עס וועט זיין גרייט צו באקומען ווען דער עקזעקיוטיוו בודזשעט וועט 

     איינצלהייט.-אין יאנואר, אבער איז נישט אריינגערעכנט געווארן אלס א אויסגאבע ליניע
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