
 
 גאווערנער קעטי האוקול   4/9/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

יעריגע העלטקעיר  -ביליאן דאלערדיגע, מולטי 20גאווערנער האוקול אנאנסירט היסטארישע 
    בודזשעט 2023יאר -אינוועסטירונגען אין פינאנץ

      
    דאלער 3ביליאן דאלער צו העכערן היים אויפפאסונג מינימום געהאלט מיט   7.7אינוועסטירט   

   
   ליניע העלטקעיר ארבעטער-פאר פארנט ביליאן דאלער פארארדענט פאר באנוסן  1.2

      
       ביליאן דאלער אינוועסטירונג אין העלטקעיר אינפראסטרוקטור  2.4

      
 65אינקָאם ניו יארקער מיט דיסַאביליטיס, און - פארברייטערט מעדיקעיד בארעכטיגקייט פאר לָאו

   יאר און העכער אריינגערעכנט אומדאקומענטירטע
      

טעג אויף ביז איין יאר נאך געבורט פאר יעדער וואס איז  60פארלענגערט מעדיקעיד דעקונג פון 
   טראגעדיג

   
   אסט צופאסונג פאר מענטשן סערוויסעס ארבעטערק-פראצענט לעבנס 5.4

     
     

יעריגע  -ביליאן דאלערדיגע, מולטי 20גאווערנער קעטי האוקול האט היינט געמאלדן א היסטארישע 
סטעיט בודזשעט. שאפן בעסערע ארבעט   2023יאר -העלטקעיר אינוועסטירונג אין דעם פינאנץ

ביליאן דאלער געאייגנט פאר   1.2ין א פריאריטעט, מיט  אומשטענדן פאר העלטקעיר ארבעטער וועט זי 
יעריגע  -ביליאן דאלערדיגע מולטי 4.5ליניע העלטקעיר ארבעטער בָאנוסן, ווי אויך א -פארנט

  2.4אינוועסטירונג אין באצאלונג רעפארמירן. אנדערע היסטארישע אינוועסטירונגען רעכענען אריין  
ביליאן דאלער אין    3.9ערן העלטקעיר אינפראסטרוקטור און  ביליאן דאלער געצילט אויף צו פארבעס

פאנדעמיע.   19-פינאנצירונג צוצושטעלן הילף צו שפיטעלער פינאנציעל אנגעשטרענגט פון דער קָאוויד
ביליאן דאלער וועט אויסגעגעבן ווערן איבער פיר יאר צו העכערן די היים אויפפאסונג   7.7נאך 

דאלער. די היסטארישע אינוועסטירונגען וועלן ארבעטן אינאיינעם צו   3ארבעטער מינימום געהאלט מיט 
פראצענט איבער די   20פארבעסערן ארבעט אומשטענדן און מאכן וואקסן דעם ארבעטסקראפט מיט 

    קומענדע פינף יארן, און פארבעסערן דער העלטקעיר אינדוסטריע פאר אלע ניו יארקער.
      

א שטארקע, סטאבילע און יושר׳דיגע העלטקעיר סיסטעם, און ביים סאמע  ״ניו יארק פארלאזט זיך אויף
יסוד זענען די אינדוסטריע׳ס ארבעטער, וועמען מען האבן געבעטן צו טון דאס אוממעגליכע און זיי טוען  

״דער   האט גאווערנער האוקול געזאגט.דאס ווייטער צוויי יאר נאכ׳ן אנהויב פון דער פאנדעמיע,״ 
בודזשעט אנטהאלט היסטארישע אינוועסטירונגען וועלכע וועלן איבערבויען די העלטקעיר עקאנאמיע 

פלאץ אינפראסטרוקטור -דורך העכערן העלטקעיר ארבעטער באצאלונג, פארבעסערן זייערע ארבעטס
מאיאריטעט  און צושטעלן באלוינונגען וועלכע וועלן צוציען מער מענטשן צום ארבעטסקראפט. איך דאנק



קוזינס און סּפיקער היעסטי פאר זייער ארבעט צו פארזיכערן אז מיר בויען די  -פירער סטוערט
    העלטקעיר עקאנאמיע פון דעם צוקונפט.״

      
ביליאן דאלער פון די געלטער וועט זיין געאייגנט צו צאלן רעפארעם און באנוס געהאלטן פאר  5איבער 

ביליאן דאלער פאר העלטקעיר און גייסטישע געזונט  1.2כולל העלטקעיר ארבעטער. דאס איז 
  125,000באנוסן פאר ארבעטער וועלכע פארדינען אונטער  3,000אנהאלט באנוסן, מיט ביז -ארבעטער

דאלער וועלכע פארבלייבן אין זייערע פאזיציעס אויף איין יאר, און פראפארציאנעלע באנוסן פאר די  
קאסט צופאסונגען, -מיליאן דאלער וועט זיין געאייגנט פאר לעבנס 500שעה׳ן. וועלכע ארבעטן ווייניגער 

  5.4סערוויס ארבעטער. דער בודזשעט אנטהאלט אויך א -צו העכערן געהאלטן פאר מענטשן
    קאסט צופאסונג פאר מענטשן סערוויסעס ארבעטער-פראצענטיגע לעבנס

      
נייטיג נישט נאר אויף צו פארבעסערן די  -ן העכסטהעלטקעיר אינפראסטרוקטור פארבעסערונגען זענע

ארבעט אומשטענדן פאר העלטקעיר ארבעטער, נאר אויך דראסטיש פארבעסערן פאציענט אויפפאסונג  
ביליאן דאלער אינוועסטירונג פאר׳ן צוועק פון   2.4און ווארט צייטן. דער בודזשעט שטעלט אוועק א נייעם 

ערונגען פאר שפיטעלער, נּורסינג הָאומס, אמבולאטארישע  פינאנצירן אינפראסטרוקטור פארבעס
באזירטע צענטערס און אנדערע פאסיגע העלטקעיר איינריכטונגען  -באהאנדלונג צענטערס, קאמיוניטי

ביליאן דאלער אין פינאנצירונג אין לויף פון די קומענדע   3.9און פראוויידערס. אין צוגאב צו דעם, וועט 
זיין געאייגנט אויף   —ענטיגע אויפשטייג איבער די פארלאפענע פיר יאר פראצ 88אן  — פיר יאר 

  19-צוצושטעלן הילף פאר שפיטעלער וועלכע זענען נאך פינאנציעל אנגעשטרענגט פון דער קָאוויד
     פאנדעמיע.

      
  אויף צו העכערן דעקונג און צוגענגליכקייט פאר עלטערע מענטשן, טוט דער איינגעפירטער בודזשעט

און העכער און פאר די מיט אומפעאיגקייטן אויף   65העכערן די איינקונפט באגרעניצונג פאר ניו יארקער  
פראצענט פון דעם פעדעראלן ארעמקייט שטאפל, העכערט די איינקונפט באגרעניצונג פאר די    138

און   65 מעדיקעיר סעיווינגס פראגראם, און פארברייטערט דעקונג פאר אומדאקומענטירטע מענטשן
       העכער.

      
ניו יארק סטעיט איז אנטשלאסן צו אדרעסירן סטרוקטורעלע און אינסטיטוציאנעלע אומגלייכקייטן אין  

העלטקעיר אויף צו שאפן א מער זיכערע געבורט דורכלעבעניש פאר יעדע מוטער און פאמיליע לענגאויס  
ירט. דער בודזשעט וועט אריינרעכענען  דעם סטעיט, אריינגערעכנט די וועלכע זענען אומדאקומענט

מיליאן דאלער אין יערליכע אינוועסטירונגען געאייגנט אויף צו פארברייטערן צוטריט צו   20איבער 
געבורט אויפפאסונג צו רעדוצירן ראסע אומגלייכקייטן און מאכן  -געבורט און נאך-ארומנעמיגע בעפאר

- עדער מוטער. דער סטעיט וועט פארברייטערן נאךקוואליטעט באהאנדלונג צוטריטליך פאר י-הויכע
טעג ביז   60געבורט דעקונג פאר יעדער וואס איז בארעכטיגט פאר מעדיקעיד ביים זיין טראגעדיג פון 

      איין יאר נאכ׳ן געבוירן, פירנדיג צו מער יושר׳דיגע געזונטהייט תוצאות לענגאויס דעם סטעיט.
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