
 
 גאווערנער קעטי האוקול   7/1/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האוקול שרייבט אונטער לעגיסלאציע באשטימענדיג פארזיצער פון ָאּפסטעיט פלייצונג 
 פָארס  -לינדערונג טעסק 

  
באשטימט ׳קאנאל קארפארעישען׳ דירעקטאר ברייען סטרעטאן   (S.8204a/A.9177)  לעגיסלאציע 

 פָארס פארזיצער - אלס טעסק
  

,  1און ארויסגעבן א באריכט אום יולי  22פָארס וועט זיך טרעפן צום ערשטן מאל אום אוגוסט -טעסק
2023  

  
  

גאווערנער קעטי האוקול האט היינט געמאלדן אז זי האט אונטערגעשריבן נייע לעגיסלאציע  
(S.8204a/A.9177)   באשטימענדיג קאנאל קארפארעישען דירעקטאר ברייען סטרעטאן אלס פארזיצער

פָארס וועט פעסטשטעלן און רעקאמענדירן  -פָארס. דער טעסק- פון ָאּפסטעיט פלייצונג לינדערונג טעסק
פארשטענדליכע מאסנאמען וועלכע קענען גענומען ווערן צו פארשטערקערן פלייצונג פארוואלטונג און  

פָארס וועט זיך טרעפן צום ערשטן מאל אום אוגוסט  -לענגאויס דעם ערי קאנאל. דער טעסק   לינדערונג
22 . 

  
״אזוי ווי ניו יארק גייט דורך מער עקסטרעמע וועטער אומשטענדן צוליב קלימאט ענדערונג, איז וויכטיגער 

האט  נאמען,״ פעאיגקייט מאס- ווי אלעמאל פאר אונז צו פלאנירן און פריאריטיזירן ווידערשטאנד
- ״אומצאליגע ניו יארקער קאמיוניטיס זענען אין געפאר פון קלימאטגאווערנער האוקול געזאגט. 

פארבינדענע געפארן ווי אנפלייצונגען און שטורעם שאדנס. דורך צונויפברענגען דעם ׳ָאּפסטעיט פלייצונג  
לינדערונג סטראטעגיעס וועלכע  פָארס׳, נעמען מיר שריטן צו אידענטיפיצירן פלייצונג  -לינדערן טעסק

וועלן באשיצן די מענטשן וועלכע וואוינען אין קאמיוניטיס לענגאויס דעם ערי קאנאל, און ענדגילטיג העלפן  
 פארלייכטערן פאר די קאמיוניטיס די ווירקונגען פון כסדר׳דיגע פארפלייצונגען.״  

  
ונג פון פלייצונג לענגאויס דעם ערי קאנאל  פָארס וועט נאכפארשן די קאסטן אדער ווירק-דער נייע טעסק

שטח  -אין לויף פון די לעצטע פינף יאר אויף אגריקולטור, טראנספארטאציע, אינפראסטרוקטור, לאנד 
באניץ, פובליק געזונטהייט, אינשורענס, טוריזם, פארוויילונג, און עלעקטרישע קראפט שאפונג. אין צוגאב  

נאל סיסטעם אפעראציע, פראצעדורן און פלענער וועלכע קענען  פָארס אפשאצן די קא-וועט דער טעסק
מעגליך אפעקטירן פלייצונג לינדערונג און פארוואלטונג און פעסטשטעלן צוגעפאסטע מאסנאמען, מיט  

פָארס וועט -אויסגאבן, וועלכע קענען דורכגעפירט ווערן אויף צו לינדערן פלייצונג שאדנס. דער טעסק
 , אויף עפנטליך ארויסצוגעבן אירע געפינסן.  2023, 1ז יולי צוגרייטן א באריכט בי

  
״די רעגלמעסיגע פארפלייצונג פון שטובער סטעיט סענאטאר דזשאן דָאבליו. מעניאן האט געזאגט, 

און ביזנעסער לענגאויס קראס לעיק און דער סענעקע טייך איז אומדערטרעגליך און פאדערט א ווירקליכע  
יו יארק סטעיט. מיין לעגיסלאציע וועט צוריק אויפלעבן די אומאקטיווע ׳ָאּפסטעיט מיטל פון נ-לייזונגס

פָארס׳ מיט אן אויפטראג צו ליפערן אויספירליכע פלייצונג לינדערונג  - פלייצונג לינדערונג טעסק



סטראטעגיעס אינערהאלב צוועלף חדשים. איך דאנק גאווערנער קעטי האוקול פאר׳ן עס אונטערשרייבן 
געזעץ און פאר זיין א שטארקע צוזאמארבעטער אויף צו לייזן די שוידערליכע און סיסטעמאטישע  אלס  

 פלייצונגען וועלכע פלאגן די קאמיוניטיס.״ 
  

״דאס איז א ריזיגן זיגרייכן מאמענט פאר צענטראל ניו מיטגליד אל סטירּפע האט געזאגט, -אסעמבלי 
ניטיס פון פלוצים׳דיגע פלייצונגען און אנדערע עקסטרעמע  יארק, וועלכס העלפט באשיצן אונזערע קאמיו

פָארס׳ מיט די  -וועטער אומשטענדן. דער געזעץ באזארגט דעם ׳ָאּפסטעיט פלייצונג לינדערונג טעסק
דרינגענדע נויט און פלייסיגקייט פארלאנגט אויף דירעקט צו אדרעסירן דער נושא און באשיצן אונזערע  

פָארס וועט -ר. באשטימען א באהאוונטע און ערפארענע פירער צום טעסקקאמיוניטיס און ביזנעסע
 מיטלען אפצושטעלן דעם אנגייענדן פראבלעם.״  -שטעלן אין גאנג באמיאונגען צו געפונען לייזונגס

  
״עס פריידט מיך צו סערווירן  ׳קאנאל קארפארעישען׳ דירעקטאר ברייען יו. סטרעטאן האט געזאגט,

פָארס׳. דורך צוזאמקומען - פארזיצער פון דעם ׳ָאּפסטעיט פלייצונג לינדערונג טעסק אלס דעם באשטימטן
מיט מיין סטעיט אגענטור קאלעגעס און פירנדע נושא מומחים אין הידראלאגיע, ציווילע אינזשינערונג,  

און   פָארס׳ס צוזאמארבעט, פארשונג-אפהיטונג און קלימאט ענדערונג, בין איך קאנפידענט אז דער טעסק
 מאפע פאר פארבעסערטע וואסער פארוואלטונג.״ -רעקאמענדאציעס וועלן צושטעלן א ראוד

  
 ### 
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