
 
 גאווערנער קעטי האוקול   8/11/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האוקול שרייבט אונטער טראנספארמאטיווע גרינע טשיּפס לעגיסלאציע צו שאפן  
 דזשָאבס און נידעריגער עמיסיעס דורך אונטערהייבן סעמיקאנדוקטאר פאבריצירונג אין ניו יארק  

  
לאנדיגע לעגיסלאציע טוט אנבאטן פינאנציעלע הילף אין אויסטויש פאר נייע דזשָאבס,  -אין -ערשט

 פארפעסטונג -פיטאל אינוועסטירונג, און רעדוקציע פון שעדליכע לופטקא
  

קאמפאניס מוזן ליפערן ממשות׳דיגע קאמיוניטי בענעפיטן, אריינגערעכנט אן אנגענומענעם 
געהאלט, ארבעטסקראפט טרענירונג, און פראגראמען צו פארברייטערן געלעגנהייטן פאר מער  

 קערונג  אפגעשוואכטע טיילן פון דער באפעל 
  

מאכט גרייט ניו יארק אויף אויסצוניצן די געלעגנהייט פון גרויסע עקאנאמישע געלעגנהייטן געשאפן  
דורך דער פעדעראלער ׳טשיּפס און וויסנשאפט ביל׳ איינגעשריבן אין געזעץ דורך פרעזידענט 

 ביידען דעם וואך  
  
  

לאנדיגע ׳גרינע טשיּפס׳ -אין-גאווערנער האוקול האט היינט אונטערגעשריבן די היסטארישע, ערשט
געצילט אויף צו שאפן דזשָאבס, אונטערצינדן עקאנאמישע אויפשטייג  (S.9467 /A.10507לעגיסלאציע ) 

און אויסהאלטן וויכטיגע ענווייראנמענטאלע באשיצונגען און גלייכצייטיג מאכן ניו יארק א הָאב פאר  
סעמיקאנדוקטאר )אויך באקאנט אלס ׳טשיּפס׳( פאבריצירונג. ׳גרינע טשיּפס׳ וועט העלפן ניו יארק  

אויף א היסטארישע געלעגנהייט צוצוציען טשיּפ פאבריצירער צו דעם סטעיט,  קאפיטאליזירן 
נייע דזשָאבס פער פראיעקט,   500ביליאן דאלער אין אינוועסטירונג, שאפן  3אויפטרייבנדיג לכל הפחות 

און נידערן שעדליכע גאז עמיסיעס פארבינדן מיט טשיּפ פראדוקציע. די לעגיסלאציע וועט דורכדעם אויך  
טעגליכע טעכנאלאגיעס וואס ניצן די טשיּפס און פארבעסערן דער  -לפן מאכן מער צוגענגליך די טאגהע

 סטעיט׳ס עקאנאמישע צושטאנד אין אלגעמיין.  
  

דער נייער געזעץ טוט אויך אוועקשטעלן ניו יארק סטעיט צו גאר שטארק געניסן פונ׳ם פעדעראלן  
לאנדישע סעמיקאנדוקטאר פאבריצירונג אין די -און וויסנשאפט אקט׳ צו העכערן אין CHIPS׳

פאראייניגטע שטאטן, וואס איז איינגעשריבן געווארן אין געזעץ דורך פרעזידענט דזשאסעף אר. ביידען  
פריער דעם וואך. ניו יארק׳ס ׳גרינע טשיּפס׳ ביל וועט העלפן דעם סטעיט זיך צוצופאסן צו די פאדערונגען  

פארשטערקערנדיג איר פארמעסטערישקייט קעגן אנדערע סטעיטס וואס   פון דעם פעדעראלן פראגראם, 
זוכן צוצוציען טשיּפ פאבריצירונג, און גלייכצייטיג פארזיכערן אז די פארברייטערונג פון פארגעשריטענע  

 פאבריצירונג איז ענווייראנמענטאל שטאנדהאפטיג.  
  

און ווי אלעמאל,   —יקאנדוקטאר פאבריצירונג ״ניו יארק שטייט אויפ׳ן שפיץ צו פירן דעם לאנד אין סעמ
״די  האט גאווערנער האוקול געזאגט. טוען מיר עס אין ריינסטע, גרינסטע אופן מעגליך,״ 

טראנספארמאטיווע לעגיסלאציע, אין צוגאב צו לאנגיעריגע אינוועסטירונגען אין דער אינדוסטריע און  
נג, נעמט א מערקווירדיגע טריט פאראויס אין שאפן  בייפארטיזאנער שריטן פון דער פעדעראלער רעגירו 



טעק דזשָאב אדער זוכט -דזשָאבס און ברענגען עקאנאמישע וואוקס אין ניו יארק. אויב איר זוכט א היי
 אריבערצופירן ערגעץ אייער ביזנעס, איז נישטא קיין בעסערן ארט ווי ניו יארק סטעיט.״  

  
טערגאנג אין די אמעריקאנע טייל פון אלוועלטליכע טשיּפ טשעין פראבלעמען און אן אונ-סּוּפליי

פראדוקציע זענען גורם פארמיידליכע שוועריגקייטן צו יעדן טייל פון דער עקאנאמיע און שטעלט אונזער  
וויכטיג געביטן, אריינגערעכנט  -לאנד אין א סטראטעגיש אומגינציגע צושטטאנד אין עטליכע קריטיש

 כנאלאגישע אינאוואציע און עקאנאמישע אויפשטייג און זעלבסטשטענדיגקייט.  נאציאנאלע זיכערהייט, טע
  

פונקציע ׳עקסעלסיָאר דזשָאבס טעקס קרעדיט׳  - פאר-׳גרין טשיּפס׳ ענדערט דעם לאנגיעריגן געלטער
פראגראם, וואס גיבט אינצענטיוון לויט וויפיל דזשָאבס מען שאפט און וויפיל א קאמפאני אינוועסטירט  

בעסער צוציען סעמיקאנדוקטאר פאבריצירונג איינריכטונגען דורך צולייגן א נייע ׳גרין טשיּפס׳  אויף
קאטעגאריע צום פראגראם. ׳גרין טשיּפס׳ פראיעקטן מוזן זיין אין דעם סעמיקאנדוקטאר סעקטאר און 

דאלער אין סטעיט דאלער פון פריוואטע אינוועסטירונג פאר יעדע איין  15מוזן רעזולטירן אין לכל הפחות 
אינוועסטירונג. צו פארזיכערן אויפריכטיגקייט און פאראנטווארטליכקייט, וועלן אלע ׳גרין טשיּפס׳ 

ווי אויך אין  , ניו יארק סטעיט׳ס ׳דַאטעבעיס פון עקאנאמישע אינצענטיוון׳פראיעקטן געליסטעט ווערן אויף 
 יערליכע ׳עקסעלסיָאר דזשָאבס טעקס קרעדיט׳ פראגראם באריכטן. -פערטל

  
״אויב איר זוכט צו טראנספארמירן ָאּפסטעיט ניו   סטעיט סענאטאר דזשערעמי קוני האט געזאגט,

יארק, דארפן מיר דזשָאבס אויף צוצוציען און האלטן דעם קומענדיגן דור פון ארבעטסקראפט טאלאנט.  
דורך  וועי קארידאר -׳גרין טשיּפס׳ פראיעקטן וועט טראנספארמירן עקאנאמיעס לענגאויס דער טרו

באצאלטע דזשָאבס צו קאמיוניטיס וואס זוכן ארבעטסקראפט  -ברענגען הויכע קוואליטעט, גוט
אינוועסטירונג. דורך אויסניצן פעדעראלע געלטער, וועט אונזער סטעיט לעגיסלאציע שטעלן ניו יארק אין  

ן סעמיקאנדוקטאר  דער בעסטער פאזיציע צו זיין אן אלוועלטליכע פירער אין דעם אויפשטייגנדן פעלד פו
פאבריצירונג. איך בין דאנקבאר צו גאווערנער האוקול און אונזערע פעדעראלע פארשטייער פאר זייער 

 הדרכה און איך קוק ארויס צו די נייע דזשָאב געלעגנהייטן וואס וועלן קומען צו ניו יארק סטעיט.״ 
  

״מיין העכסטע פריאריטעט איז צו  מיטגליד אלבערט עי. סטירפע דזשּוניאר האט געזאגט, -אסעמבלי 
שאפן א בעסערע עקאנאמישע צוקונפט פאר אונזער סטעיט, וואס הייבט זיך אן מיט שטיצן לעגיסלאציע  
וואס פארברייטערט דזשָאב געלעגנהייטן און שטיצט די אינדוסטריעס די שווערסטע באטראפן דורך דער  

די לעצטע פאר וואכן פון דער סעסיע האב איך  טשעין מאנגלען. -פאנדעמיע און אנגייענדע סּוּפליי
געארבעט אומערמידליך צו פארזיכערן אז דער ׳גרין טשיּפס׳ ביל וועט צושטעלן אינצענטיוון פון וועלכע 
- עס וועלן געניסן ארטיגע פאמיליעס און ביזנעסער ווי אויך סעמיקאנדוקטאר פאבריצירונג. מיט שָאוועל

אט דאהי אין צענטראל ניו יארק, וועט די לעגיסלאציע זיין אן אינוועסטירונג   ּפיין -גרייטע ערטער ווי ווייט
אין אונזער קאמיוניטי׳ס אנטוויקלונג און העלפן מאכן אונזער ראיאן און סטעיט א פירער אין  

 סעמיקאנדוקטאר פאבריצירונג.״  
  

 ׳גרין טשיּפס׳ פארזיכערט:  
ביליאן דאלער אין קוואליפיצירטע  3יגסטנס נייע דזשָאבס און אמוויינ 500אמווייניגסטנס  •

יעריגע צייט אפשניט. פראיעקטן אין גוטן צושטאנד קענען  -10אינוועסטירונג איבער א 
דזשָאבס און    500יעריגע טערמין מיט אמווייניגסטנס נאך -10דאן אריינגיין אין א צווייטע  

 דער ערשטער פאזע.   ביליאן דאלער אין קוואליפיצירטע אינוועסטירונג העכער 3נאך 

עמיסיעס און   GHGא באוויליגטע ריינע ענערגיע פלאן וואס לינדערט דעם פראיעקט׳ס   •
 אנדערע ענווייראנמענטאלע ווירקונגען.  

מערקווירדיגע אינוועסטירונג אין ארבעטסקראפט און קאמיוניטי דעוועלאפמענט,   •
מען צו פארברייטערן אריינגערעכנט טרענירונג און בילדונג בענעפיטן און פראגרא

 באשעפטיגונג געלעגנהייטן פאר עקאנאמיש אומגינציגע מענטשן.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fdatabase-economic-incentives&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce75bb1d0d9c943ffcf5908da7bad02b6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637958280253836982%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CI4NotoMRb4PhstrkFFijink%2FmhVhjc5UMLaNEhKL98%3D&reserved=0


 אנגענומענע געהאלט ראטעס פאר פראיעקט קאנסטרוקציע.   •

דזשָאב שאפונג און אינוועסטירונג גרייכפונקטן מוזן ווערן נאכגעקומען בעפאר מען קען  •
׳עקסעלסיָאר דזשָאבס שטייער   איינגעבן פאר שטייער קרעדיטס, אין איינקלאנג מיט דעם

 אויספירן מוסטער.  -פאר-קרעדיט׳ פראגראם׳ס באצאלט

  
זינט דער אנהייב פון איר אדמיניסטראציע האט גאווערנער האוקול באטאנט די וויכטיגקייט פון 

סיסטעם אין פארגעשריטענע  -פארזיכערן ניו יארק סטעיט׳ס ראלע אין אנטוויקלען א באפעסטיגטע עקא 
טעלן ביז יעריגער סטעיט בודזשעט וועט ניו יארק סטעיט צוש- פאבריצירונג, און אלס טייל פון דעם היי

טיילן ניו יארק׳ פראגראם.  -גרייטע ערד -מיליאן דאלער פאר׳ן ׳פאקוסירטע אטראקציע פון שָאוועל 200
FAST NY טעק פאבריצירונג,  -גרייטקייט צוצוציען היי-איז געאייגנט אונטערצוצינדן ניו יארק׳ס שָאוועל

 איבערהויפט סעמיקאנדוקטאר פאבריצירונג, צו דעם סטעיט.  
  

מיליאן דאלער דורכ׳ן סטעיט בודזשעט צו   350אב האט דער גאווערנער פארשפראכן איבער  אין צוג
גרייכנדע, היסטארישע און קאארדינירטע אינוועסטירונג אין ארבעטסקראפט אנטוויקלונג -שטיצן ווייט

לענגאויס סטעיט אגענטורן און אויטאריטעטן. דער ניו יארק סטעיט אפיס פון סטראטעגישע  
׳ס באציאונגען  ESDאפט אנטוויקלונג ביי ׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ וועט אויסניצן ארבעטסקר

מיט ארבעטסגעבער צו העלפן אידענטיפיצירן ארבעטסגעבער באדערפענישן, אויסארבעטן צוגעפאסטע  
ראיאנישע טרענירונג סטראטעגיעס און שטיצן פראגראמען צו טרענירן ניו יארקער אין די געניטשאפטן 

פארלאנג געביטן, ווי צ.ב.ש. סעמיקאנדוקטאר און פארגעשריטענע  -ייטיג פאר ערפאלג אין הויכענ
 פאבריצירונג. 

  
״ניו יארק האט אלע באשטאנדטיילן צו זיין אמעריקע׳ס  סענאטאר טשארלס אי. שומער האט געזאגט,

, און די קאמבינאציע פון מיין נייע R&Dחשוב׳סטע ארט הָאב פאר סעמיקאנדוקטאר פאבריצירונג און 
פעדעראלע מייקראטשיפ פאבריק אינצענטיוון אינאיינעם מיט׳ן סטעיט׳ס נייעם ׳גרין טשיּפס׳ פראגראם  

אס ָאּפסטעיט ניו יארק דארף האבן אויף בעסער איינצושאפן גרויסע  וועט זיין דעם מכה בפטיש וו
אינוועסטירונג און שאפן טויזנטער גוט באצאלטע דזשָאבס אין אן אינדוסטריע וואס וועט דאמינירן דעם  

׳סטן יארהונדערט׳ס ערי קאנאל! איך אפלאדיר  21דאס איז דעם  —יארהונדערט. פשוט גערעדט 
איר דרייסטע, אנטשיינדע שריטן אויף צו פארזיכערן אז דער צוקונפט פון גאווערנער האוקול פאר  

אמעריקע ווערט געבויט דורך ניו יארקער הענט און איר צוזאמארבעטשאפט אין קעמפן צו מאכן דעם  
 עמפייער סטעיט דעם אלוועלטליכן קאפיטאל פאר מייקראטשיפ פאבריצירונג.״  

  
״איך בין באגייסטערט צו קענען זיך פרייען איבער דאס   קאנגרעסמאן פאול טאנקא האט געזאגט,

ביליאן דאלער אין   10אונטערשרייבן היינט ניו יארק׳ס היסטארישע ׳גרין טשיּפס׳ לעגיסלאציע. דער ביז 
גינציגע סעמיקאנדוקטאר פאבריצירונג דא אין אונזער סטעיט וועט זיך  -אינצענטיוון פאר ענווייראנמענטאל 

ונזער פעדעראלן ׳טשיּפס און וויסנשאפט אקט׳ אויף צוצושטעלן א שטארקן  פאראייניגן מיט א
כוח צום אויפשטייגנדן טשיּפ פאבריצירונג אינדוסטריע אין אונזער קאפיטאל ראיאן. די  -אונטערהייב

סארטן אינוועסטירונגען וועלן העלפן אראפברענגען קאסטן פאר אמעריקאנע פאמיליעס, שטערקער מאכן  
באצאלטע דזשָאבס, און העלפן ארויסבויען אונזער -טשעינס, שאפן גוט-לאנדישע סופליי-אונזער אין

ארבעטסקראפט. איך שטאלציר מיך צו שטיין ביים שפיץ פון די באמיאונגען אין   STEMאויפשטייגנדן 
אן  דעם ׳הָאוס׳ וואס ליפערט רעזולטאטן פאר אונזערע קאמיוניטיס און פארזיכערן אז אונזער סטעיט איז 
אלוועלטליכן פירער אין טשיּפ פאבריצירונג, און איך קוק ארויס אויף ווייטער צו ארבעטן אינאיינעם מיט  

 אויפשטייגנדער אינדוסטריע.״  - גאווערנער האוקול צו טרייבן אינוועסטירונג און אינאוואציע אין דעם גיך
  

ין האוּפ נייט האט געזאגט, , און קאמיסיאנערCEO׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ פרעזידענט, 
נויטיגע אינוועסטירונגען  -׳סטע יארהונדערטיגע דזשָאבס און העכסט 21״׳גרין טשיּפס׳ וועט העלפן צוציען 

אין ראיאנען פונ׳ם סטעיט וועלכע האבן געליטן צוליב דעם פארלוסט פון אמאליגע פאבריצירונג. די  



ארק סטעיט טוט נישט נאר צוציען אן אינדוסטריע וואס היסטארישע לעגיסלאציע וועט זיכער מאכן אז ניו י
וויכטיג צו אונזער עקאנאמיע, נאר עס וועט אויך ברענגען קאמפאניס וואס ווילן ווערן א טייל  -איז קריטיש

 פון דעם טעפעך פון אונזערע קאמיוניטיס און שטרעבן צו מאכן א דיפערענץ.״  
  

דאריען   CEOוויקלונג אויטאריטעט פרעזידענטקע און ניו יארק סטעיט ענערגיע פארשונג און אנט
״סעמיקאנדוקטארס שפילן א הויפט ראלע אין דער ניו יארקער גרינע   עם. האריס האט געזאגט,

ענערגיע טראנזיציע דורך סערווירן אלס הויפט באשטאנדטיילן פאר ריינע טעכנאלאגיעס און פארבעסערן  
- א דאנק גאווערנער האוקול׳ס פירערשאפט, וועט דער ערשט מיטל ווירקזאמקייט.-עקזיסטירנדע הילפס

לאנדיגע לעגיסלאציע פארזיכערן אז די פאבריצירונג אינדוסטריע מאכט איר היים ארט דאהי אין ניו  -אין
יארק בשעת׳ן גלייכצייטיג דינען אלס ביישפיל פאר וויאזוי גרינע טשיּפ פראדוקציע פראיעקטן קענען  

יסיעס, מוטיגן שטאנדהאפטיגקייט, און שטיצן דזשָאב שאפונג און עקאנאמישע  העלפן אראפברענגען עמ
 אויפשטייג לענגאויס דעם סטעיט.״  

  
״גאווערנער   ניו יארק סטעיט לעיבאר דעפארטמענט קאמיסיאנערין ראבערטא רירדאן האט געזאגט,

האוקול׳ס עקאנאמישע בליק האלט אין איין ווייטער ברענגען מערקווירדיגע אינוועסטירונג און  
פרעצעדענטלאזע געלעגנהייטן צו ניו יארק סטעיט. די פינאנצירונג וועט טרייבן אויפשטייג אין אונזער 

באמיאונגען און  פארגעשריטענע פאבריצירונג סעקטאר, שטיצן דער סטעיט׳ס שטאנדהאפטיגקייט
-באפולמעכטיגן ניו יארקער צו באקומען די טרענירונג וואס זיי דארפן האבן אויף צו דינען פאמיליע

 אויסהאלטעוודיגע געהאלטן אין קאריערעס וואס זענען זיי באליבט.״ 
  

דזשאסטין אי. דריסקאל האט   CEOניו יארק ּפַאווער אויטָאריטעט צווישנצייטיג פרעזידענט און 
״די ניו יארק ּפַאווער אויטָאריטעט האט זיך לאנג שטאלצירט מיט סערווירן אלס דער רוקנביין  געזאגט,

-קאסט היידראָ -פון עקאנאמישע אנטוויקלונג פאר ניו יארק סטעיט, אויסניצנדיג די סטעיט׳ס נידעריגע
נייע ׳גרין טשיּפס׳ ּפַאווער פאר דזשָאב וואוקס און קאפיטאל אינוועסטירונגען. די גאווערנער׳ס  

לעגיסלאציע טוט ווייטער פארשטערקערן די פעאיגקייט פון ׳ּפַאווער אויטאריטעט׳ צוצוציען אינאווירנדע  
פעאיגער  - ביזנעסער קיין ניו יארק כדי אז אינאיינעם וועלן מיר קענען בויען א בליענדער, ווידערשטאנד

 ריינע ענערגיע עקאנאמיע.״ 
  

SUNY  ״ אנצעלאר דעבארע עף. סטענלי האט געזאגט,צווישנצייטיגע קSUNY   שטייט גרייט ווייטער
אויסצושולן און טרענירן די סעמיקאנדוקטאר אינדוסטריע פירער, פארשער און פאבריצירער פונ׳ם  

צוקונפט. מיט שטארקע סטעיט און פעדעראלע שטיצע דורך די ניו יארק ׳גרין טשיּפס׳ לעגיסלאציע, און  
טערגעשריבענעם ׳טשיּפס און וויסנשאפט אקט׳, זענען מיר באגייסטערט צו זיין א טייל דעם לעצטנס אונ

פון די אויפשטייגנדע טשיּפס פאבריצירונג לאנדשאפט אין ניו יארק סטעיט. דער אלבאני נענָאטעק  
קאמפלעקס האט צוזאמגעברענגט פובליק און פריוואטע צוזאמארבעטשאפטן, און דורך מערקווירדיגע ניו 

ַארט איינריכטונג צוצוציען הויפט צוזאמארבעטער  -דע-ָאוו-יארק סטעיט אינוועסטירונג האט עס די סטעיט
לענגאויס די גאנצע העכערע בילדונג און ביזנעס סעקטארן. מיר דאנקען גאווערנער האוקול פאר איר  

פעאיגע  -ידערשטאנדאון העכערע בילדונג נאר אויך צו א וו SUNYאנגייענדע טריישאפט נישט בלויז צו 
 צוקונפט פאר יעדע ניו יארקער.״  

  
״די ׳גרין טשיּפס׳ לעגיסלאציע איז א   קריעיטס׳ פרעזידענט דעיוויד אנדערסאן האט געזאגט, NY׳

היסטארישע אינוועסטירונג אין אונזער צוקונפט און מאכט קלאר צום רעשט פון לאנד אז ניו יארק שטייט  
מיקאנדוקטאר אויפלעבונג. מיט דעם אלבאני נענָאטעק קאמפלעקס דאהי גרייט צו פירן אמעריקע׳ס סע

סיסטעם, און סטראטעגישע ביזנעס אינצענטיוון, -און איר כסדר׳דיגע וואוקס, א בליענדן אינדוסטריע עקא
איז ניו יארק אין בעסטן פלאץ צוצוציען פריוואטע אינוועסטירונג און נייע דזשָאבס. מיר לויבן גאווערנער  

וקול, סענאטאר קוני און אסעמבלימאן סטירפע פאר זייער בליק און טריישאפט צו שאפן נייע הא
 עקאנאמישע געלעגנהייטן פאר ניו יארקער.״  



  
פון דעם ביזנעס קאונסיל פון ניו יארק סטעיט העדער בריצעטי מוליגען האט   CEOפרעזידענט און 

נייטיג עס איז די סעמיקאנדוקטאר אינדוסטריע צו  ״די פאנדעמיע האט איבערצייגט ווי ווייט  געזאגט,
וויכטיג עס איז פאר די פאראייניגטע שטאטן צו זיין ווייניגער אנגעוויזן -אונזער עקאנאמיע און ווי קריטיש

כוח צו בויען דער  -אויף אנדערע לענדער פאר פראדוקציע. דאס איז א געוואונשענעם אונטערהייב
יָארק סטעיט און איך אפלאדיר גאווערנער האוקול און די לעגיסלאטור  שטארקער אינדוסטריע אין ניו 

 וועגווייזיגן פראגראם.״  -פאר׳ן דורכפירן דעם לאנד 
  

ניו יארק סטעיט עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסיל עקזעקיוטיוו דירעקטאר רייען סילווע האט  
׳גרין טשיּפס׳ אקט איז דער מערסט    US״דאס איז א היסטארישן טאג פאר ניו יארק און דער  געזאגט,

לערן די  אגרעסיוון אינוועסטירונג פראגראם אין די פאראייניגטע שטאטן. ׳גרין טשיּפס׳ וועט פארשנע 
טשעין אין ניו יארק, צוצוציענדיג ביליאנען אין -וואוקס פון דער סעמיקאנדוקטאר אינדוסטריע און סּוּפליי

נייע אינוועסטירונג און שאפנדיג גוט באצאלטע דזשָאבס און עקאנאמישע געלעגנהייט פאר דורות ניו  
בלימאן סטירפע פאר זייער יארקער. מיר אפלאדירן גאווערנער האוקול, סענאטאר קוני און אסעמ

 דרייסטע אינוועסטירונג אין אונזער געמיינזאמען צוקונפט.״ 
  

״א נייעם קאפיטל   דר. טאמאס קאולפיעלד האט געזאגט, CEO׳גלאבאל פאונדריס׳ פרעזידענט און  
ע  פון אמעריקאנע טשיּפ פאבריצירונג איז אונטערוועגנס, און די אמעריקאנע סעמיקאנדוקטאר אינדוסטרי

איז אין איר בעסטער פאזיציע זיך אלוועלטליך צו פארמעסטן. דער היסטארישער ׳טשיּפס און וויסנשאפט 
אקט׳, אונטערגעשטיצט דורך גאווערנער האוקול׳ס וויזיאנערישע ׳גרין טשיּפס׳ לעגיסלאציע, וועט 

יס ניו יארק סטעיט און  אונטערצינדן אן אנפלייץ פון סעמיקאנדוקטאר פאבריצירונג אין אינאוואציע לענגאו
דעם לאנד. ׳גלאבאל פאונדריס׳ באדאנקט זיך אפר גאווערנער האוקול פאר איר פירערשאפט און שטייט  

גרייט צו נעמען באלדיגע שריטן און ליפערן אויפ׳ן צוזאג פון דעם גאר אומגלויבליכן מאמענט פאר  
 מאכער.״ -אמעריקאנע טשיּפ
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