
 
 גאווערנער קעטי האוקול   9/19/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

 באשטעטיגטע ׳קליימעט סמַארט׳  100גאווערנער האוקול אנאנסירט סטעיט איז איבערגעשטיגן 
 קאמיוניטיס  

  
וועגווייזיגע צילן אין ניו יארק׳ס קלימאט -געטריבענע אונטערנעמונגען שטיצן ווייטער די לאנד-ארטיג

 פירערשאפט און קאמיוניטי באשיצונג אקט 
  

גינציגע היימען פָאנד צו העלפן העכערן געביידע  -אדמיניסטראטאר אויסגעקליבן פאר קלימאט
   עלעקטריזירונג און רעדוצירן קארבאן עמיסיעס

  
   דאמאפע פון באשטעטיגטע ׳קליימעט סמַארט׳ קאמיוניטיס צו באקומען 

  
  

ניו יארקער קאמיוניטיס זענען איצט   100גאווערנער קעטי האוקול האט היינט געמאלדן אז איבער 
באשטעטיגט אלס ׳קליימעט סמַארט׳ קאמיוניטיס , אדאנק זייער ארבעט צו שטיצן ארטיגע באמיאונגען  

ט נאכצוקומען די עקאנאמישע, סאציעלע און ענווייראנמענטאלע ארויספאדערונגען צוליב קלימא
ענדערונג. די מוניציפאלע קלימאט גרייכפונקט, אויסגעמאלדן אין אפצייכענען קלימאט וואך, איז באגלייט  

געווען מיט גוטע נייעס פאר פריוואטע וואוינונג עלעקטריזירונג און רעדוצירן קארבאן עמיסיעס אזוי ווי  
צו אדמיניסטרירן גאווערנער  דער ׳קאמיוניטי פרעזערוועישען קארפארעישען׳ איז ערוויילט געווארן 

גינציגע היימען פָאנד. ביידע פון די אונטערנעמונגען העלפן  -מיליאן דאלערדיגן קלימאט 250האוקול׳ס 
וועגווייזיגן קלימאט פירערשאפט און  -ביישטייערן צום סטעיט׳ס ערפאלגרייכע איינפירונג פון דעם לאנד

 קאמיוניטי באשיצונג געזעץ. 
   

ט וואך, צייכענען מיר אפ ניו יארק׳ס מערקווירדיגע פארשריט צו שאפן שטאנדהאפטיגע ״אין דעם קלימא
האט גאווערנער האוקול  וואוינונגען און בויען ׳קלימאט גינציגע׳ קאמיוניטיס איבער׳ן סטעיט,״ 

״א דאנק אונטערנעמונגען ווי דער ׳קליימעט סמַארט׳ קאמיוניטיס פראגראם און אונזער   געזאגט.
גינציגע היימען פָאנד, נעמען קאמיוניטיס לענגאויס ניו יארק שריטן צו באשיצן די ענוויירָאנמענט  קלימאט

און נעמען זיך צו לייזן דעם קלימאט קריזיס אין זייערע אייגענע הויפן. מיין אדמיניסטראציע איז 
פארזעצן ווייטער  פולשטענדיג אנטשלאסן צו רעדוצירן דעם סטעיט׳ס קלימאט אימפאקט, און מיר וועלן 

אויסצוניצן הויפט אינוועסטירונגען און רעסָארסן אויף זיך איינצושאפן א זיכערע און שטאנדהאפטיגע 
   צוקונפט פאר ניו יארקער.״

     
״היינט, אזוי ווי מיר שטעלן אין גאנג קלימאט וואך, אנאנסירן מיר נאך מער טריט צו גרייכן אונזער  

נייע ׳קליימעט סמַארט׳ קאמיוניטיס און דאס  11ילן מיט׳ן באשטימען  אגרעסיווע קלימאט אגענדע צ
 האט געזאגט ליוטענאנט גאווערנער דעלגאדא.גינציגע וואוינונגען פָאנד׳״, -איינפירן דעם ׳קלימאט

״איך וואלט נישט געקענט זיין מער שטאלץ צו זיין א טייל פון אן אדמיניסטראציע וואס נעמט ערנסט די 
 פון קלימאט ענדערונג, און נעמט באדייטנדע שריטן צוריקצודרייען די אומשטענדן.״   ווירקונגען

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-09%2FClimate_Smart_Communities_Sept_2022.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C148f037a97244fdefa9c08da9a60659e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637992036177558139%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CgBmFx7gK6iwPNWGAy0vcZXoqo%2FMfen1Pw%2BVj0mUETc%3D&reserved=0


    ׳סטע באשטעטיגטע ׳קליימעט סמַארט׳ קאמיוניטי 100
   

אגענטורישער ׳קליימעט סמַארט׳ קאמיוניטיס -, גיבט דער צווישן2009נאכ׳ן אוועקגעשטעלט ווערן אין 
געטריבענע קלימאט -טיצע צו ארטיגע רעגירונגען צו נעמען ארטיג פראגראם אנווייזונגען און טעכנישע ש

שריטן. דער ערשטער טריט צו ווערן א ׳קליימעט סמַארט׳ קאמיוניטי איז זיך צו רעגיסטרירן דורך  
ארטיגע   364פארשפרעכן צו רעדוצירן עמיסיעס און זיך צופאסן צו קלימאט ענדערונג. ביז היינט האבן 

מיליאן ניו יארקער, אנגענומען דעם ׳קליימעט סמַארט׳  9.4נדיג איבער רעגירונגען, פארטרעט
צו דאקומענטירן און   2014קאמיוניטיס צוזאג. א באשטעטיגונגס פראגראם איז איינגעפירט געווארן אין  

נייע   11אפרעכטן די אויפטואונגען פון קאמיוניטיס צו נעמען קלימאט שריטן, און דער צוגאב פון 
אין דער לעצטער רונדע ברענגט ניו יארק׳ס סה״כ צאל באשטעטיגטע ׳קליימעט סמַארט׳  קאמיוניטיס 

    בראנזענע באשטעטיגטע אנטיילנעמענדע מוניציפאליטעטן. 96ניין זילבערנע און  — 105קאמיוניטיס צו  
   

- דעפארטמענט פון ענווייראנמענטאלע אפהיטונג קאמיסיאנער און קלימאט אקציע קאונסיל מיט
״דער מערקווירדיגער גרייכפונקט פון דעם ׳קליימעט סמַארט׳  זיצער באסיל סעגאוס האט געזאגט,פאר

קאמיוניטיס פראגראם צייגט די אנטשלאסנקייט פון ארטיגע רעגירונג אינסטאנצן צו פארשטערקערן די  
צו די ווירקונגען   פעאיגקייט פון זייערע קאמיוניטיס און רעדוצירן ריזיקע און עמפינדליכקייט-ווידערשטאנד

עמיסיע -שריטן צו רעדוצירן אפפאל, שפארן ענערגיע, און העכערן זערא פון קלימאט ענדערונג.
טראנספארטאציע אפציעס זענען בלויז עטליכע פון די אופנים וואס אונזערע רעגירונגס צוזאמארבעטער 

וינער צו העלפן רעדוצירן פילע  שטיצן שטאנדהאפטיגקייט סיי אינערהאלב דער רעגירונג און פאר איינווא
קאמיוניטיס און   105גראטולירט די אלע  DECפון די ביישטייערנדע פאקטארן צו קלימאט ענדערונג.  

 קוקט ארויס ווייטער צו שטיצן די אונטערנעמונגען לענגאויס דעם סטעיט.״  
  

און   CEOניו יארק סטעיט ענערגיע פארשונג און אנטוויקלונג אויטאריטעט פרעזידענטקע און 
״אונזערע שריטן צו   פארזיצערין דאריען עם. האריס האט געזאגט,-קלימאט אקציע קאונסיל מיט

אדרעסירן קלימאט ענדערונג מוזן געטון ווערן אין צוזאמארבעט מיט איינוואוינער און קאמיוניטיס  
נגאויס דעם סטעיט, און דערפאר אפלאדיר איך אונזערע נייסטע קאמיוניטיס וועלכע האבן געמאכט לע

דעם באשלוס צו נעמען באלדיגע שריטן און ווערן ׳קליימעט סמַארט׳. די שריטן, אינאיינעם מיט  
ינציגע  ג-גאווערנער האוקול׳ס אנגייענדע באמיאונגען צו העלפן נאך ניו יארקער געניסן פון ענערגיע

פעאיגקייט און געזונטהייט פון ניו יארק׳ס געגנטער, סיי היינט  -היימען, וועלן פארזיכערן די ווידערשטאנד
   און סיי אין ווייטן צוקונפט.״

צו עררייכן ׳קליימעט סמַארט׳ קאמיוניטי באשטעטיגונג, טוען קאמיוניטיס זיך זאמלען פונקטן פאר  
פארפעסטונגען און פארבעסערן  -כע רעדוצירן גרינהויז גאז לופטפלאנירן און איינפירן שריטן וועל

פעאיגקייט צו די פארערגערנדע אימפאקטן פון קלימאט ענדערונג. לעצטנס -קאמיוניטי ווידערשטאנד
ארטיגע רעגירונג אינסטאנצן מיט הצלחה געוויזן דאס נאכקומען פון באדינגונגען צו ווערן ניי   11זענען 

 ר דורכאויס דעם סטעיט׳ס דריטן קווארטל רונדע פון איבערזיכט: אנערקענט אלס פירע
   

 הודסאן וואלי  

   ווילעדזש בראנקסוויל )וועסטשעסטער קאונטי( •
   טאון נָארט סעילעם )וועסטשעסטער קאונטי( •
   ווילעדזש פעלהאם )וועסטשעסטער קאונטי( •
   טאון פלעזענט וואלי )דוטשעס קאונטי( •

 סאוטערן טיער 

   יו ליסבאן )אטסעגא קאונטי(טאון נ •
    טשעמונג קאונטי •



 נארט קאנטרי  

   ווילעדזש לעיק ּפלעסיד )עסעקס קאונטי( •
 פינגער לעיקס 

    טאון דזשענעווע )אנטעריאו קאונטי( •

   טאון פיטספארד )מאנראו קאונטי( •
 מערב ניו יארק  

    ווילעדזש לאנקאסטער )ערי קאונטי( •

   טאנאוואנדא )ניאגארא קאונטי(שטאט נארט  •
   

באשטעטיגטע קאמיוניטיס, זעצן פאר ווייטער פיר ארטיגע רעגירונג אינסטאנצן  -ניי 11אין צוגאב צו די  
באשטעטיגט דורך אויספירן נאך  -זייער אנטשלאסנקייט צו קאמיוניטי קלימאט אקציעס און זיך ווידער

ט ענדערונג: די שטאט באפעלאו )צום ערשט באשטעטיגט אקציעס צו לינדערן און זיך צופאסן צו קלימא
(, דער טאון מעמעראנעק )צום ערשט 2017(, מעדיסאן קאונטי )צום ערשט באשטעטיגט אין 2019אין 

    (.2022(, און דער טאון ראוזבום )צום ערשט באשטעטיגט אין מערץ 2016באשטעטיגט אין 
   

, האט דער ׳קליימעט סמַארט׳ קאמיוניטיס באשטעטיגונגס 2014זינט עס איז איינגעפירט געווארן אין 
פראגראם צוגעשטעלט די געצייג, טעכנישע הילף, און רעסָארסן וואס ארטיגע קאמיוניטיס נייטיגן זיך  
אויף צו בויען קאפאציטעט פאר פלאנירן און איינפירן ארטיגע קלימאט אקציע וואס באשעפטיגט דער  

פשטייגנדע גרינע עקאנאמיע אין ניו יארק סטעיט. דער מסגרת פארזארגט קאמיוניטי און שטיצט אן אוי
דורך דעם ׳קליימעט סמַארט׳ קאמיוניטיס פראגראם העלפן אנווייזן ארטיגע רעגירונג אינסטאנצן אין 

נעמען טראנספארמירנדע שריטן קעגן קלימאט ענדערונג און בויען א נעץ פון קאמיוניטיס וואס ארבעטן  
׳קליימעט סמַארט׳ קאמיוניטיס קאארדינאטאר דאס איינפירן דעם  ויף געמיינזאמע צילן.אינאיינעם א

פריער דאס יאר האט פארזארגט טעכנישע הילף און שטיצע צו ארטיגע רעגירונג   ונטערנעמונגא
׳ס DECאינסטאנצן אין פארענדיגן קלימאט לינדערונג און צופאסונג שריטן אין נאכיאגן באשטעטיגונג. 

  50/50דורך צושטעלן פראגראם שטיצט אויך מוניציפאליטעטן  ׳קליימעט סמַארט׳ קאמיוניטיס גרענט
פארמעסטערישע גרענט פינאנצירונג צו העלפן אויספירן באשטעטיגונגס שריטן און איינפירן פראיעקטן  

פעאיגקייט צו עקסטרעמע  -פארפעסטונג און בויען ווידערשטאנד-וועלכע רעדוצירן גרינהויז גאז לופט
    וועטער.

   
רך אלע באשטעטיגטע ׳קליימעט סמַארט׳ צו זען א פולקאמע ליסטע פו שריטן פארענדיגט דו 

certification/participating-https://climatesmart.ny.gov/actions-קאמיוניטיס, באזוכט 
communities/     

  
פאר מער אינפארמאציע איבער דעם ׳קליימעט סמַארט׳ קאמיוניטיס באשטעטיגונגס פראגראם, באזוכט: 

certified-become-certification/why-https://climatesmart.ny.gov/actions/     
  

ן מיט א ׳קליימעט סמַארט׳ קאמיוניטי קאארדינאטאר, באזוכט: זיך צו פארבינד 
coordinators-https://climatesmart.ny.gov/support/csc/     

  
פינאנצירטע פראגראמען פארבינדן מיט דעם ׳קליימעט סמַארט׳  -DECפאר מער אינפארמאציע אויף 

      https://www.dec.ny.gov/energy/109181.htmlקאמיוניטיס פראגראם, באזוכט: 
  

 גינציגע שטובער -קלימאט

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fpress%2F125222.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C148f037a97244fdefa9c08da9a60659e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637992036177714731%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=x5x2G13pHmLxCMDDKm6GWyja2N7Kx5unf8PytdqWcnc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fpress%2F125222.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C148f037a97244fdefa9c08da9a60659e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637992036177714731%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=x5x2G13pHmLxCMDDKm6GWyja2N7Kx5unf8PytdqWcnc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fenergy%2F109181.html%23CSC&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C148f037a97244fdefa9c08da9a60659e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637992036177714731%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TUMbXzIwlkR5k%2FSuPYeiMa%2FmF9yN9zy%2FBXgeJyozPj4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclimatesmart.ny.gov%2Factions-certification%2Fparticipating-communities%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C148f037a97244fdefa9c08da9a60659e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637992036177714731%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=L5EZtYqGlKTTxEMYcQjtuAvgEfanCnUPuvM%2FuFXOyfk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclimatesmart.ny.gov%2Factions-certification%2Fparticipating-communities%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C148f037a97244fdefa9c08da9a60659e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637992036177714731%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=L5EZtYqGlKTTxEMYcQjtuAvgEfanCnUPuvM%2FuFXOyfk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclimatesmart.ny.gov%2Factions-certification%2Fwhy-become-certified%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C148f037a97244fdefa9c08da9a60659e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637992036177714731%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zMPg3OPOhIodektj9vbgVBmHNvmOuoG3R%2BBA1zNsdng%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclimatesmart.ny.gov%2Fsupport%2Fcsc-coordinators%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C148f037a97244fdefa9c08da9a60659e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637992036177714731%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cXNt8bA82jbkWtAAP8uS%2FJuigm9VKK4kivrOFlZmrSI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fenergy%2F109181.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C148f037a97244fdefa9c08da9a60659e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637992036177714731%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FpbzUqqMnXuW8BlnEyzOhVfXxvXX65gfprf3YAIGoQU%3D&reserved=0


   
גינציגע וואוינונגען פָאנד׳ איז טייל פון גאווערנער האוקול׳ס סטראטעגיע איינצוצוימען  -דער ׳קלימאט

- גינציגע, עלעקטריזירטע אדער עלעקטריזירונג-געביידע עמיסיעס און אוועקשטעלן צוויי מיליאן קלימאט
-, א פירנדער ניו יארק׳קאמיוניטי פרעזערוועישען קארפארעישען׳. דער  2030גרייטע וואוינונגען ביז 

ערוויילט געווארן צו  אזירטער נאנפראפירט הָאוזינג און קאמיוניטי אויפלעבונג פינאנץ קאמפאני, איז דב
געמאכט פינאנצירונג ארויסגעגעבן פריער דעם  -אדמיניסטרירן דעם פראגראם דורך א נאטיץ פון גרייט 

    יאר.
   

צוזאמבינדן מיט   CPCאויף צו מאקסימיזירן די אימפאקט און דאס גרייכן פון דעם פראגראם, טוט זיך 
יוניטי אנטוויקלונג פינאנציעלע אינסטיטוציעס, און  געשטימטע גרינע אויסליי אינסטיטוציעס, קאמ-אייניג

באזירטע נאנפראפיטס אויף צוזאמצוארבעטן אויף אידענטיפיצירן און אונטערזוכן  -אנדערע קאמיוניטי
צופאסונג געלעגנהייטן לענגאויס דעם סטעיט. אויסלייער צוזאמארבעטער וועלן  -געביידע צוריק

(, ׳ענטערפרייז קאמיוניטי ּפַארטנערס׳  LISCצע קארפאראציע׳ )ארייננעמען ׳לאקאלע איניציאטיוון שטי
באזירטע ארגאניזאציעס פון  -און ׳אינקלוסיוו פראספעריטי קאפיטאל׳. אין צוגאב, וועלן ארטיגע קאמיוניטי

    באמיאונגען און הלוואה שטיצונג צום פראגראם. -לענגאויס דעם סטעיט פארזארגן ארויסזוך
   

פאמיליע געדינגענע  -עלן אויסטיילונגען געמאכט ווערן צו אייגנטימער פון מולטי, ווCFHFדורך דעם 
ּפרָאּפערטיס אויסצופירן אן ענערגיע איבערזיכט אדער אינטעגרירטע פיזישע געברויכן אפשאצונג.  

דירות וועלן זיין בארעכטיגט און פינאנצירונג וועט    50דעוועלאפמענטס וואס אנטהאלטן צווישן פינף און 
גינציגקייט און רעדוצירן א  -העלפן אידענטיפיצירן און צאלן פאר פארבעסערונגען וועלכע העכערן ענערגיע

פארפעסטונג. די פארבעסערונגען רעכענען אריין דאס עלעקריזירן דער  -געביידע׳ס שעדליכע לופט
יסלופטערונג  לאנדישע הייסע וואסער סיסטעמען, או-געביידע׳ס הייצונג און קילונג סיסטעמען, אין

     סיסטעמען, און אפגרעידס צו דער געביידע ׳ענוועלָאּפ׳. 
   

גינציגע וואוינונגען פָאנד׳ איז צו  -בארעכטיגקייט באדינגונגען און נאך אינפארמאציע אויף דעם ׳קלימאט
, וואו אייגנטימער קענען זיך אויפשרייבן  וועבזייטל CPCווי אויך דער  וועבזייטל׳ס HCRבאקומען אויף 

אויף צו באקומען אינפארמאציע אויף פינאנצירונג בארעכטיגקייט פאדערונגען, דער אפליקאציע פראצעס  
   און נאך פראגראם אפדעיטס.

   
ענע וויסנאוסקאס האט  -סטעיט ׳האומס ענד קאמיוניטי ריניועל׳ קאמיסיאנערין רוטניו יארק 
ברענשטאף אין -פאכיג: צו פארמינערן אונזער אפהענגיגקייט אין פָאסיל-״אונזער ציל איז צוויי געזאגט,

פריוואטע וואוינונג געביידעס און צו טרייבן אינוועסטירונג וואס עלימינירט ענווייראנמענטאלע  
צוריקגעהאלטענע געגנטער לענגאויס דעם סטעיט. אלע ניו יארקער  -ומ׳יושר׳דיגקייט אין עקאנאמישא

-אויסגעהאלטענע, קלימאט-קומט זיך די געלעגנהייט צו וואוינען אין זיכערע, געזונטע, פאסיג
 קאנטראלירטע הָאוזינג פריי פון שעדליכע גיפטיגע עלעמענטען. מיר זענען באגייסטערט צו האבן

CPCוויכטיגן פראגראם אויפ׳ן חשבון פון  -ערפארענע מאנשאפט צו אדמיניסטרירן דעם קריטיש-׳ס ברייט
 ניו יארקער.״  

  
״איך   ראפאעל אי. סעסטערא האט געזאגט, CEOדי ׳קאמיוניטי פרעזערוועישען קארפארעישען׳ 

אינאווירנדער פלאן אויף צו   לויב גאווערנער האוקול און קאמיסיאנערין וויסנאוסקוס אויף איינפירן דעם
וועט שטעלן דעם שטאנג נאציאנאל אויף וויאזוי   CFHFעלעקטריזירן אונזערע הָאוזינג זאפאסן. דער 

רעגירונג צוזאמארבעטער פאראייניגן זיך מיט פריוואטע אינדוסטריע צו דעקארבאניזירן אונזערע 
י אייגנארטיגע פינאנציעלע און טעכנישע עקזיסטירנדע הָאוזינג סטָאק, און גלייכצייטיג אדרעסירן ד

שטאלצירט זיך צו האבן אויסדערוויילט געווארן צו   CPCגעברויכן פון קליינע, צוגענגליכע ּפרָאּפערטיס. 
אדמיניסטרירן דעם פראגראם, און מיר קוקן ארויס צו ארבעטן מיט אונזערע צוזאמארבעטער אזוי ווי מיר  

 ציען זיך אויף פאראויס.״  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcommunityp.com%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C148f037a97244fdefa9c08da9a60659e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637992036177714731%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lSgiwogXz3pBnr3k2g0ysQWtPmnIcoopbQrS4q6E%2FMw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhcr.ny.gov%2Fclimate-friendly-homes-fund&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C148f037a97244fdefa9c08da9a60659e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637992036177714731%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wRS8uLVLZSzFJWgX7frO0Q2XFIteqXMAksutNTSPfhw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcommunityp.com%2Fclimate-friendly-homes-fund%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C148f037a97244fdefa9c08da9a60659e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637992036177714731%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=806yZiPF1sQd4vqrDklcjG9Pp08YPEa%2BPCKExeoywTI%3D&reserved=0


  
״איך   ׳קאמיוניטי פרעזערוועישען קארפארעישען׳ פרעזידענט סעידי מעקעאון האט געזאגט, דער

אפלאדיר דעם סטעיט פאר׳ן מאכן א היסטארישע אינוועסטירונג אין דעקארבאניזירן אונזערע הָאוזינג  
קייט פעאיג-טערמיניגע געזונטהייט און ווידערשטאנד-זאפאסן, און פאר איר אנטשלאסנקייט צו די לאנג

מיטלען צו קלענערע געביידעס אין  -פון אונזערע קאמיוניטיס. דער פראגראם׳ס פאקוס אויף ליפערן הילפס
צוריקגעהאלטענע קאמיוניטיס איז נייטיג אויב ווילן מיר פארזיכערן א טראנזיציע צו עלעקריזירונג מיט  

יסיאנערין וויסנאוסקוס, און צו  יושר און גערעכטיגקייט. מיין דאנקבארשאפט צו גאווערנער האוקול, קאמ
אונזערע אויסלייער און קאמיוניטי צוזאמארבעטער פאר זייער אנטשלאסנקייט צו א גרינערע און מער  

 שטאנדהאפטיגע ניו יארק.״ 
   

 וועגווייזיגע קלימאט פלאן -ניו יארק סטעיט׳ס לאנד
  

אגרעסיווער קלימאט און זויבערע  -רסטוועגווייזיגע קלימאט אגענדע איז דער מע-ניו יארק סטעיט׳ס לאנד
ענערגיע איניציאטיוו אין דעם לאנד, רופנדיג פאר א מסודר׳דיגע און יושר׳דיגע טראנזיציע צו זויבערע  

ענערגיע וואס שאפט דזשאבס און טוט ווייטער אונטערהייבן א ׳גרינע עקאנאמיע׳ אין דער צייט וואס ניו  
פאנדעמיע. מיט׳ן אריינשטעלן אין געזעץ דער ׳קלימאט    19-וידיארק סטעיט ערהוילט זיך פון דער קאו

פירערשאפט און קאמיוניטי באשיצונג אקט׳ האט זיך ניו יארק געשטעלט אויף א וועג צו עררייכן איר  
  70, אריינגערעכנט שאפן 2040עמיסיע עלעקטריק סעקטאר ביז׳ן יאר  -פארלאנגטע ציל פאר א זערא
, און צו דערגרייכן קארבאן נייטראליטעט איבער דער  2030יע ביז׳ן יאר פראצענט איבערניציגע ענערג

גאנצער עקאנאמיע. עס בויט אויף ניו יארק׳ס פרעצעדענטלאזע אינוועסטירונגען צו פארשנעלערן  
פארנעמיגע באנייבארע -גרויס 120ביליאן דאלער אין  35זויבערע ענערגיע, אריינגערעכנט איבער 

ביליאן דאלער צו רעדוצירן געביידע   6.8יע פראיעקטן לענגאויס דעם סטעיט, ענערגיע און טראנסמיס
-ביליאן דאלער פאר זויבערע 1ביליאן דאלער צו פארברייטערן סאלאר ענערגיע, איבער  1.8עמיסיעס, 

׳גרינע באנק׳  NYביליאן דאלער אין  1.6נערגיע טראנספארטאציע איניציאטיוון, און איבער ע
דזשאבס אין ניו יארק׳ס   158,000אלעס צוזאמען שטיצן די אינוועסטירונגען באלד פארפליכטונגען. 

פראצענטיגער שטייגונג אין דער אויסגעשפרייטער    2,100, א  2020זויבערע ענערגיע סעקטאר אין
ווינט  -מעגאוואטס פון ים  9,000און א פארפליכטונג צו אנטוויקלען  2011ענערגיע סעקטאר זייט -סאלאר 

. אונטער דער קלימאט אקט וועט ניו יארק בויען אויף די פארשריטן און רעדוצירן  2035ביז׳ן יאר  ענערגיע
, און אין דער זעלבער צייט  2050שטאפלען ביז 1990פראצענט פון די    85גרינהויז גאז ארויסלאז מיט 

ון זויבערע  פראצענט, פון די בענעפיטן פ 40פראצענט, און מיט׳ן ציל פון   35פארזיכערן אז כאטש 
ענערגיע אינוועסטירונגען ווערן צוגעטיילט צו קאמיוניטיס אין אומגינציגע אומשטענדן, און אוואנסירן  

פלאץ ענערגיע  -שפארעדיגקייט ציל אויף צו רעדוצירן אויפ׳ן-ענערגיע 2025פארשריטן צו דעם סטעיט׳ס 
 באניץ געשפארטע ענערגיע.  -פון ענדע BTUטריליאן  185באניץ מיט 
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