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  אדרעסירן פַארמס  יארקער ניו העלפן צו דאלער מיליאן 7.9 באלד אנאנסירט האוקול גאווערנער
  ענדערונג קלימאט פון אימפאקטן

       
פַארמס רעדוצירן זייער ענווייראנמענטאלע פּוטּפרינטס און  70אויסטיילונגען וועלן העלפן איבער 

      זיך גרייט מאכן פאר עקסטרעמע וועטער פאסירונגען
       

מעטריק   68,495אויסגעוויילטע פראיעקטן וועלן רעדוצירן שעדליכע גאזן מיט אן אפגעשאצטע 
      פער יאר. CO2eטָאנען 

       
וועגווייזיגע קלימאט אגענדע און דעם קלימאט פירערשאפט און  -שטיצט גאווערנער׳ס לאנד

       קאמיוניטי באשיצונג אקט
      
     

מיליאן דאלער צו ווערן אויסגעטיילט דורך    7.9גאווערנער קעטי האוקול האט היינט אויסגעמאלדן באלד  
פַארמס לענגאויס   70פעאיגע פַארמעריי גרענט פראגראם צו העלפן איבער  -ווידערשטאנדדעם קלימאט  

דעם סטעיט רעדוצירן זייער ענווייראנמענטאלע פּוטּפרינטס און זיך צו גרייט מאכן פאר עקסטרעמע וועטער  
עדליכע גאזן פאסירונגען פארבינדן מיט קלימאט ענדערונג. די אויסגעוויילטע פראיעקטן וועלן רעדוצירן ש

  14,800פער יאר, אדער דאס גלייכן ווי עלימינירן באלד   e2CO מעטריק טָאנען  68,495מיט אן ערך פון  
     קַארס פער יאר פון דעם ראוד.

   
״ניו יארקער פַארמער זענען אויף די פארנט ליניעס פון דעם קאמף קעגן קלימאט ענדערונג און צווישן די  
ערשטע צו שפירן די שוידערליכע ווירקונגען פון עקסטרעמע וועטער פאסירונגען וועלכע זענען שוין צו אן  

נזער קלימאט ״או האט גאווערנער האוקול געזאגט.אפטע ערשיינונג אין לעצטערע יארן,״ 
פעאיגע פַארמעריי פראגראם גיבט פַארמער די רעסָארסן אין וועלכע זיי נייטיגן זיך אויף  -ווידערשטאנד

זיך צו גרייטן און זיך אפרופן צו סיי וואספארא וועטער פאסירונגען עס ליגט אין דער צוקונפט און זעצט  
צו אונזערע ארטיגע עקאנאמיעס, און   וויכטיגע ארבעט צו ביישטייערן-פאר ווייטער זייערע קריטיש

     פראדוצירן פרישע, געזונטע פראדוקטן פאר אלע ניו יארקער.״

  

אין   אוועקשטעלן  ווידערשטאנד2015מיט׳ן  קלימאט  דער  טוט  פַארמעריי פראגראם שטיצן  -,  פעאיגקייט 
פארפעסטונג  -ע לופטדעם סטעיט׳ס אגריקולטורעלע סעקטאר אין נאכקומען אירע צילן צו רעדוצירן שעדליכ

פון   רונדעס  זעקס  דורך  אקט.  באשיצונג  קאמיוניטי  און  פירערשאפט  קלימאט  סטעיט׳ס  דעם  אונטער 
מיליאן דאלער אויסגעטיילט געווארן אויף ארויסצוהעלפן פַארמס    20פינאנצירונג ביז היינט, זענען באלד  

      לענגאויס ניו יארק סטעיט.
       

האבן פאקוסירט אויף בעסטע פארוואלטונג פירונגען אויף צו   6פראיעקטן אויסגעטיילט אין רונדע 
פארפעסטונגען, פארבעסערן ערד געזונטהייט, און מוטיגן געשפארטע ענערגיע  -רעדוצירן שעדליכע לופט

י, מאוהאק וואלי,  אין דעם קאפיטאל ראיאן, ווי אויך אין צענטראל ניו יארק, פינגער לעיקס, הודסאן וואל



פראיעקטן העכערן אויך באוואסערונג   נארט קאנטרי, סאוטערן טיער, און מערב ניו יארק ראיאנען.
פעאיגקייטן און באטאנען וואסער פארוואלטונג אויף צו לינדערן די ווירקונגען פון צייטן פון טריקעניש אויף  

      גנס און פלייצונגען.געוואוקס און פעלד בהמות, ווי אויך שווערע רע-פראדוקטן
     

פון   וואסער באהיטונג דיסטריקטן זענען אויסגעטיילט געווארן די גרענטס אויפ׳ן חשבון  קאונטי ערד און 
-פַארמער אין איינע פון דריי מסגרת׳ען: מיסט סטָארעדזש באדעקונג און פארכאפן; ריּפאריען, פלייצונג

      .NYן געזונטע ערדן פלאך און הויכלאנד וואסער פארוואלטונג; או
     

אויף   גרענטס  געווארן  אויסגעטיילט  זענען  דיסטריקטן  אפהיט  וואסער  און  ערד  קאונטי  פאלגענדע  די 
      פארבינדענע פראיעקטן: -ארויסצוהעלפן פַארמס איינצופירן קלימאט

   
      דאלער 393,200סך הכל געשאנקען,  -קאפיטאל ראיאן 

      אויף צו צוויי פַארמס. 393,200איז געשאנקען געווארן  SWCDוואשינגטאן קאונטי  •

     דאלער 1,598,209סה״כ געשאנקען,  -צענטראל ניו יארק 

     דאלער צו העלפן ניין פַארמס. 811,920איז געשאנקען געווארן  SWCDקאיוגע  •

      דאלער צו העלפן דריי פַארמס.  492,137איז געשאנקען געווארן  SWCDקארטלענד  •
      דאלער צו העלפן עטליכע פַארמס. 98,800איז געשאנקען געווארן   SWCDמאדיסאן  •

      דאלער צו העלפן ניין פַארמס.  195,352איז געשאנקען געווארן  SWCDאנאנדאגא  •

     רדאלע  1,865,319סה״כ געשאנקען,  -פינגער לעיקס 

      דאלער צו העלפן פיר פַארמס.  328,364איז געשאנקען געווארן  SWCDדזשענעסי  •
      דאלער צו העלפן צוויי פַארמס.  671,310איז געשאנקען געווארן  SWCDליווינגסטאן  •

      דאלער צו העלפן איין פַארם.  421,320איז געשאנקען געווארן  SWCDאנטעריאו  •

      דאלער צו העלפן איין פַארם.  58,775איז געשאנקען געווארן  SWCDוועין  •
      דאלער צו העלפן צוויי פַארמס. 385,550איז געשאנקען געווארן  SWCDיעיטס  •

     דאלער 307,709סה״כ געשאנקען,  -הודסאן וואלי 

      דאלער צו העלפן פינף פַארמס.  178,595איז געשאנקען געווארן  SWCDאראנדזש  •

      דאלער צו העלפן עטליכע פַארמס. 129,114איז געשאנקען געווארן   SWCDאולסטער  •

      דאלער  823,381סה״כ געשאנקען,  -מאוהאק וואלי 

      דאלער צו העלפן פיר פַארמס. 132,986איז געשאנקען געווארן  SWCDפולטאן  •
      דאלער צו העלפן איין פַארם. 470,410איז געשאנקען געווארן  SWCDמאנטגאמערי  •
      דאלער צו העלפן איין פַארם.  219,985איז געשאנקען געווארן   SWCDשאוהארי  •

     דאלער  1,736,148סה״כ געשאנקען,  -נארט קאנטרי 

      דאלער צו העלפן איין פַארם.  620,580איז געשאנקען געווארן   SWCDקלינטאן  •
      דאלער צו העלפן זעקס פַארמס. 689,524איז געשאנקען געווארן  SWCDעסעקס  •

      דאלער צו העלפן איין פַארם. 426,044איז געשאנקען געווארן  SWCDסט. לאורענס  •

      דאלער  693,734געשאנקען, סה״כ  -סאוטערן טיער 

      דאלער צו העלפן דריי פַארמס.  159,160איז געשאנקען געווארן  SWCDדעלעווער  •
     דאלער צו העלפן פיר פַארמס. 534,574איז געשאנקען געווארן  SWCDטיאגע  •



      דאלער  426,345סה״כ געשאנקען,  -מערב ניו יארק 

     דאלער צו העלפן איין פַארם. 34,062איז געשאנקען געווארן   SWCDאלעגאני  •
      דאלער צו העלפן פיר פַארמס. 256,923איז געשאנקען געווארן   SWCDערי  •

      ס.דאלער צו העלפן פיר פַארמ  135,360איז געשאנקען געווארן   SWCDניאגארא  •

     .דאא פולע רשימה פון די פראיעקט איינצלהייטן קען מען געפונען 
     

געזאגט, האט  באל  עי.  ריטשערד  קאמיסיאנער  אגריקולטור  סטעיט  יארק  קלימאט    ניו  יארק׳ס  ״ניו 
פַארמער  -ווידערשטאנד העלפן  פון  געשיכטע  איבערצייגטע  אן  האט  פראגראם  פַארמעריי  פעאיגקייט 

רעדוצירן   גלייכצייטיג  און  אפט,  מער  ווערן  וועלכע  פאסירונגען  וועטער  עקסטרעמע  פארוואלטן  בעסער 
נאטורליכע אייגנשאפטן. איך דאנק   זייערע ענווייראנמענטאלע פּוטּפרינט און באשיצט אונזערע ארומיגע

אלע  וואונש  איך  און  פראגראם,  דעם  פארברייטערן  צו  צוזאג  היסטארישע  איר  פאר  האוקול  גאווערנער 
אונזערע ערד און וואסער אפהיט דיסטריקטן און פַארמער דאס בעסטע אין דער צייט וואס זיי לאזן זיך אין  

פארפעסטונגען  -זענען אפגעשאצט צו רעדוצירן שעדליכע לופטוועג אריין אויף זייערע פראיעקטן, וועלכע  
קַארס פון דער ראוד. דאס איז געוויס עפעס אויף וואס זיך צו פרייען    14,800אייניג מיט אראפנעמען באלד  

      במשך קלימאט וואך.״
     

קציע  ניו יארק סטעיט דעפארטמענט פון ענווייראנמענטאלע אפהיטונג קאמיסיאנער און קלימאט א 
״ניו יארק׳ס פַארמער זענען ביים סאמע פארנט   פארזיצער באסיל סעגאוס האט געזאגט,-קאונסיל מיט

  DECפון ענווייראנמענטאלע אפוטרופוס׳שאפט, פארוואלטן קלוגע, שטאנדהאפטיגע פראדוקציע פירונגען.  
עאיגקייט פַארמעריי  פ-אפלאדירט די אנגייענדע שטיצע פאר אגריקולטור דורך דער קלימאט ווידערשטאנד

איינצוקערפערן   ווייטער  באמיאונגען  האוקול׳ס  גאווערנער  אויף  בויען  העלפן  אין  פראגראם  גרענט 
סטעיט׳ס  יארק  ניו  אז  פארזיכערן  גלייכצייטיג  און  ענדערונג  קלימאט  באקעמפן  צו  אופנים  המצאה׳דיגע 

      פַארמס בלייבן פארמעסטעריש און טוען ווייטער בליען.״
     

״ניו יארקער פַארמער    ניו יארק סטעיט סענאט אגריקולטור פארזיצערין מישעל הינטשי האט געזאגט,
די ערשטע פון פירן אויף איבערצייגטע  -זענען אויף  פון קלימאט ענדערונג און האבן א געשיכטע  שורות 

ן וואסער. דער קלימאט  אגריקולטורעלע פירונגען וועלכע בויען ערד געזונטהייט און באשיצן אונזערע לופט או
פאר  -ווידערשטאנד ערמעגליכט  וואס  רעסָארס  וויכטיגע  א  איז  פראגראם  גרענט  פַארמעריי  פעאיגקייט 

זייער   פארבעסערן  גלייכצייטיג  און  באמיאונגען  אפוטרופוס׳שאפט  די  פארברייטערן  צו  פַארמער 
-שטאלציר מיך צו שטיצן די העכסט  פעאיגקייט צו די ווירקונגען פון עקסטרעמע וועטער. איך-ווידערשטאנד

און  אולסטער  פאר  אריינגערעכנט  סטעיט,  יארק  ניו  לענגאויס  פַארמס  פאר  פינאנצירונג  נייטיגע 
אין מיין דיסטריקט, און איך וועל ווייטער ליפערן פינאנצירונג וואס העלפט    SWCDמאנטגאמערי קאונטי  

      יזיס.״נאך פארמער הייבן אונזער קאמף קעגן דעם קלימאט קר
     

געזאגט,-אסעמבלי האט  פארזיצערין,  קאמיטע  אגריקולטור  לופארדא,  דאנע  ״די    מיטגליד 
אגריקולטורעלע קאמיוניטי שטייט גרייט צו טון איר חלק צו אדרעסירן דעם קלימאט קריזיס וואס איז זיי  

שטעלט צו די שטיצע  פעאיגקייט פַארמעריי פראגראם  -שוין צו גוט באקאנט. דער קלימאט ווידערשטאנד
וואס פַארמער דארפן האבן אויף צו בעסער באשיצן אונזער ערד און וואסער רעסָארסן. איך וויל דאנקען  
וואס אפהיט דיסטריקטן   דעם גאווערנער פאר איר שטארקע שטיצע פון דעם פראגראם און די ערד און 

      וועלכע וועלן ארבעטן פונדערנאענט מיט די ניו יארקער פַארמס.״
     

״ניו יארק׳ס פַארמער נעמען פאר ערנסט ניו יארק פַארם ביורא פרעזידענט דייוויד פישער האט געזאגט,  
ענווייראנמענטאלע פארוואלטונג בשעת מיר זוכן כסדר ווייטערדיגע אופנים צו פארבעסערן דאס וואס מיר  

מיטל -לטור איז טייל פון דער לייזונגסטוען אויף דעם פַארם אויף צו היטן נאטורליכע אייגנשאפטן. אגריקו
וואוקס  -צו לינדערן קלימאט ענדערונג און די אימפאקטן וואס עס קען האבן אויף אונזערע ערד, פראדוקטן
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און בעלי חיים. ניו יארק פַארם ביורא באדאנקט זיך פאר׳ן גאווערנער פאר איר אנגייענדע אנטשלאסנקייט 
ייט פַארמעריי גרענט פראגראמען און די שטיצע פון אונזער ווערדפולע  פעאיגק-צו די קלימאט ווידערשטאנד

ערד און וואסער אפהיט דיסטריקטן וואס ארבעטן אינאיינעם מיט פַארמער איינצופירן שטאנדהאפטיגקייט  
      פראיעקטן.״ 

     
״ניו יארקער   געזאגט,ניו יארק סטעיט ערד און וואסער אפהיט דיסטריקט פארזיצער דעיל סטיין האט 

פַארמער, ארבעטנדיג אין צוזאמענארבעט מיט אונזערע ערד און וואסער דיסטריקטן, זענען פון שטענדיג  
ווידערשטאנד קלימאט  סטעיט׳ס  דער  אפוטרופוס׳שאפט.  ענווייראנמענטאלע  אין  פירער  געווען  -אן 

זייע פארברייטערן  געהאלפן  זיי  האבן  גרענטס  פַארמעריי  זייער  פעאיגקייט  רעדוצירן  צו  באמיאונגען  רע 
ענווייראנמענטאלע פּוטּפרינטס און באשיצן פון עקסטרעמע וועטער פאסירונגען. די נעקסטע רונדע פון דעם  
פראגראם בויט אויף די ערפאלג און איז א ריזיגע שטיצע צו פַארמער בשעת זיי זעצן פאר ווייטער זייער  

      ארבעט.״
     

      וועגווייזיגע קלימאט פלאן -אנדניו יארק סטעיט׳ס ל
אגרעסיווער קלימאט און זויבערע  -וועגווייזיגע קלימאט אגענדע איז דער מערסט-ניו יארק סטעיט׳ס לאנד

זויבערע   צו  טראנזיציע  יושר׳דיגע  און  מסודר׳דיגע  א  פאר  רופנדיג  לאנד,  דעם  אין  איניציאטיוו  ענערגיע 
ייטער אונטערהייבן א ׳גרינע עקאנאמיע׳ אין דער צייט וואס ניו  ענערגיע וואס שאפט דזשאבס און טוט וו

קאוויד דער  פון  זיך  ערהוילט  ׳קלימאט   19-יארק סטעיט  דער  געזעץ  אין  אריינשטעלן  מיט׳ן  פאנדעמיע. 
איר   עררייכן  צו  וועג  א  אויף  געשטעלט  יארק  ניו  זיך  האט  אקט׳  באשיצונג  קאמיוניטי  און  פירערשאפט 

פאר ציל  זערא  פארלאנגטע  יאר  -א  ביז׳ן  עלעקטריק סעקטאר  אריינגערעכנט שאפן  2040עמיסיע   ,70  
יאר   ביז׳ן  ענערגיע  איבערניציגע  דער 2030פראצענט  איבער  נייטראליטעט  קארבאן  דערגרייכן  צו  און   ,

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

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

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

א  2020אין סאלאר  2,100,  אויסגעשפרייטער  דער  אין  זייט  -פראצענטיגער שטייגונג  סעקטאר  ענערגיע 
. אונטער  2035ווינט ענערגיע ביז׳ן יאר  -מעגאוואטס פון ים  9,000און א פארפליכטונג צו אנטוויקלען    2011

  85דער קלימאט אקט וועט ניו יארק בויען אויף די פארשריטן און רעדוצירן גרינהויז גאז ארויסלאז מיט  
פראצענט, און    35יכצייטיג פארזיכערן אז ווייניגסטנס  , און גלי2050שטאפלען ביז    1990פראצענט פון די  

פון   ציל  צו    40מיט׳ן  צוגעטיילט  ווערן  אינוועסטירונגען  ענערגיע  זויבערע  פון  טובות  די  פון  פראצענט, 
- ענערגיע  2025פירן פארשריטן צו דעם סטעיט׳ס  -קאמיוניטיס אין שוואכערע אומשטענדן, און פאראויס

רעדוש צו  ציל  אויפ׳ןפארזאמקייט  מיט  -צירן  באניץ  ענערגיע  ענדע  BTUטריליאן    185פלאץ  באניץ -פון 
     געשפארטע ענערגיע. 
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