
 
 גאווערנער קעטי האקול  9/22/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האקול אנאנסירט שריט צו צוגרייטן ניו יארקער פאר וואקסנדע גלאבאלע ענערגיע 
 קאסטן דעם ווינטער 

  
פובליק סערוויס קאמיסיע פארזיצער שיקט בריוו צו סטעיט יוטיליטי פירמעס פארלאנגנדיג שריט צו  

  פארמינערן די אויסזיכטן און שוועריגקייט פון גאז מאנגלען
  

גאווערנער רופט צוזאם גאז ּפרָאוויידערס אין ניו יארק סטעיט צו פארזיכערן אז עס איז דא גענוג 
  סוּפליי

  
 עצות פאר מענטשן צו מאקסימיזירן ענערגיע שפארזאמקייט און באקוועמליכקייט 

  
  אדלייענט די בריוו 

  
  

גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט נייע שריט פון די סטעיט צו צוגרייטן ניו יארקער פאר  
וואקסנדע גלאבאלע ענערגיע קאסטן און מאנגלען ערווארטעט דעם ווינטער. אונטער גאווערנער האקול'ס 

( פארזיצער רָארי מ.  Public Service Commission, PSCאנווייזונג, האט פובליק סערוויס קאמיסיע )
'ס פון ניו יארק סטעיט'ס גרעסטע יוטיליטי פירמעס, רופנדיג  CEOצו   ריווןבקריסטשיען ארויסגעשיקט  

אויף זיי צו אונטערנעמען מאסנאמען צו פארגרינגערן עקסטרעמע פרייז העכערונגען פון סחורה דעם  
ווינטער און פאר בעסערע קאמיוניקאציע מיט קליענטן. די גאווערנער האט אויך אנגעוויזן סטעיט  

וזאמרופן גאז ּפרָאוויידערס ארום די סטעיט צו זיכער מאכן אז עס איז דא גענוג הייצונג גאז אגענטורן צו צ 
ווירקזאמע פראגראמען אין ערווארטונג פון  -פאר דעם ווינטער. ניו יארקער קענען אויך אויסנוצן קאסט

ר היימער און  דעם ווינטער צו ווערן מער שפארזאם מיט ענערגיע און אריבערגיין צו עלעקטריציטעט פא
  ביזנעסער.

  
"פונקט ווי ביי די היץ כוואליעס וועלכע מיר זענען אריבער פריער דעם זומער, זאלן ניו יארקער זיין  

אינגאנצן גרייט פאר דעם ווינטער פאר וואקסנדע גלאבאלע ענערגיע קאסטן אזוי ווי טעמפעראטורן פאלן  
"מיין  האט גאווערנער האקול געזאגט. רע היימער", און עס פעהלט אויס מער ענערגיע צו אנהייצן זייע

אדמיניסטראציע ארבעט פון די נאענט מיט שותפים ארום די סטעיט צו זיכער מאכן אז ניו יארקער האבן  
צוטריט צו הילף און פראגראמען וועלכע העלפן האנדלען מיט די וואקסנדע קאסטן בשעת'ן האלטן זייערע 

 עלטערע חודשים." היימער ווארעם דורכאויס די ק
  

די גלאבאלע מארקעט קאסטן פון נאטורליכע גאז, הייצונג אויל און ּפרָאוּפעין האבן פארגעזעצט צו  
וואקסן, ברענגענדיג צו העכערע קאסטן פאר יוטיליטיס און הייצונג, צוזאמען מיט נאך העכערונגען אין  

פארזיצער קריסטשיען אז   PSC, פארלאנגט דער אויל און גאז פרייזן. אין זיין בריוו צו יוטיליטי פירמעס
יוטיליטי פירמעס זאלן פארבעסערן די פארלעסליכקייט פון די נאטורליכע גאז דיסטריביּושען סיסטעמען  

דורכאויס די בעפארשטייענדע ווינטער הייצונג סעזאן, קומענדיג אין אנטווארט צו די גאווערנער'ס  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocuments.dps.ny.gov%2Fpublic%2FMatterManagement%2FCaseMaster.aspx%3FMatterCaseNo%3D22-01873%26CaseSearch%3DSearch&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3fa350650dfb48a0bde208da9cc4d1ef%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637994666406663676%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LDvjoh5tcvuXPjEjfA3P%2B9HAYc6OzU5rl7onoOezq7c%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocuments.dps.ny.gov%2Fpublic%2FMatterManagement%2FCaseMaster.aspx%3FMatterCaseNo%3D22-01873%26CaseSearch%3DSearch&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3fa350650dfb48a0bde208da9cc4d1ef%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637994666406663676%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LDvjoh5tcvuXPjEjfA3P%2B9HAYc6OzU5rl7onoOezq7c%3D&reserved=0


ונגען צו די ערווארטעטע וואוקס אין ענערגיע  אנווייזונג פאר סטעיט אגענטורן אין מערץ צו טרעפן לייז
  –פרייזן און פאטענציאלע מאנגלען מיט היים הייצונג אויל. נעמליך, די סטעיט'ס יוטיליטי פירמעס  

,  Con Edison ,Central Hudson  ,Orange and Rockland ,National Gridאריינרעכענענדיג 
NYSEG ,RG&E ,National Fuel Gas  אוןPSEG-LI –   ,מוזן אלע אונטערנעמען די פאלגנדע שריט

  צווישן אנדערע, צו פארמינערן די ווירקונגען פון פאטענציאלע אויל מאנגלען:
  

יוטיליטי פירמעס וועלן באלד ארויסשיקן בריוון צו ביזנעס   פארבעסערטע קאמיוניקאציע: .1
נדיג קליענטן וועם  קליענטן וועלכע באקומען פון זיי גאז און עלעקטריציטעט, אריינרעכענע

זיי מעגן אפהאקן )אינטערָאפטעבעל(, זיי צו ווארענען צו אנפילן זייערע רעזערוו גאז 
  טענק יעצט.

יוטיליטי פירמעס וועלן אינספעקטירן די רעזערוו גאז  גאז סטארעדזש אינספעקציע: .2
טענק פון אלע קליענטן וועלכע באקומען פון זיי גאז און עלעקטריציטעט ווען די ענערגיע  

דינט מענטשליכע באדערפענישן )צום ביישפיל, הייזער פון די ניו יארק סיטי האוזינג 
צו   1.וו.( ביז נאוועמבער  אויטאריטעט, היימלאזע שעלטערס, סקולס, שפיטעלער א.א

זיכער מאכן אז זיי האבן גענוג גאז אויפן ארט )פולע טענק אדער גענוג גאז פאר פינף  
  טעג( בעפאר די ווינטער הייצונג סעזאן הויבט זיך אן. 

יוטיליטי פירמעס וועלן איבערקוקן יוטיליטי   אלטערנאטיווע סוּפליי איבערבליק: .3
ן אלטערנאטיווע גאז מאנגלען דורכאויס די  עמערדזשענסי פלענער צו אדרעסיר

הויכפונקט פון גאז פארלאנג. אויב קליענטן קענען נישט געגעבן ווערן נאטורליכע גאז און 
קענען נישט צוריק אנפילן זייערע אלטערנאטיווע גאז סוּפליי זאל די יוטיליטי פירמע זיין  

רן צו באשיצן פובליק  גרייט צו ארבעטן מיט לאקאלע און סטעיט רעגירונג אגענטו
גראד. די פלאן זאל  20געזונטהייט און זיכערהייט ווען טעמפעראטורן פאלן אונטער 

אריינרעכענען די ראלעס און פאראנטווארטליכקייטן פארן אויפשטעלן אנווארעמונג 
צענטערן, צושטעלן הייסע מאלצייטן, אוועקשטעלן ליסטעס פון מעסטער ּפלאמבערס אין 

ן ווערן פארפרוירן אין נישט אנגעהייצטע געביידעס און טרעפן די פירמע פאל וואס רער
 און אנדערע רעסארסן וועלכע וועלן מעגליך אויספעהלן.  

אין פאל פון אויל מאנגלען, קענען עלעקטריציטעט  פארבעסערטע קאארדינאציע: .4
ונג  אויל ווי היים הייצ 2דזשענערעיטארס האבן מער שוועריגקייטן צו מאכן נומער 

קליענטן. יוטיליטי פירמעס זענען געפאדערט צו פארזעצן צו שטיין אין שטארקע 
 Independentקאארדינאציע מיט די ניו יארק אומאפהעניגע סיסטעם אפעראטאר )

System Operator  און מיט גרויסע עלעקטריציטעט דזשענערעיטארס צו ערמוטיגן )
    ינטער הייצונג סעזאן.קליענטן צו אנפילן זייערע טענק בעפאר די וו

  
PSC   פארזיצער קריסטשיען האט פארלאנגט אן אנטווארט מיט רעקאמענדאציעס פאר וויאזוי יעדע

 .  2022, 30יוטיליטי פירמע וועט אויספירן אלע פון די שריט ביז סעפטעמבער 
  

 ניו יארק סטעיט פובליק סערוויסעס קאמיסיע פארזיצער רָארי מ. קריסטשיען האט געזאגט,
ענען ווארשיינליך צו בלייבן אויפגעבלאזן און צו וואקסן דורכאויס די ווינטער  "גלאבאלע מארקעט פרייזן ז

הייצונג סעזאן. עס איז דערפאר וויכטיג אז יוטיליטי פירמעס זאלן פארזעצן צו שטיין אין אנגייענדע און  
ען דא  שטארקע פארבינדונג מיט קליענטן זיי צו העלפן באקומען סיי וועלכע הילף פראגראמען וועלכע זענ

צו באקומען און אז זיי זאלן קענען האנדלען מיט זייערע ענערגיע קאסטן. אין גרייטונג פאר דעם ווינטער,  
מוזן יוטיליטי פירמעס אויך ארבעטן מיט זייערע 'אינטערָאּפטעבעל' קליענטן וועלכע זענען אויסגעשטאט 

ס צייטן פון עקסטרעמע קאלטע מיט אלטערנאטיווע גאז טענק פאר פארלעסליכקייט צו נוצן דורכאוי
  וועטער." 

  



 Department ofאין צוגאב האט די ניו יארק סטעיט דעּפארטמענט פון ענווייראמענטאלע אפהיטונג )
Environmental Conservation, DEC באגרעניצטע אינפארסירונג )( ארויסגעגעבן אןEnforcement 

Discretionצו שטיצן באמיאונגען צו אדרעסירן גאז סוּפליי און קאסטן אנגעלעגנהייטן אין    ( בריוו
הייצונג גאז געזעץ. די באגרעניצטע אינפארסירונג בריוו  -פארבינדונג מיט די נייע ביאלאגישע

פארגרינגערט די מאנגל פון ערלויבטע גאז, באזונדערס אין צפון ראיאנען פון ניו יארק סטעיט, דורכן גיבן  
יאריגע פטור פון די נייע פארלאנג אריינצומישן ביאלאגישע גאז. דער נייער געזעץ  -באגרעניצטע, איין א

שטעלט אוועק די מינימום שטאפלען פון ביאלאגישע גאז אין  2021וואס איז דורכגעפירט געווארן סוף 
 ן שעדליכע גאזן.  אלע הייצונג אוילס פאר באנוץ אין געביידעס צו רעדוצירן לופט פארפעסטיגונג או 

  
בעזיל סעגָאוס, האט ניו יארק סטעיט דעּפארטמענט פון ענווייראמענטאלע אפהיטונג קאמישאנער, 

"איך אפלאדיר גאווערנער האקול פארן לייגן אלץ פריאריטעט שריט צו העלפן שוואכערע ניו  געזאגט, 
יארקע איינוואוינער, ביזנעסער און רעגירונגען צו זיין גרייט פאר די בעפארשטייענדע קעלטערע חודשים,  

וועט פארזעצן צו ארבעטן מיט אונזערע שותפות'דיגע אגענטורן אזוי ווי מיר רוקן פאראויס    DECאון די 
  שריט צו פארזיכערן ניו יארק'ס ענערגיע זיכערהייט." 

  
גאווערנער האקול ווייזט אויך אן סטעיט אגענטורן, אריינרעכענענדיג די ניו יארק סטעיט ענערגיע  

 New York State Energy Research and Developmentעט )פארשונג און אנטוויקלונג אויטאריט
Authority, NYSERDA( דעּפארטמענט פון פובליק סערוויסעס ,)Department of Public Services  )

 Division of Homeland Securityאון דיוויזיע פון היימלאנד זיכערהייט און עמערדזשענסי סערוויסעס )
and Emergency Servicesיך צו טרעפן מיט גאז ּפרָאוויידערס צו קאארדינירן גרייטקייט  (, ז

באמיאונגען בעפאר דעם ווינטער. סטעיט אגענטורן וועלן ארבעטן פון די נאענט מיט ּפרָאוויידערס צו  
פארזיכערן אז גאז סוּפליי זאפאסן ווערן געברענגט צו די נויטיגע שטאפלען ביז די ענדע פון אקטאבער צו  

 י פארלאנג און מינימיזירן קליענט זארגן.  נאכקומען ד
  

, דָארין מ. CEOניו יארק סטעיט ענערגיע פארשונג און אנטוויקלונג אויטאריטעט פרעזידענט און 
שטעלט צו פאר איינוואוינער און ביזנעסער א רייע אפציעס וועלכע   NYSERDA" העריס, האט געזאגט, 

עלעקטריציטעט און הייצונג בילס און פארמערן   קענען העלפן איינשפארן ענערגיע, רעדוצירן 
באקוועמליכקייט דורכאויס פרירנדע טעמפעראטורן. מיר מוטיגן ניו יארקער צו אויסנוצן די פראגראמען  
שוין יעצט וועלכע קענען צושטעלן פארגרינגערונג פאר טייל פון די סטעיט'ס פאמיליעס וועלכע זענען די  

  צייטן פון די יאר ווען ענערגיע באנוץ איז די העכסטע." מערסטע פארקוקט געווארן אין 
  

ניו יארק סטעיט דיוויזיע פון היימלאנד זיכערהייט און עמערדזשענסי סערוויסעס קאמישאנער, 
"גאווערנער האקול'ס הויפט פריאריטעט איז האלטן ניו יארקער  דזשעקי ברעי, האט געזאגט, 

ער מאכן אז אונזערע קריטישע אינפראסטראקטור שותפים און  פארזיכערט. דעם ווינטער מיינט דאס זיכ
פריוואטע הויזגעזינדער זענען גרייט פאר א ווינטער וואס קען זעהן וואקסנדע ענערגיע קאסטן און סוּפליי  

שוועריגקייטן. די סטעיט קאארדינירט צוושין אגענטורן און שותפים צו טוהן אלעס וואס מיר קענען צו  
ניו יארקער זענען גרייט פאר דעם ווינטער, אריינרעכענענדיג נעמען די שריט צו האנדלען  זיכער מאכן אז 

  מיט א מעגליכע ווייניגער סטאבילע ענערגיע סוּפליי." 
  

 Office of Temporary andניו יארק סטעיט אפיס פון צייטווייליגע און דיסאביליטי הילף )
Disability Assistance ,ניו יארק ווינטערס זענען  ( קאמישאנער, דעניעל וו. טיעץ, האט געזאגט"

קיינמאל נישט גרינג, און די מעגליכקייט פון וואקסנדע ענערגיע קאסטן מאכט דעם בעפארשטייענדן  
ווינטער נאך מער אנשרעקנד פאר די וועלכע זענען נישט זיכער וויאזוי זיי וועלן זיך קענען ערלויבן צו  

 ,Home Energy Assistance Programן זייערע היימער. דער היים ענערגיע הילף פראגראם )אנהייצ
HEAP  איז א רעטונגס שטריק צו העלפן עלטערע מענטשן, ארבעטנדע פאמיליעס און די וועלכע )

  מוטשענען זיך פינאנציעל צו דעקן העכערע הייצונג קאסטן דעם ווינטער." 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fdocs%2Fair_pdf%2Fenfdisbiofuel.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3fa350650dfb48a0bde208da9cc4d1ef%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637994666406663676%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=N5rNTJTT2XGHdC%2FWozMc8er1fseccgMyKv8xR2pgeIA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fdocs%2Fair_pdf%2Fenfdisbiofuel.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3fa350650dfb48a0bde208da9cc4d1ef%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637994666406663676%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=N5rNTJTT2XGHdC%2FWozMc8er1fseccgMyKv8xR2pgeIA%3D&reserved=0


  
ואקסן דורכאויס די ווינטער חודשים, קענען ניו יארקער אונטערנעמען די פאלגנדע אזוי ווי ענערגיע פרייזן ו

 שריט זיך צו באשיצן קעגן העכערע ענערגיע קאסטן:  
  

, וועלן  1אנגעהויבן פון נאוועמבער  . HEAPזיך ווענדן פאר  .HEAPאּפלייט פאר  •
אפליקאציעס אנגענומען ווערן פאר די היים ענערגיע הילף פראגראם וואס קען צושטעלן 

פאר בארעכטיגטע היים אייגנטימער און מענטשן וואס דינגען   $976ביז אזויפיל ווי 
זיי הייצן אן  הייזער געוואנדן אויף די איינקונפט, גרויסקייט פון די פאמיליע און וויאזוי

, מוז א פאמיליע פון פיר  HEAPזייער היים. צו זיין בארעכטיגט פאר הייצונג הילף פון  
אדער א יערליכע  $5,485נפשות האבן א מאקסימום סך הכל חודש'ליכע איינקונפט פון 

  .$65,829סך הכל איינקונפט פון 

אפפערט  NYSERDA נעמט באלדיגע שריט צו זיין מער שפארזאם מיט ענערגיע. •
וויאזוי צו שפארן ענערגיע און אזוי אויך   ים אייגנטימער איינוואוינער און היעצות פאר 

אפפערט   NYSERDAביזנעסער וועלכע קענען פארמינערן זייער באנוץ מיט ענערגיע. 
ן העלפן שפארן וועלכע קענע היים ענערגיע שפארזאמקייט פראגראמעןאויך א רייע פון 

ענערגיע און רעדוצירן קאסטן מיט די צייט. מענטשן וואס זענען בארעכטיגט לויט זייער  
איינקונפט קענען אויך זיין בארעכטיגט פאר ביליגערע אדער אומזיסטע ענערגיע  

צוגעהאלפענע היים  און  EmPower New Yorkפארבעסערונגען צו זייערע היימער דורך 
 ENERGY STAR® (Assisted Home Performance withשפארזאמקייט מיט 

ENERGY STAR®)  עגן ביי זייערע פראגראמען. היים אייגנטימער זאלן אויך אנפר
לאקאלע גאז און עלעקטריציטעט יּוטיליטי פירמעס צו באקומען דיסקַאונטס אויף  

פראדוקטן און סערוויסעס וועלכע קענען זיי העלפן נידערן זייערע ענערגיע קאסטן א גאנץ 
 יאר.  

פארבינדענע הילף אין דעם  -צוגעפאסטע ליסטע פון ענערגיע-באקומט א פערזענליך •
( קען העלפן ניו  New York Energy Advisorיארק ענערגיע אדווייזאר )ניו  סטעיט.

יארקער וועלכע זענען בארעכטיגט צוליב זייער איינקונפט צו געפונען פראגראמען וואס 
העלפן זיי אויסגעבן ווייניגער אויף ענערגיע און שאפן געזונטערע און באקוועמערע 

, ענטפערן קאנסומערס איינפאכע ניו יארק ענערגיע אדווייזארפלעצער. מיט דעם 
שפארעוודיגע אנבאטונגען אין ניו יארק  -גיעפראגעס און ווערן באהאפטן מיט ענער

און יוטיליטיס, קענען קוואליפיצירטע ניו יארקער  NYSERDAסטעיט. ספאנסירט דורך 
העלפן באצאלן יוטיליטי בילס, באקומען ספעציעלע אנבאטונגען אויף הייצונג הילף, און  

 נאך. 

רמעגליכט פאר ניו  קאמיוניטי סָאלַאר ע שרייבט זיך איין פאר קאמיוניטי סאלאר. •
ַאּפ און קָאנדָא אייגנטימער -יארקער, אריינרעכענענדיג מענטשן וואס דינגען א הויז, קאָ 

און ביזנעסער, צו שפארן געלט יעדן חודש אויף זייערע עלעקטריציטעט בילס. באניצער 
ומען  קענען זיך איינשרייבן אין א קאמיוניטי סָאלַאר פראיעקט וואו פאראן און אנהויבן באק

קרעדיטס אויף זייערע עלעקטריציטעט בילס פאר די ריינע ענערגיע פראדוצירט דורך א  
סָאלַאר פַארם. לערנט מער איבער וויאזוי זיך איינצושרייבן פאר א קאמיוניטי סָאלַאר 

 .  דאפראיעקט 

היים אייגנטימער לענגאויס ניו יארק זענען  באקומט אן אומזיסטע ענערגיע איבערבליק. •
ינונג  וואו'ס NYSERDAאר א אומזיסטער היים ענערגיע אפשאצונג דורך בארעכטיגט פ

. היים  (Residential Energy Audit Programענערגיע איבערבליק פראגראם )
ענערגיע אפשאצונגען זענען פאראן סיי פערזענליך און סיי דורך ניצן רעמָאוט  

טעכנאלאגיעס. טרענירטע און קוואליפיצירנדע קאנטראקטאר וועלכע באזארגן ענערגיע  
ייגנטימער ענטשיידן וועלכע ענערגיע  אפשאצונג סערוויסעס קענען העלפן היים א

פארבעסערונגען זענען ווערד צו אינוועסטירן, אינסטאלירן די פארבעסערונגען, און העלפן  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FResidents-and-Homeowners%2FAt-Home%2FEnergy-Saving-Tips&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3fa350650dfb48a0bde208da9cc4d1ef%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637994666406819890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dR2j%2BNSiDD7jyOGmxpqjVhEzuMRTUasRViSGhMYCFOw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAll-Programs%2FHome-Energy-Efficiency-Upgrades&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3fa350650dfb48a0bde208da9cc4d1ef%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637994666406819890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bx8kuTDTzCblD9u3WHl%2BDrXZT8bL1hK%2BgQqv716BVKI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAll-Programs%2FEmPower-New-York&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3fa350650dfb48a0bde208da9cc4d1ef%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637994666406819890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=USrBK8F0GcEeXXjE4a9SmBIteOCd8K7j1HEp8lAnNHQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAll-Programs%2FAssisted-Home-Performance-with-ENERGY-STAR&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3fa350650dfb48a0bde208da9cc4d1ef%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637994666406819890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hZ3tXceOhGKgpp%2BZOrxvIoLLBCwlGmhUDwR8DUdvkDs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAll-Programs%2FAssisted-Home-Performance-with-ENERGY-STAR&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3fa350650dfb48a0bde208da9cc4d1ef%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637994666406819890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hZ3tXceOhGKgpp%2BZOrxvIoLLBCwlGmhUDwR8DUdvkDs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAll-Programs%2FAssisted-Home-Performance-with-ENERGY-STAR&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3fa350650dfb48a0bde208da9cc4d1ef%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637994666406819890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hZ3tXceOhGKgpp%2BZOrxvIoLLBCwlGmhUDwR8DUdvkDs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fenergyadvisor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3fa350650dfb48a0bde208da9cc4d1ef%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637994666406819890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8dkqABfDALyO%2FJ%2FjS9MHW1Kwea7C0YhF%2FUbj45KA7vc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAll-Programs%2FNY-Sun%2FSolar-for-Your-Home%2FCommunity-Solar%2FCommunity-Solar-Map&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3fa350650dfb48a0bde208da9cc4d1ef%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637994666406819890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=b7X4spOWyeJwxa9j%2FVDX5cdhti%2FdHTSw9tBsCZ2tKhA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAll-Programs%2FEnergy-Audit-Programs&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3fa350650dfb48a0bde208da9cc4d1ef%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637994666406819890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zkcDdpviKCviLGXXixPUhmB7brWEz57mmeb2PKzH%2BwE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAll-Programs%2FEnergy-Audit-Programs&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3fa350650dfb48a0bde208da9cc4d1ef%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637994666406819890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zkcDdpviKCviLGXXixPUhmB7brWEz57mmeb2PKzH%2BwE%3D&reserved=0


אינטערעסט פינאנצירונג -׳ס נידעריגעNYSERDAבאהעפטן היים אייגנטימער מיט 
 פראגראמען.  

קאמיוניטי ענערגיע  רעדוצירט אייער ביזנעס אדער געביידע'ס ענערגיע קאסטן. •
ארום ניו יארק סטעיט קענען העלפן   (Community Energy Advisorsאדווייזארס )

פאמיליע געביידע אייגנטימער צו רעדוצירן זייערע -איינוואוינער, ביזנעסער און מולטי
 ענערגיע באנוץ און קאסטן.  

אנטיילנעמען אין א קאמפיין   לונג קאמפיין.שליסט זיך אן אין א ריינע הייצונג און קי •
פארגרינגערט דעם פראצעס פון ערזעצן א קאמיוניטי מיטגליד׳ס יעצטיגע הייצונג אדער 

קילונג סיסטעם מיט ריינע הייצונג אדער קילונג טעכנאלאגיע דורך באהעפטן מיטגלידער  
באלוינונגען,   קוואליפיצירטע קאנטראקטאר און אויסרעכענען פאטענציעלע-מיט פריער

שטייער הנחות, פינאנצירונג און באצאלונג אפציעס. ערפארענע קאנטראקטאר קענען 
געבן א היים אדער ביזנעס אייגנטימער א גענצליכער אפשאצונג צו ענטשיידן צי זייער 

ווידערשטאנד אפגרעידס וואס -היים אדער ביזנעס ארט וועט אויך בענעפיטן פון וועטער
 NYSERDAערן באקוועמליכקייט און רעדוצירן ענערגיע בילס. באזוכט קען ווייטער העכ

 ו זעהן אויב אייער קאמיוניטי באטייליגט זיך אין א ריינע הייצונג און קילונג קאמפיין.  צ

די ניו יארק סטעיט היים ענערגיע  זייט באקאנט מיט אייערע רעכטן און שיצונגען. •
(  New York State Home Energy Fair Practices Actיושר'דיגע האנדלונג געזעץ ) 

אנטהאלט ברייטע שיצונגען פאר פריוואטע באניצער איבער זייערע יּוטיליטי סערוויסעס. 
  די רעכטן רעכענען אריין די אפציע צו באצאלן בילס צוביסלעך, א מאקסימום אויף

שטייערן וואס קענען איינגעמאנט ווערן פארן צאלן שפעט, איינמעלדן גענוג פאראויס 
בעפארן אפהאקן סערוויסעס און שיצונגען פאר די וועלכע האבן באשטימטע )פיקסד( 

איינקונפט אדער מיט מעדיצינישע פראבלעמען. לערנט איבער די רעכטן פון די  
  . AskPSCדעפארטמענט פון פובליק סערוויס ביי  

ביים אנפרעגן ביי אייער יּוטיליטי  נעמט אין באטראכט ביל באצאלונג אפציעס. •
ּפראוויידער, פרעגט איבער בילינג אפציעס וועלכע ערלויבן פאר אפגעלייגטע באצאלונגען 

אדער 'בודזשעט בילינג' אפציעס צו באלאנסירן יּוטיליטי בילס וועלכע זענען העכער אין  
אין אנדערע. דאס קען העלפן אויסשטעלן אייערע באצאלונגען  איין סעזאן און נידעריגער 

 און עס גרינגער מאכן צו באצאלן. 

שטעלט ענערגיע צו   פארשטייט בעסער די ענערגיע פארוואלטונג פון אייער געביידע. •
גיבט א טיפערע פארשטאנד פון מיטלען און   (Put Energy to Workדי ארבעט )

פראגראמען וואס העלפן אין ענערגיע פארוואלטונג פאר קאמערציעלע און אינדוסטריעלע 
ן מיטלען וועלכע קענען העלפן ברענגען גרעסערע רווחים,  געביידעס און רעכנט אריי

 פעאיגקייט. -שאפן א פארמעסטערישע מעלה. און עררייכן גרעסערע ווידערשטאנד

  
פאר מער אינפארמאציע איבער די פראגראמען, פינאנצירונג און טעכנישע הילף   NYSERDAבאזוכט 

באקומען צו העלפן היים אייגנטימער, מענטשן וואס דינגען הייזער און ביזנעסער צו  וועלכע זענען דא צו 
  מענעדזשען זייערע ענערגיע באדערפענישן.
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