
 
 גאווערנער קעטי האוקול   10/20/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האוקול און סופאלק קאונטי עקזעקיוטיוו בעלאון אנאנסירן שטח טרענספער צו ברענגען 
ווינט ענערגיע טרענירונג צענטער צו סופאלק קאונטי און טרענירן ניו יארקער פאר  -נאציאנאלע ים

  ׳גרינע׳ דזשאבס

      
ווינט -מיליאן דאלערדיגע פארמעסטערישע געלעגנהייט לאנצירט פאר פארברייטערטע ים 9

ענערגיע ארבעטסקראפט אנטוויקלונג און טרענירונג איניציאטיוון צו אדרעסירן ארבעטסקראפט 
   חסרונות און צוגרייטן ניו יארקער פאר הויכע וואוקס דזשאבס

      
און שטעלט אוועק ניו יארק   2035ווינט ענערגיע ביז -מעגעווַאט ים 9,000שטיצט ציל צו אנטוויקלען  

   אלס א צענטער פאר דער אינדוסטריע
     
     

גאווערנער קעטי האוקול און סופאלק קאונטי עקזעקיוטיוו סטיוו בעלאון האבן היינט אויסגעמאלדן דעם  
-ערפאלגרייכן שטח אריבערפיר צווישן ניו יארק סטעיט און סופאלק קאונטי צו ברענגען א נאציאנאלע ים

מיליאן   9ויבן א דער גאווערנער האט אויך אנגעהווינט ענערגיע טרענירונג צענטער צו ניו יארק. 
,  ווינט ענערגיע טרענירונג אינסטיטוט-יםדאלערדיגע פארמעסטערישע געלעגנהייט דורכ׳ן סטעיט׳ס 

געפירט דורך דער ניו יארק סטעיט ענערגיע פארשונג און אנטוויקלונג אויטאריטעט אין צוזאמארבעט מיט  
עיט אוניווערסיטעט פון ניו יארק פארמינגדעיל סטעיט קאלעדזש און סטאני ברוק אוניווערסיטעט,  דעם סט

ווינט ענערגיע ארבעטסקראפט אנטוויקלונג און טרענירונג איניציאטיוון צו  -פאר פארברייטערטע ים
ין דער אדרעסירן ארבעטסקראפט חסרונות און צוגרייטן ניו יארקער פאר הויכע אויפשטייג דזשאבס א

שטייגנדער אינדוסטריע. די היינטיגע מעלדונג פארטרעט אנגייענדע פארשריטן אוועקצושטעלן ניו יארק  
ווינט ענערגיע און שטיצט דעם ׳קלימאט פירערשאפט  -סטעיט אלס דעם לאנד׳ס הויפט צענטער פאר ים

מעגעווַאטס פון   9,000לען  און קאמיוניטי באשיצונג אקט׳ און ׳קאמיוניטי באשיצונג אקט׳ ציל צו אנטוויק
     .2035ווינט ענערגיע ביז -ים

     
 האט גאווערנער האוקול געזאגט.״ניו יארק פירט דעם שטורעם פאר׳ן ריינע ענערגיע רעוואלוציע,״ 

פירנדע פירמעס און פירן אן מיט ביליאנען אין פובליק  -״מיר פאראייניגן זיך מיט אינאוואטיווע, אינדוסטריע
פריוואטע אינוועסטירונגען אויפצוטרייבן עקאנאמישע אנטוויקלונג און גוט באצאלטע דזשאבס פאר ניו און 

ווינט ענערגיע טרענירונג צענטער וועט פארשטערקערן אונזערע  -יארקער. דער נאציאנאלער ים
די   באמיאונגען צוצוגרייטן אונזער ארבעטסקראפט פאר די ׳גרינע׳ דזשאבס פונעם צוקונפט, שטיצן 

פיזישע אינפראסטרוקטור נייטיג פאר די ריינע ענערגיע פראיעקטן און סאלידיזירן ניו יארק׳ס ראלע אלס 
  אלוועלטליכע פירער אין דער מעכטיגער אינדוסטריע.״ 

     
טייל וואס געפונט זיך אין ברענטוואוד פאר  -באזיצן ערד-סופאלק קאונטי האט אפגעקויפט דעם סטעיט

אויסהאלטעוודיגע דזשאב געלעגנהייטן -אלער וואס וועט פארברייטערן צוטריט צו פאמיליעמיליאן ד 1.46
יארן -שולע און קאלעדזש-און בילדונגס פארשריטן, איבערהויפט פאר ניו יארקער איינוואוינער אין הויך

ס  יעריגער לייסענ-22וועלכע קומען יעצט אריין אינעם ארבעטסקראפט. דער ארט, וואס אנטהאלט א 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAbout%2FNewsroom%2F2021-Announcements%2F2021-01-13-SUNY-NYSERDA-Launch-Offshore-Wind-Training-Institute&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C727893addc10475bc63708dab2b553d1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638018789114191583%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QvtKOnsfnzW1u0gONPKfwdy8apxgEBAARPXcr59hdYA%3D&reserved=0


ווינט ענערגיע  -אוועקגעשטעלטע נאציאנאלע ים-אפמאך מיט דער קאונטי, וועט אויפנעמען א ניי
מיליאן דאלערדיגע אינוועסטירונג   10( וואס וועט פינאנצירט ווערן דורך א NOWTCטרענירונג צענטער )

׳ און ׳עווערסָארס ענערדזשי׳(, אין A/Sדורך ׳סָאנרייז ווינד׳ )א געמיינזאמע אונטערנעמונג פון ׳אערסטעד 
, די נעסאוי און סופאלק AFLCIO-שותפות מיט דעם לאנג איילענד פעדערעישען פון ארבעטסקראפט

י און קאנסטרוקציע האנדלעריי, סופאלק קאונטי קאמיוניטי קאלעדזש, אינטערנאציאנאלע  געבו
גרין  -ברודערשאפט פון עלעקטרישע ארבעטער, די יוטיליטי ארבעטערס יוניאן פון אמעריקע, ׳בלו

וועט טרענירן און באשטעטיגן   NOWTCעלייענס׳ און מינאריטעט מילעניער. עס איז ערווארטעט אז דער 
(  GWO׳אלוועלטליכע ווינט ארגאניזאציע׳ )דערטער, אויב נישט טויזנטער, ארבעטער אונטער הונ

יעצט אנבאטן קוריקולום און    NOWTCווינט ענערגיע. אין צוגאב, וועט -פאר ים טרענירונג סטאנדארטן
ארבעט טרענירונג פאר דער קאנסטרוקציע  -אויסשולעריי-שטיצע סערוויסער פאר אריינגאנג אין בעפאר

אציעס וועלכע וועלן זיין א טובה פאר ראיאנישע אינדוסטריע ווי אויך פאבריצירונג סערטיפיק
  באשטעטיגונג.

     
״דאס פארזיכערן אז יעדע יחיד אין יעדער  סופאלק קאונטי עקזעקיוטיוו סטיוו בעלאון האט געזאגט, 

קאמיוניטי אין אונזער ראיאן האט די זעלבע געלעגנהייט פאר הצלחה איז דער שליסל צו מאכן בליען  
צענטרירטער צענטער איז א פלאץ פאר בילדונג, רעגירונג,  -אונזער עקאנאמיע. דער קאמיוניטי

כדי צו עפענען טירן צו געלעגנהייטן. די שותפות מיט׳ן  אינדוסטריע און דער קאמיוניטי זיך צוזאמצוקומען 
ווינט ענערגיע טרענירונג צענטער׳ וועט ערמעגליכן פאר אונזערע איינוואוינער צו זיין  -׳נאציאנאלער ים

ווינט ענערגיע אינדוסטריע. איך וויל דאנקען גאווערנער האוקול -ביים צענטער פון דעם אויפקומענדן ים
עבנקייט צו ארבעטסקראפט אנטוויקלונג און פאר׳ן העלפן אונז אריינבאגלייטן אין א  פאר איר איבערגעג

   נייע תקופה פון עקאנאמישע בליאונג אין אונזער קאונטי.״
     

נאענט צוזאמארבעטן   NOWTCצו מאקסימיזירן בענעפיטן פאר ניו יארק׳ס ארבעטסקראפט, וועט דער 
ארומנעמנדע -( אויף אוועקצושטעלן ברייטOWTIענירונג אינסטיטוט )ווינט ענערגיע טר-מיט׳ן סטעיט׳ס ים

ווינט ענערגיע און ריינע ענערגיע טרענירונג און ארבעטסקראפט אנטוויקלונג  -און איבערשניידנדע ים
ווינט ענערגיע טרענירונג פראגראמען  -פירט פאראויס ים OWTIמיליאן דאלערדיגן   20איניציאטיוון. דער 

נגס אינפראסטרוקטור נייטיג אויף אוועקצושטעלן א טויגליכע ארבעטסקראפט וואס קען  און די בילדו
סטעיט׳יגע  -ווינט ענערגיע אינדוסטריע. דורך קולטיווירן א גאנץ-שטיצן דעם אויפשטייגנדן נאציאנאלן ים

  OWTIפאראיין פןו אינדוסטריע, אקאדעמישע, האנדלעריי און קאמיוניטי צוזאמארבעטשאפטן, וועט דער  
ווינט און סיי  - אויף צו שטיצן סיי ים 2027יאר ביז -ניו יארקער ארבעטער אנגעהויבן היי 2,500טרענירן 

   ווינט באנייבארע ענערגיע פראיעקטן.-יבשה
     

זוכנדיג פארשלאגן פאר נייע   פארבעטונג׳ס צווייטער OWTIארויסגעגעבן דעם  NYSERDAהיינט האט 
שולעס, -ארבעטסקראפט אנטוויקלונג און טרענירונג איניציאטיוון פון טעכנישע/ וואקציאנעלע הויך

קאמיוניטי קאלעדזשעס, אוניווערסיטעטן, יּוניָאנס, טרענירונג און דזשאב פלאצירונג פארמיטלער,  
אציעס. גרענט פינאנצירונג וועט זיין  פראפיט ארגאניז-באזירטע ארגאניזאציע און נאן-קאמיוניטי

צוגעשטעלט פאר טרענירונג איניציאטיוון און פראגראמען וואס פאקוסירן אויף נייע אדער עקזיסטירנדע  
ארבעטער מיט זכות קדימה געגעבן צו פראיעקטן וועלכע דינען פריאריטעט באפעלקערונגען און מענטשן  

וועט אויך פריאריטיזירן פראיעקטן וועלכע באטן אן   NYSERDAפון אונטערסערווירטע קאמיוניטיס. 
ווינט ענערגיע  -ווינט ענערגיע ארבעטסקראפט דורך צוזאמארבעט מיט ים-דירעקטע איינטריט אין דעם ים

׳ס(, דיסטריביוטערס, ווענדארס, סופלייערס, דעוועלאפערס,  OEMארגינעלע געצייג פאבריצירער )
געקליבענע טרענירונג אינסטאנצן וועלן אנהייבן טרענירן   סאסיעשענס.לעיבָאר יוניאנס, און האנדלעריי א

   .2023ארבעטער קורץ נאך די אויסטיילונגען וועלכע זענען ערווארטעט זיך אנצוהייבן אין אנהייב 
   

און   CEOניו יארק סטעיט ענערגיע פארשונג און אנטוויקלונג אויטאריטעט פרעזידענטקע און 
, ״אונטער גאווערנער  פארזיצערין דאריען עם. האריס האט געזאגט-נסיל מיטקלימאט אקציע קאו

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.globalwindsafety.org%2F&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C727893addc10475bc63708dab2b553d1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638018789114191583%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=doONnyiPGsLkrM3R7EWYlnnrbAWpkMQdDVrPZyyGmZ8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.globalwindsafety.org%2F&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C727893addc10475bc63708dab2b553d1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638018789114191583%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=doONnyiPGsLkrM3R7EWYlnnrbAWpkMQdDVrPZyyGmZ8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAll-Programs%2FClean-Energy-Workforce-Development-and-Training%2FNew-York-State-Offshore-Wind-Training-Institute-Workforce-Training-and-Skills-Development&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C727893addc10475bc63708dab2b553d1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638018789114191583%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rq08Wod%2FTN1WJo6DX2FM75RSCtPAnvt3HOwl89wRRYo%3D&reserved=0


ווינט  -האוקול׳ס פירערשאפט, זעצט ניו יארק פאר ווייטער צו צעמענטירן איר וועג צו ניין גיגַאווַאט ים
טרענירטע טאלאנטפולע -ענערגיע און גלייכצייטיג פארזיכערן אז מיר שטעלן אוועק א פילפארביגע, גוט

אויסהאלטעוודיג קאריערעס, אנטוויקלען, פאבריצירן, בויען  -בעטסקראפט וועלכע וועלן, דורך פאמיליעאר
קוקט ארויס צו די פילע   NYSERDAאון אפערירן אונזער ריינע ענערגיע עקאנאמיע. 

ן  צוזאמארבעטשאפטן וואס וועלן געשאפן ווערן אלס רעזולטאט פון דער געלעגנהייט צו גרייטן און טרעניר 
ווינט ענערגיע פראיעקטן און  - וועגווייזיגע פארטפעל פון ים-ניו יארקער צו ארבעטן אויפ׳ן סטעיט׳ס לאנד

   נאך ווייטער.״
   

ניו יארק סטעיט דעפארטמענט פון ענווייראנמענטאלע אפהיטונג קאמיסיאנער און קלימאט אקציע  
רק האט זיך אוועקגעשטעלט אלס א  ״ניו יא פארזיצער באסיל סעגאוס האט געזאגט,-קאונסיל מיט
ווינט ענערגיע, און די טרענירונג וועט העלפן זיכער מאכן אז די גוט באצאלטע דזשאבס  -פירער אין ים

פונעם צוקונפט וועלן זיי צו באקומען פאר אלע ניו יארקער. מיט קלימאט זייענדיג א הויפט ציל פון  
ברענגען באמיאונגען צו  -ר סטעיט ווידעראמאל פאראויסגאווערנער האוקול׳ס אדמיניסטראציע, טוט אונזע

און עררייכן אונזער אמביציעזן ׳קלימאט אקט׳   2035ווינט ענערגיע ביז -מעגעווַאט פון ים 9,000שטיצן 
עמיסיע עלעקטרישע קראפט ביז  -פראצענט זעראָ  100און  2050פראצענט רעדוקציע מיט   85צילן פון 

   ענוויירָאנמענט און באקעמפן קלימאט ענדערונג.״ אויף צו באשיצן אונזער 2040
   

ווינט ענערגיע פראיעקטן וואס -״די ים פובליק סערוויס פארזיצער רארי עם. קריסטיען האט געזאגט,
נייטיג אויף נאכצוקומען דעם ׳קלימאט פירערשאפט און קאמיוניטי באשיצונג  -ווערן געבויט זענען העכסט 

יגן קארבאן רעדוקציע און ריינע ענערגיע צילן צו באקעמפן קלימאט ענדערונג. איך  וועגווייז-אקט׳ס׳ לאנד
אפלאדיר גאווערנער האוקול׳ס פירערשאפט אין פארזיכערן אנטוויקלונג פון אן ארבעטסקראפט 

ווינט ענערגיע פראיעקטן וועלן זיין א טובה פאר אלע ניו  -טרענירונג פראגראם אין לאנג איילענד. די ים
ברענשטאף, שאפן ריינע ענערגיע דזשאבס און -ער דורך רעדוצירן אנגעוויזנקייט אויף פָאסיליארק

  פארבעסערן אונזער ענוויירָאנמענט.״
   

״׳אערסטעד׳ איז  דעיוויד הארדי האט געזאגט,  CEOשָאר׳ פון צפון אמעריקע - ׳אערסטעד ָאף
עס ארבעטסקראפט צו בויען אונזערע פראיעקטן, און דאס באדייט  -אנטשלאסן אוועקצושטעלן א נייעם יו

מאכן גרויסער אינוועסטירונגען אין ארבעטער טרענירונג און צוזאמארבעטן מיט ארטיגע לעיבָאר יּוניָאנס,  
זאמארבעטער. פון אנהייב אן, איז דער ציל  ארבעטסקראפט אנטוויקלונג ארגאניזאציעס, און קאמיוניטי צו

געווען זיך אנצושליסן אין שותפות מיט אינדוסטריע, ארבעטסקראפט און אקאדעמיע צו   NOWTCפאר 
ווינט ענערגיע אינדוסטריע אין סופאלק קאונטי.  -שאפן א צענטער פון געוויכט פאר דער אויפשטייגנדער ים

- וגעפאסט אויף צו פארשטיין די פאדערונגען פון דעם יםפירערשאפט טיעם איז מערסט צ NOWTCדער 
וינט ענערגיע סעקטאר אינדוסטריע און אויסצופלאנירן פראגראמען וואס שטיצן די געברויכן פון סיי  ו

ארטיגע ארבעטער און דער אויפשטייגנדע אינדוסטריע. מיר דאנקען גאווערנער האוקול פאר איר  
זיכערן אז ניו יארקער האבן די געניטשאפטן נייטיג אויף צו העלפן  אנגייענדע פירערשאפט אויף צו פאר

   אונז בויען די קריטיש נייטיגע ריינע ענערגיע פראיעקטן.״
 

׳עווערסָארס ענערדזשי׳ הויפט עקזעקיוטיוו באאמטער און פרעזידענט דזשאו נאולען האט געזאגט, 
ווינט ענערגיע טרענירונג צענטער׳ וואס וועט  -ם״מיר שטאלצירן זיך צו שטיצן דאס שאפן א ׳נאציאנאלער י

צושטעלן קריטיש נייטיגע טרענירונג און געלעגנהייט מהלכים פאר ניו יארקער וואס זוכן אריינצוקומען אין  
דעם דערהייטערנדער אינדוסטריע. אדאנק גאווערנער האוקול׳ס פירערשאפט, טוט ניו יארק שטיצן די  

אין ברענטוואוד   NOWTCוינט ענערגיע ארבעטסקראפט, און דער ו-אנטוויקלונג פון א נייע ים
פרעזענטירט אן אידעאלע געלעגנהייט צו שטיצן שטארקע קאמיוניטי פארבינדונגען וועלכע ברענגען  

ווינט ענערגיע  -באוואוסטזיניגקייט און צוטריט צו די דזשאב געלעגנהייטן אין דער אויפקומענדער ים
   אינדוסטריע.״

     



     
פאכיגע אפליקאציע פראצעס וואס באשטייט פון א געפאדערטע  -פארבעטונג איז כולל א צוויי OWTIדער 

פארבעטונג׳ פולקאמען פארשלאג. באגריף פאפירן  -דורך-באגריף פאפיר נאכגעפאלגט דורך א ׳בלויז
,  2023,  23מערץ , ביז 2022,  20וועלן אנגענומען ווערן אויף א כסדר׳דיגן באזיס אנגעהויבן אקטאבער 

און וועלן אפגעשאצט ווערן אינערהאלב פיר ביז זעקס וואכן פון ערהאלטן. נאך א גינציגע איבערבליק,  
וועלן געקליבענע אפליקאנטן ווערן פארבעטן אריינצוגעבן א פולקאמען פארשלאג מיט די פאלגענדע  

   ענדע דאטומען:
     

     ;2023,  17יאנואר  - רונדע איינס •
      ;2023, 23מערץ  - רונדע צוויי •
  . 2023, 1יוני  - רונדע דריי •

     
ווינט ענערגיע טרענירונג פראגראמען און איניציאטיוון איז  -אנטוויקלונג און איינפירונג פון געקליבענע ים

חדשים. די נייע טרענירונג איניציאטיוון   24ביז  18ערווארטעט פארטיג צו ווערן אינערהאלב אומגעפער  
ודסאן וואלי קאמיוניטי קאלעדזש ׳ס ערשטע צוויי געווינענדע פארשלאגן צו הOWTIוועלן בויען אויף דעם 

אין טראוי, ניו יארק, און לאגווארדיע קאמיוניטי קאלעדזש אין קווינס, ניו יארק, צו שטיצן אנהייב יארן  
טרענירונג און פעאיגקייט אנטוויקלונג פאר אונטערסערווירטע קאמיוניטיס און פריאריטעט  

איינקונפט און  -מיט דיסַאביליטיס, נידעריגעאריינגערעכנט וועטעראנען, מענטשן  —באפעלקערונגען 
סיי אין דעם קאפיטאל ראיאן און סיי אין ניו יארק   —היימלאזע פערזאנען, ווי אויך איינצעלנע עלטערן 

   סיטי.
        

״אונטער די  סטעיט אוניווערסיטעט פון ניו יארק קאנצעלארין דעבארע עף. סטענלי האט געזאגט, 
פירערשאפט פון גאווערנער האוקול און אלס רעזולטאט פון א טיפע אנטשלאסנקייט לענגאויס אונזער 

  סטעיט צו העכערן אונזער באניץ פון באנייבארע ענערגיע קוועלער, מאכט ניו יארק באדייטנדע
איז שטאלץ  SUNYאינוועסטירונגען אין בילדונג און טרענירן פאר אונזער צוקונפטיגע ארבעטסקראפט. 

ווינט ענערגיע  -צו זיין א טייל פון די וויכטיגע ארבעט אויף צוצוגרייטן סטודענטן פאר די אויפקומענדע ים
עכנאלאגיע, ענערגיע  אינדוסטריע, מיט גוט באצאלטע דזשאבס אין פאבריצירונג, ווינט טורבינע ט

ווינט ענערגיע  -טראנסמיסיע און נאך. אונזער דאנקבארקייט צו אונזערע צוזאמארבעטער ביים ים
, ווי אויך פארמינגדעיל סטעיט קאלעדזש און סטאני  NYSERDAטרענירונג אינסטיטוט, איבערהויפט 

ט ענדערונג און אויסשולן דער  ברוק אוניווערסיטעט וועלכע פירן פאראויס באמיאונגען צו באקעמפן קלימא
   ריינע ענערגיע ארבעטסקראפט פונעם צוקונפט.״

  
״צוטריט צו באנייבארע ענערגיע וועט זיין דאס מיטגליד סטיוו ענגלברייט האט געזאגט,  -אסעמבלי

באדייט פונעם צוקונפט. צוליב דעם איז עס אזוי דערפרייענד צו זען אז גאווערנער קעטי האוקול שטעלט  
ווינט ענערגיע כדי אז עס זאל אונז קענען  -פולקאמע געוויכט פון איר אמט אויף צו אנטוויקלען ים די

צושטעלן מיט אן אפטימיסטישע צוקונפט וואס רעכנט אריין סיי געזונטהייט בענעפיטן צוליב ווייניגער  
ול פאר איר חכמה  לופט פארפעסטונג און טויזנטער נייע דזשאבס. קאנגראטולאציעס צו גאווערנער האוק

   און בליק.״
  

נעסאוי און סופאלק געבוי און קאנסטרוקציע האנדל פרעזידענט מעטיו אראסיטש האט געזאגט, 
״היינט נעמען מיר דעם נעקסטן גרויסן טריט אין באהעפטן לאנג איילענד׳ס ארבעטסקראפט צום הארץ 

אויסדרוקן מיין הערצליכע דאנקבארקייט פאר  פון אונזער נייע עקאנאמיע פאר ניו יארק סטעיט. איך וויל 
ווינט ענערגיע אינדוסטריע דא אין לאנג איילענד. דער  -פירן דער ים-איר פירערשאפט און פאראויס

גאווערנער האט געליפערט אויף א צוזאג פון מאכן ארבעטסקראפט אנטוויקלונג איר הויפט ציל, און היינט  
עשטאנען אינאיינעם בשעת זי האט אויסגעמאלדן א נייע פינאנצירונג  האט זי עס אויפגעוויזן! מיר זענען ג



ווינט ענערגיע טרענירונג  -שטראם אריבער די גאס פון דאס וואס וועט ווערן דעם ׳נאציאנאלער ים
(. די איינריכטונג וועט דינען אלס א מאגנעט אויף צוצוציען טאלאנט דורך NOWTCצענטער׳ )

אגראמען אין דעם ברענטוואוד קאמיוניטי און העלפן אנווייזן די יונגווארג  ארבעטסקראפט אנטוויקלונג פר
׳ס סטראטעגישע צוזאמארבעט מיט NOWTCאויף אויסצוזוכן נייע מהלכים אין קאריערע געלעגנהייטן. 

  GWO׳ארסטעד׳ און ׳מאערסק׳ וועט שאפן א צענטראלע טרענירונג איינריכטונג וואס וועט מאכן 
ווינט ענערגיע אינדוסטריע און פילט אן  -באקומען פאר סיי ווער עס ארבעט אין דער יםסערטיפיקאציע צו 

ווינט ענערגיע וואס מיר בויען אט דאהי  -פון ים 9GWא חסרון וואס איז נייטיג אין זיך צוגרייטן פאר דעם  
   אין לאנג איילענד.״

   
, האט געזאגט,  Ph.Dנעיו, סופאלק קאונטי קאמיוניטי קאלעדזש פרעזידענט עדווארד טי. בא

עדזש׳ ארבעטסקראפט -״סופאלק קאונטי קאמיוניטי קאלעדזש איז אנטשלאסן סיי צוצושטעלן ׳קָאטינג
מיטלען -בילדונג אין אויפשטייגנדע אינדוסטריעס ווי ווינט ענערגיע און צו געפונען אינאוואטיווע לייזונגס

טוויקלען דעם  שותף אין דאס אנ-וואס שטיצט אלע סופאלק קאונטי׳ס קאמיוניטיס. אלס א גרונט
ווינט ענערגיע טרענירונג צענטער׳, איז דער קאלעדזש אנטשלאסן צו טרענירן דעם ווינט  -׳נאציאנאלער ים

 ענערגיע ארבעטסקראפט פונעם צוקונפט.״  
 

ווינט  -״יםאון פרעזידענטקע ליז בורדאק האט געזאגט,  CEOשָאר ווינט׳ -׳ביזנעס נעטווָארק פאר ָאף
ענדערן די אומשטענדן אין פארשנעלערן דעם לאנד׳ס ענערגיע טראנזיציע און   ענערגיע קען אינגאנצן

גלייכצייטיג שאפן גוט באצאלטע דזשאבס אין אלע קאמיוניטיס. עררייכן אונזער אמביציעזע נאציאנאלע  
און סטעיט צילן וועט אבער דאך פאדערן אז מיר זאלן גיך אויפשטעלן א געניטע ארבעטסקראפט פון  

טויזנטער. ניו יארק האט געוויזן, און ווייזט ווייטער, פירערשאפט דורך אגרעסיוו ארבעטן צו  צענדליגע 
ווינט ענערגיע. דער  -בויען דעם פילפארביגן ארבעטסקראפט און ברייט פארשפרייטן די מעלות פון ים

   ויס.״נעטווָארק גראטולירט דעם סטעיט און אירע צוזאמארבעטער אויף נאך א וויכטיגע טריט פארא
     

סאנדבערג  JCאון הויפט אקטיוויסט באאמטער  CEO׳אמעריקען קליען ּפַאווער׳ צווישנצייטיגע 
״דאס איז דער ענגסטער לעיבָאר מארקעט וואס מיר האבן געזען אין צענדליגע יארן און   האט געזאגט,

נייטיג צום  -ז העכסטדאס שטיצן א פעסט אוועקגעשטעלטע און ארייננעמיגע ארבעטסקראפט היינט אי
ווינט ענערגיע אינדוסטריע. מיר אפלאדירן גאווערנער  -לאנדישע ים-ערפאלג פון דעם אויפשטייגנדן אין

און זייערע צוזאמארבעטער פאר׳ן פארזעצן ווייטער צו שאפן געלעגנהייטן אויף צו   NYSERDAהאוקול, 
ווינט ענערגיע. מיר  -ייט צו פירן אין ים אנטוויקלען אונזער ארבעטסקראפט אין א סטעיט וואס שטייט גר

ווינט ענערגיע אינדוסטריע  -לאנדישע ים-שטייען איין טריט נאענטער צו בויען דעם צוקונפט פון דעם אין
   טרענירטע ארבעטסקראפט אויף עס צו שטיצן.״-מיט א שטארקע, גוט

     
קטארין עדריענע עספאסיטא האט ׳סיטיזענס קאמפיין פאר דע ענוויירָאנמענט׳ עקזעקיוטיוו דירע

״די טראנזיציע צו באנייבארע ענערגיע מיינט אריבערפירן אונזער ארבעטסקראפט צו נייע   געזאגט,
די היסטארישע איינריכטונגען, וואס   ענערגיע סעקטאר.-דזשאב געלעגנהייטן וועלכע דינען דעם ווינט

טן אונזער ארבעטסקראפט פאר נייע קאריערע  געפונט זיך אין הארץ פון לאנג איילענד, וועלן צוגריי
  צוגאנגען נייטיג אין פאבריצירונג און טעכנאלאגיע אויף ארויסצוהעלפן די באנייבארע ענערגיע אויפגאנג.

-פארזארגן קאמיוניטיס מיט בילדונג, טרענירונג פראגראמען און דזשאב פלאצירונג ערפילן א העכסט
ונזער אינזל׳ס ארבעטסקראפט נאר אויך הייבן די יונגווארג אין  נייטיגע געברויך פאר נישט בלויז א

קאמיוניטיס אין אומגינציגע אומשטענדן. פארזארגן דערהייטערנדע קאריערע געלעגנהייטן וואס צאלן 
געוואונשענע אופן צו באשעפטיגן  -שטאנדהאפטיגע געהאלטן אין אן אויפשטייג אינדוסטריע איז א גאר

זיי שטעלן אויף א וועג פון הצלחה. מר גראטולירן גאווערנער האוקול, די יוניאן   אונזער יונגווארג און
מיטגלידער, ׳ארסטעד׳ און אלע וואס האבן געהאט א חלק אין מאכן דאס א ווירקליכקייט פאר לאנג  

   איילענד.״
     



ווינט  -״די אמעריקאנער ים שָאר ווינד עלייענס׳ דירעקטאר פרעד זאלצמאן האט געזאגט,-ָאף NY׳
ענערגיע אינדוסטריע שטייט גרייט צוצולייגן טויזנטער פאמיליע אויסהאלטעוודיגע דזשאבס אין ניו יארק  

פארזיכערנדיג אז סטעיט. היינט ברענגט גאווערנער האוקול וויזיאנערישע אינוועסטירונג אין טרענירונג, 
שטרעבנדע פאכלייט שאפן זיך די נייטיגע פעאיגקייטן צו שפילן א באדייטנספולע ראלע אין דער  

   אויפשטייגנדער ׳גרין און בלוי׳ ענערגיע עקאנאמיעס.״
  

באנייבארע ענערגיע פון לאנג איילענד עקזעקיוטיוו דירעקטאר גארדיען ראקע האט געזאגט,  
נע ענערגיע ארבעטסקראפט דא אין לאנג איילענד און לענגאויס דעם סטעיט אין  ״טרענירן אונזער ריי

קארבאן עקאנאמיע באקרעפטיגט דורך באנייבארע  - נייטיג פאר ניו יארק׳ס טראנזיציע צו א זעראָ -העכסט
ענערגיע. איך אפלאדיר גאווערנער האוקול פאר איר וויזיאנערישע פירערשאפט און אנטשלאסנקייט צו  

באצאלטע דזשאבס און -יו יארק׳ס עקאנאמיע קארבאן נייטראל און גלייכצייטיג שאפן גוטמאכן נ
  עקאנאמישע געלעגנהייטן.״

   

  —״דורך דורכפירן  ניו יארק ליעגע פון קאנסערוועישען פרעזידענטקע דזשולי טיגהע האט געזאגט,
קלוגע און ווירקזאמע ענערגיע ּפָאליסי, האבן גאווערנער האוקול און   —און געשווינד איינפירן 

NYSERDA ווינט ענערגיע  -געמאכט ניו יארק א נאציאנאלע פירער אין דעם אויפשטייגנדן ים
אינדוסטריע. און יעצט, מיט א נאציאנאלע טרענירונג צענטער און א פעסט אוועקגעשטעלטע 

ארבעטסקראפט אנטוויקלונג פראגראם אויף דעם האריזאנט, איז ניו יארק איין טריט נאענטער אויף זיך  
 ברענשטאף און צו א ריינע ענערגיע עקאנאמיע.״  -ן שמוציגע פָאסילאוועקציען פו 

  
- וועגווייזיגע ים-אינאיינעם טוען די היינטיגע מעלדונגען שטיצן די אנטוויקלונג פון ניו יארק סטעיט׳ס לאנד

ליניע, וואס האט יעצט פינף פראיעקטן אין אקטיווע אנטוויקלונג, דער  -ווינט ענערגיע פראיעקט רערן
  4,300עסטער פארטפעל אין דעם לאנד. דער אנהייב פארטפעל אנטהאלט א סך הכל פון איבער גר

מיליאן ניו יארקער שטובער, און איז ערווארטעט צו ברענגען א   2.4מעגעווַאטס, באקרעפטיגן איבער 
ביליאן דאלער צו דעם סטעיט. די פראיעקטן זענען אויך   12.1קאמבינירטע עקאנאמישע השפעה פון 

דזשאבס אין פראיעקט אנטוויקלונג, שטאנדטייל פאבריצירונג,   6,800ערווארטעט צו שאפן איבער 
ווינט  -מעגעווַאטס פון ים 9,000אינסטאלאציע און אפעראציעס און אויסהאלטונג. עררייכן דעם סטעיט׳ס ׳

פראצענט פון   30׳ ציל וועט שאפן גענוג ענערגיע קראפט צו באקרעפטיגן אומגעפער 2035ענערגיע ביז 
מיליאן וואוינונגען, און טרייבן   6ניו יארק סטעיט׳ס עלעקטרישע קראפט געברויכן, גלייך מיט באלד 

  דזשאבס. 10,000אומגעפער 
     

  וועגווייזיגע קלימאט פלאן-ניו יארק סטעיט׳ס לאנד
  

יווער קלימאט און זויבערע  אגרעס-וועגווייזיגע קלימאט אגענדע איז דער מערסט-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  
נדעמיע. מיט׳ן אריינשטעלן אין געזעץ דער ׳קלימאט  פא  19-יארק סטעיט ערהוילט זיך פון דער קאוויד

פירערשאפט און קאמיוניטי באשיצונג אקט׳ האט זיך ניו יארק געשטעלט אויף א וועג צו דערגרייכן איר  
  70, אריינגערעכנט שאפן 2040עמיסיע עלעקטריק סעקטאר ביז׳ן יאר  -פארלאנגטע ציל פאר א זערא

, און צו דערגרייכן קארבאן נייטראליטעט איבער דער  2030ן יאר פראצענט איבערניציגע ענערגיע ביז׳
גאנצער עקאנאמיע. עס בויט אויף ניו יארק׳ס פרעצעדענטלאזע אינוועסטירונגען צו פארשנעלערן  

גרויספארנעמיגע באנייבארע  120ביליאן דאלער אין  35זויבערע ענערגיע, אריינגערעכנט איבער 
ביליאן דאלער צו רעדוצירן געביידע   6.8קטן לענגאויס דעם סטעיט, ענערגיע און טראנסמיסיע פראיע

-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   158,000אמען שטיצן די אינוועסטירונגען באלד פארפליכטונגען. אלעס צוז 



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 דעם קלימאט אקט וועט ניו יארק בויען אויף די פארשריטן און רעדוצירן  2035יאר ענערגיע ביז׳ן 
, און גלייכצייטיג פארזיכערן  2050שטאפלען ביז   1990פראצענט פון די   85גרינהויז גאז עמיסיעס מיט  

ע  פראצענט פון די מעלות פון זויבערע ענערגי 40פראצענט מיט׳ן ציל פון   35אז ווייניגסטנס 
פירן פארשריטן  -אינוועסטירונגען ווערן צוגעטיילט צו קאמיוניטיס אין אומגינציגע אומשטענדן, און פאראויס

  185ארטיגע ענערגיע אויסניץ מיט  -שפארעדיגקייט ציל צו רעדוצירן אויפ׳ן-ענערגיע 2025צום סטעיט׳ס 
   באניץ געשפארטע ענערגיע.-פון ענדע BTUטריליאן 
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