
 
 גאווערנער קעטי האוקול    11/302022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מייל שַאמּפלעין הודסָאן ּפַאווער   339גאווערנער האוקול אנאנסירט אנהייב פון קאנסטרוקציע אויף 
 עקסּפרעס טראנסמיסיע ליניע צו ברענגען ריינע ענערגיע צו ניו יארק סיטי  

  
גרויסער פראיעקט לעיבאר אפמאך אויסגעפירט מיט ניו יארק סטעיט בילדינג ענד קאנסטרוקשען  

 פארזיכערן אז ליניע ווערט אויפגעשטעלט דורך יוניאן ארבעטער  טרעידס צו 
  

ביליאן דאלער אין עקאנאמישע   3.5אינפראסטרוקטור אנטוויקלונג ערווארטעט אריינצוברענגען 
 אויסהאלטנדע דזשאבס  -פאמיליע  1,400בענעפיטן צו ניו יארקער און שאפן באלד 
  

פראצענט פון דער סטעיט׳ס עלעקטרישע   70יאגט צו פארשריט צו עררייכן ניו יארק׳ס ציל צו שאפן  
 עמיסיע גריד  -אויף א וועג צו א זערא 2030באנייבארע קוועלער ביז    ענערגיע פון 

  
  

מייל -339גאווערנער קעטי האוקול האט היינט אפגעצייכנט דאס אנהייב פון קאנסטרוקציע פון דער 
שַאמּפלעין הודסָאן ּפַאווער עקסּפרעס טראנסמיסיע ליניע, וואס ווערט אנטוויקלט דורך טראנסמיסיע דער  

קוועבעק אין קאנאדע דירעקט צו ניו -טיגער טאג אינק., אויף צו ליפערן ריינע ענערגיע פון היידראהיינ
יארק סיטי. די קאנסטרוקציע פון דעם דאזיגן ׳גרינער׳ אינפראסטרוקטור פראיעקט, וועלכע הייבט זיך אן 

וועלאפער און ניו יארק  נאכפאלגנדיג דאס אויספירן פון א גרויסער יוניאן לעיבאר אפמאך צווישן דער דע
ביליאן דאלער אין  3.5סטעיט בילדינג ענד קאנסטרוקשען טרעידס, איז ערווארטעט צו ברענגען 

אויסהאלטנדע יוניאן  -פאמיליע 1,400עקאנאמישע בענעפיטן צו ניו יארקער בשעת׳ן שאפן באלד 
רייכן ניו יארק׳ס קלימאט  דזשאבס דורכאויס קאנסטרוקציע. היינטיגע מעלדונג יאגט צו פארשריט צו ער 

פראצענט פון דער סטעיט׳ס עלעקטרישע   70פירערשאפט און קאמיוניטי באשיצונג אקט ציל צו שאפן 
 עמיסיע גריד.  -אויף א וועג צו א זערא 2030ענערגיע פון באנייבארע קוועלער ביז 

  

רן ריינע ענערגיע צו ניו  ״בשעת קאנסטרוקציע הייבט זיך אן אויף דעם דאזיגן פראיעקט צו העלפן ליפע
האט   יארק סיטי, טוט אונזער סטעיט פארשטעלן נאך א ביישפיל פון וואס קלימאט שריט זעט אויס,״

״די שַאמּפלעין הודסָאן ּפַאווער עקסּפרעס טראנסמיסיע ליניע איז א   גאווערנער האוקול געזאגט.
אויסהאלטנדע,  -מאנומענטאלע טריט אין ריכטונג פון אפהיטן אונזער ענווייראנמענט און שאפן פאמיליע

אין צוזאמארבעט מיט יוניאן לעיבאר,  ׳גרינע׳ דזשאבס סיי אין אפסטעיט און סיי אין דאונסטעיט ניו יארק.
ט דער דאזיגער ׳גרינער׳ אינפראסטרוקטור פראיעקט ברענגען ביליאנע דאלארן אין עקאנאמישע  ווע

בענעפיטן צו אונזער סטעיט און אויספלאסטערן דעם וועג פאר ריינערע לופט און א געזונטערע צוקונפט  
   פאר אלע ניו יארקער.״

  
״די שַאמּפלעין הודסָאן  געזאגט,  עס סעקרעטארשע פון ענערגיע דזשעניפער עם. גרענהאלם האט- יו

ּפַאווער עקסּפרעס איז א מאכטפולע ביישפיל פון דעם אינפראסטרוקטור וואס פרעזידענט ביידען און 
גאווערנער האוקול זענען פארפליכטעט צו ברענגען צו ניו יארק און אמעריקע. דער פראיעקט איז  



ליכע ענערגיע בשעת׳ן שאפן גוט באצאלטע, יוניאן  ערווארטעט צו ליפערן ריינע, צוגענגליכע און פארלעס
 דזשאבס.״  

  
שַאמּפלעין הודסָאן ּפַאווער עקסּפרעס איז דער ערשטער פון צוויי היסטארישע פראיעקטן אנצוהייבן  

קאנסטרוקציע אונטער דער סטעיט׳ס ערשטער פון איר סארט באנייבארע ענערגיע און טראנסמיסיע 
, וואס איז אנגעפירט דורך דער ניו יארק סטעיט ענערגיע פארשונג און  4טיער פראגראם, באקאנט אלס  

אנטוויקלונג אויטאריטעט. דער פראגראם צילט צו ליפערן מיט פאראנטווארטליכקייט א באדייטנדע  
איז אנגעוויזן אויף  העכערונג פון באנייבארע ענערגיע צו ניו יארק סיטי, א געגנט פון דער סטעיט וואס

פיּועל עלעקטרישע קראפט אויפטרייבונג וואס געפונען זיך הויפזעכליך אין -עלטערנדע פָאסיל
אונטערסערווירטע קאמיוניטיס, לעבט אדורך די מערסט באדייטנדע לופט קוואליטעט פראבלעמען און 

ייכנטע נויט פאר פארבעסערטע  פיּועל עמיסיעס, און האט אן אנגעצ-געזונטהייט ווירקונגען פון פָאסיל
גריד פארלעסליכקייט און באפעסטיגקייט. ווען פארטיג, וועט די שַאמּפלעין הודסָאן ּפַאווער עקסּפרעס  

עלעקטריציטעט, גענוג צוצושטעלן עלעקטרישע קראפט  -מעגעווַאטס פון ריינע היידראָ  1,250ליפערן 
מיליאן מעטריק טָאנען   37רבאן עמיסיעס מיט פאר איבער א מיליאן היימען און וועט רעדוצירן קא 

לענגאויס דעם סטעיט, דאס זעלבע ווי אראפנעמען א האלבע מיליאן אויטאס פון דער ראוד יעדעס יאר.  
 . 2026די טראנסמיסיע ליניע איז ערווארטעט צו זיין פולקאם אפעראציאנעל אין דעם פרילינג פון 

  
דער   האט באשטעטיגטדי דאזיגע דערגרייכונג קומט נאך וואס ניו יארק סטעיט פובליק סערוויס קאמיסיע 

מייל   17.6פראיעקט׳ס ערשטער ענווייראנמענטאלע מענעדזשמענט און קאנסטרוקציע פלאן פאר א 
שטרעקע פון דער טראנסמיסיע רוט צווישן פוטנאם און ווייטהאלל. די אנהייב פאזע פון קאנסטרוקציע 

זיך אנהייבן אין אקטיוויטעטן, אריינגערעכנט צוגרייטונג און קאנסטרוקציע פון א אראפלייג ארט, וועט 
. א  2024וואשינגטאן קאונטי, נעבן ווייטהאלל, און איז ערווארטעט צו פארזעצן דורכאויס נאוועמבער 

   . דאמאפע פון דער טראנסמיסיע ליניע קען מען געפונען  
  

, און  CEOניו יארק סטעיט ענערגיע פארשונג און אנטוויקלונג אויטאריטעט פרעזידענטקע און 
״מיט קאנסטרוקציע זיך  עם. האריס האט געזאגט,   פארזיצער, דאריען -קלימאט אקציע קאונסיל מיט

אנהייבן אויף דעם שַאמּפלעין הודסָאן ּפַאווער עקסּפרעס פראיעקט, טוהן מיר העלפן באפעסטיגן ניו 
-פיּועלס און דעמאנסטרירן צו דער לאנד וויאזוי סטראטעגישע פריוואט-יארק׳ס איבערטויש פון פָאסיל

- אל -לפן לייזן געוויסע פון אונזערע שווערע ענערגיע פראבלעמען פניםפובליק צוזאמארבעט קען אונז הע
פנים. אלס די ערשטע פון צוויי היסטארישע אנטוויקלונגען זיך אנצוהייבן, טוט שַאמּפלעין הודסָאן ּפַאווער  

אלעס בשעת ניו יארק זעצט פאר צו   -עקסּפרעס אונז העלפן אריינבאגלייטן דעם גריד פון דער צוקונפט  
ויען די מערסט שטאנדהאפטיגע פובליק באנייבארווארג פייפליין אין דער לאנד וואס וועט צושטעלן  ב

 עלעקטרישע קראפט פאר היימען און ביזנעסער פאר פילע יארן אין דער צוקונפט.״ 
  

״איך אפלאדיר גאווערנער  פובליק סערוויס קאמיסיע פארזיצער ראורי עם. קריסטשען האט געזאגט, 
האוקול׳ס פארפליכטונג צו אנטוויקלען פראיעקטן אזויווי שַאמּפלעין הודסָאן וואס טוט פארשטערקערן  

נערגיע צוקונפט,  דעם רוקנביין פון אונזער ענערגיע סיסטעם. אין צוגאב צו העלפן פארזיכערן א ריינע ע
טוהן אזעלכע פראיעקטן פארשטערקערן דאס זיכערהייט און פארלעסליכקייט פון דעם טראנסמיסיע  

ארומנעמנדע  -סיסטעם. אלס אזאנס, וועט שאמפלעין הודסאן שפילן א הויפט ראלע אין אונזער ברייט
פערן ריינע ענערגיע צו  פלאן צו מאדערניזירן אונזער סטעיט׳ס טראנסמיסיע סיסטעם כדי אז עס זאל לי 

 פירן אונזערע קלימאט צילן און שאפן ריינע ענערגיע דזשאבס.״  -אלע ניו יארקער, בשעת׳ן פאראויס
  

ניו יארק סטעיט דעפארטמענט פון ענווייראנמענטאלע אפהיטונג קאמיסיאנער און קלימאט אקציע  
יעס צו גאווערנער האוקול און ״קאנגראטולאצפארזיצער באסיל סעגאוס האט געזאגט, -קאונסיל מיט

מיטארבעטער פאר׳ן פארזעצן צוצויאגן ניו יארק׳ס איבערטויש צו א ׳גרינערע׳ צוקונפט מיט דער דאזיגער 
דערפרייענדער ריינע ענערגיע דערגרייכונג. די טראנסמיסיע ליניע איז די לעצטע אין א סעריע פון 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAll-Programs%2FClean-Energy-Standard%2FRenewable-Generators-and-Developers%2FTier-Four&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0f2add7540da4812f85a08dad2ee38ed%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638054217847959434%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=47oysgVP%2Ft5cQyqSw5rqQLBiWfDbMJ5wbh36o291n68%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocuments.dps.ny.gov%2Fpublic%2FCommon%2FViewDoc.aspx%3FDocRefId%3D%257BFD2E4FC4-0B01-4271-8AC7-F81F40C95B6A%257D&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0f2add7540da4812f85a08dad2ee38ed%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638054217847959434%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1W7m1a1U4WDB7s%2B%2BRfVxC52eehDuzKyxT2qCmKfAkxI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchpexpress.com%2Fproject-overview%2Froute-maps%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0f2add7540da4812f85a08dad2ee38ed%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638054217848115647%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=I%2B5YOsvgh4X6nXQ2wI3umYPCS7Sa8t9sxwVv6i0MXtU%3D&reserved=0


פירן באנייבארע ענערגיע טעכנאלאגיעס ווי ווינט,  - ויסבאדייטנדע, אויף דורות אינוועסטירונגען צו פארא
עלעקטריק וואס וועט אונז העלפן נאכקומען אונזערע אמביציעזע קלימאט צילן -סָאלַאר און היידראָ 

בשעת׳ן אויסהאלטן ארטיגע דזשאבס און העלפן ליפערן ריינע ענערגיע צו קאנסומערס לענגאויס ניו יארק 
 סטעיט.״  

  
יט לעיבאר דעפארטמענט קאמיסיאנערין און קלימאט אקציע קאונסיל מיטגלידער ניו יארק סטע

״יוניאן לעיבאר זעצט פאר צו שפילן אן איינגעלידערטער טייל אין ראבערטא רירדאן האט געזאגט, 
אונזער ריינע ענערגיע איבערטויש. דער שַאמּפלעין הודסָאן ּפַאווער עקסּפרעס פראיעקט וועט שאפן  

שאבס, צושטעלן עלעקטרישע קראפט פאר איבער א מיליאן היימען און אנהאלטן ניו יארק  יוניאן דז 
 סטעיט׳ס פירערשאפט אין דעם ריינע ענערגיע סעקטאר.״  

  

ניו יארק סטעיט דעפארטמענט פון טראנספארטאציע קאמיסיאנערין מארי טערעסע דאמינגעז האט 
ענערגיע געשעט יעצט אין דער עמפייער סטעיט אדאנק  ״די צוקונפט פון ריינע און באנייבארע  געזאגט,

געוואונשענע נייע דזשאב געלעגנהייטן און -גאווערנער האוקול׳ס דרייסטע פירערשאפט, וואס שאפט גאר 
מיר אלע האבן א ראלע צו שפילן    פארזיכערנדיג א שטאנדהאפטיגע צוקונפט פאר אלע ניו יארקער.

פט און קאמיוניטי באשיצונג אקט, און דער דאזיגער פראיעקט איז  אונטער ניו יארק׳ס קלימאט פירערשא
גאר וויכטיג, וועט עס העלפן אונזער סטעיט  איין וואס איז אזוי אמביציעז ווי עס איז אויספירליך.

נאכצוקומען אונזער קלימאט צילן פארגעלייגט אינעם געזעץ, און אפירצוברענגען א גרינע ענערגיע  
  סערווירן דורות.״ עקאנאמיע וואס וועט

  
״דער שאמפלעין הודסאן פראיעקט סעקרעטאר פון סטעיט ראבערט דזשעי. ראדריגעז האט געזאגט, 

וועט ברענגען א נייע עפאכע פון פארלעסליכע און שטאנדהאפטיגע ריינע ענערגיע פאר ניו יארקער. איך  
ן ווי דער שאמפלעין הודסאן צו ניו יארק  אפלאדיר גאווערנער האוקול פאר איר וויזיע צו ברענגען פראיעקט

וואס וועט מאדערניזירן די ענערגיע סיסטעמען אין דער סטעיט און ברענגען ריינע ענערגיע דזשאבס פאר  
- ניו יארקער, פאר איצטיגע און צוקונפטיגע דורות, בשעת׳ן אנבאטן א נייע וויזיע פון ענווייראנמענטאל

 געליפערט צו אונזער סטעיט.״  גינציג און פארגעשריטענע ענערגיע
  

און קאמיסיאנערין האוּפ נייט האט געזאגט,  CEO׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ פרעזידענטקע,  
פירן גאווערנער  -״די שַאמּפלעין הודסָאן ּפַאווער עקסּפרעס טראנסמיסיע ליניע וועט העלפן פאראויס

 1,400האוקול׳ס אמביציעזע ריינע ענערגיע צילן פאר ניו יארק סטעיט, בשעת׳ן אויך שאפן באלד  
אן דאלער אין  בילי 3.5מייל לאנג, אבער די   339דזשאבס פאר ניו יארקער. די טראנסמיסיע ליניע איז 

עקאנאמישע בענעפיטן וואס עס רעפרעזענטירט גייט פיל ווייטער אין וואס אנבאלאנגט סיי באנייבארע  
   ענערגיע און סיי ניו יארק׳ס שטאנדהאפטיגע צוקונפט.״

  
אויסהאלטנדע דזשאבס פאר ניו  - צו פארזיכערן אז דער פראיעקט ברענגט אן קוואליטעט, פאמיליע

און היטאשי  NKTַאמּפלעין הודסָאן ּפַאווער עקסּפרעס׳ס קאנטראקטערס, קיוויט, יארקער, טוהן ש
פאר דער ליניע׳ס  אויספירן פראיעקט לעיבאר אפמאכן מיט עלעקטרישע און געבוי האנדל יוניאנס 

  באזונדערע לאקאלע יּוניָאן קאפיטלן לענגאויס 15קאנסטרוקציע דורך יוניאן ארבעטער. דעקנדיג מער ווי 
ערווארטעט אינאיינעם צו   ׳פראיעקט לעיבאר אפמאכן׳באזונדערע האנדלס דיסציפלינען, זענען די  22

מיליאן ארבעטס שעה׳ן. אין אקטאבער, האבן די יּוניָאנס און דער ׳טשעמפלעין  3דערגרייכן מער ווי 
יג דערמיט  , אפשפיגלענדPLAפראיעקט טיעם מסכים געווען צו דעם ערשטן  האדסאן פאוער עקספרעס׳

. צווישן די  2022כמעט צוויי מיליאן פון די ארבעטס שעה׳ן וואס מען רישט זיך זאלן זיך אנהייבן שפעט 
מייל אפסטעיט אונטערערדישע טייל פון דעם פראיעקט   147האנדלערייען וואס נעמען אנטייל אין דעם 

רכאויס די קאנסטראקשען פונעם  זענען ׳אפערעיטינג אינזשינערס׳, ׳לעיבָארערס׳ און ׳טיעמסטערס׳. דו
פראיעקט, האבן זיך די קאנטראקטארן זיך פארפליכטעט צו פרובירן אויפנעמען מינאריטעטן ארבעטער  

באזיצטע ביזנעס  - דיסעיבעלד וועטעראן-באזיצטע ביזנעס פירמעס און צו ניצן סערוויס-און פרויען



גלידער פון אונטערסערווירטע קאמיוניטיס אריינגערעכנט קאנצענטרירטע באמיאונגען אריינצונעמען מיט
אין דעם ארבעטסקראפט לענגאויס די געביטן פונעם פראיעקט. מער ׳פראיעקט לעיבאר אפמאכן׳ זענען 

ערווארטעט אויסגעפירט צו ווערן אין די קומענדיגע חדשים פאר די אונטערוואסער טייל פון די 
ונעם ׳טשעמפלעין האדסאן פאוער עקספרעס׳  טראנסמישן ליניע, צוגלייך ווי די קאנסטראקשען פ

 קאנווערטער סטאנציע אין אסטאריא, קווינס.  
  

׳טשעמפלעין האדסאן פאוער עקספרעס׳ זעצט פאר דורכצופירן סטעיקהָאלדער און קאמיוניטי 
מיטהאלטונגס מיטינגען צו אינפארמירן דעם פובליק איבער אירע קאנסטרוקציע און אפערירונגס  

ן. ווי דער פראיעקט רוקט זיך פאראויס, וועט ׳טשעמפלעין האדסאן פאוער עקספרעס׳  אקטיוויטעט
- צוזאמען ארבעטן מיט די יּוניָאנס און טרענירונג פראגראמען ארויסצוהייבן טרענירונג און טרענירונג

אין צוגאב צו די דאזיגע  ארבעט געלעגנהייטן פאר ארבעטער אין אונטערסערווירטע קאמיוניטיס.
מיאונגען, איז די ׳טשעמפלעין האדסאן פאוער עקספרעס גרינע עקאנאמיע פָאנד׳ אוועקגעשטעלט  בא

מיליאן דאלער פאר קלימאט אינדוסטריע טרענירונג פראגראמען,   40געווארן אהערצושטעלן 
סערווירטע -אויסגעשטאט צו ווייטער סטימיולירן נייע קאריערע געלעגענהייטן פאר לאקאלע און אונטער 

מיוניטיס לענגאויס דעם געפלאנטן וועג מיטן ציל צו בויען טאלאנט אין די אנטוויקלענדע גרינע  קא
עקאנאמיע. געלעגנהייטן פאר צווייטע דזשאבס ווערן עוועיליבל אלץ א דירעקטע רעזולטאט פון דעם  

פון ׳טשעמפלעין האדסאן פאוער עקספרעס׳ און  לוועבזייט פראיעקט וועלן פראקלאמירט ווערן אויף דעם 
 ארויסגעהויבן דורך מיטארבעט מיט לאקאלע קאמיוניטי פירער און ציווילע ארגאניזאציעס.  

  

CEO  ,״די נייע טראנסמישען ליניע וואס  פון היידרא קוויבעק, סאפיא בראטשא האט געזאגט
ענערגיע דזשענערעיטער אין צפון אמעריקע מיט ניו יארק סיטי וועט טוישן -פארבינדט דעם גרעסטן ריינע

מיטל פַאר פילע  -איז אין א וועג א איינפיר CHPEדער ענערגיע אויסזען פון אונזער גאנצן ראיאן. דער  
קענען צושטעלן עלעקטרישע   עלעקטריסיטי צו-גרויסע קוואנטומען היידראָ  —באדייטנספולע זאכן 

פיּועל דאס אויפצוטוען; א  -קראפט פארלעסליכערהייט פאר היימען און ביזנעסער אן צו ברענען פָאסיל
איז באזירט אויף די פרינציפן פון סאציעלע גערעכטיגקייט און נייע  קאמיוניטי אינוועסטירונג צוגאנג וועלכע  

געזעצענע קאמיוניטיס, אזויווי אונזערע מָאוהָאוק פריינט אין ׳קאהנאווא:קע׳,  - מיטארבעט מיט אלט
וועלכע זענען דא היינט מיט אונז. דעקארבאניזאציע איז אונזער געמיינזאמע ציל, און אונז האבן בדעה  

פריינטליכע ענערגיע פאר ניו יארק  -וייטער צו זיין אייערע אליאירטע, צושטעלנדיג קלימאטפארצוזעצן ו
 פאר פילע יארן אין דער צוקונפט.״ 

  
״דאס איז א מאמענט אין מער  דאנאלד דזשעסאום האט געזאגט,  CEOטראנסמישן דעוועלאפערס 

י קאנסטרוקציע אויף א טראנספארמירנדע  יאר פון אויפטון, אז אונז פאנגען אפיציעל אן ד-ווי א צענדליג 
ענערגיע  -פראיעקט וואס וועט שפילן א הויפט ראלע אין העלפן ניו יארק עררייכן אירע גרויסארטיגע ריינע

איז דער הויכפונקט פון אומערמידליכע באמיאונגען פאר   CHPEצילן. דערגרייכן דעם דורכברוך פאר 
איעקט אין פארלויף פון די יארן, אנגעהויבן ביי פובליק פילע וואס האבן שטארק געהאלטן פונעם פר

באאמטע צו קאמיּוניטי מיטארבעטער, ביזנעס ארגאניזאציעס, לעיבָאר יּוניָאנס און ענווייראנמענטאלע  
גרופעס, וואס אלע האבן געמאכט וויכטיגע ביישטייערונגען צו דעם פראצעס, דעמאנסארירענדיג וויאזוי  

קאמפליצירטע ענערגיע פלענער א ריאליטעט. אונז קוקן ארויס ווייטער פארצוזעצן צו מאכן גרויסע און 
-ענערגיע טראנסמישען פראיעקט און אירע ברייט- אונזער שווערע ארבעט אהערצושטעלן דעם ריינע

 ארומנעמענדע בענעפיטן פאר ניו יארק.״ 

  

״די האט געזאגט, דיער -אהענטאן :איענטע נע ראטיטסענאהאניאס קאהסענענהאווע סקיי
׳קאהנאווא:קע׳ )מָאוהָאוקס( פון ׳קאהנאווא:קע׳ האבן א פערזענליכע פארבינדונג צו ניו יָארק סיטי,  

פון אלע ׳קאהנאווא:קע׳ קאמיוניטיס האבן געהאלפן בויען פארשידענע   ארבעטער-וויבאלד דורות פון אייזן
קוועבעק׳, -צט, אלץ א מיטארבעטער פון ׳היידראָ ליין. אי -בריקן און געביידעס פון ניו יארק סיטי׳ס סקיי

שטעלן מיר צו ריינע רעניועבל ענערגיע פאר די סיטי. דאס איז אין פארגלייך צו דער עלעקטרישע קראפט  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchpexpress.com%2Fnews%2Fchamplain-hudson-power-express-provides-update-on-anticipated-full-operation-date%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0f2add7540da4812f85a08dad2ee38ed%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638054217848115647%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qJH4OystiY7oPVWgQlUzDXxeNglZDicXizzcxqJ%2BOXg%3D&reserved=0


גענוג פאר א מיליאן הייזער, פארמינערן שעדליכע קארבאן עמישאן און פארבעסערן די קוואליטעט פון 
פאלק, זענען מיר שטענדיג אויפמערקזאם איבער די זיבן צוקונפטיגע דער לופט. אלץ די קאהנאווא:קע 

ממשות׳דיגע צוזאמארבעט באמיאונגען פאר א ריינערע ענוויירָאנמענט, און אין דער זעלבער   די  —דורות 
קאהנאווא:קע אויסצופירן אונזערע פאראנטווארטליכקייטן פאר די   צייט שאפן מער געלעגנהייטן פאר

 .״ ענווייערמענט

  

- פרעזידענט פון דעם ׳בילדינג ענד קאנסטראקשן טרעיד קאונסיל׳ פון גרעיטער ניו יארק, גערי לא 
אינפרוסטראקטור,  -״אויב וויל ניו יארק אויפהאלטן איר פירערשאפט אין גרינעבארבערא האט געזאגט, 

- איז נישט נאר א וועג  איז קריטיש וויכטיג מיר זאלן פארזעצן צו אינוועסטירן אין דעוואלאפמענט וואס
דזשאבס דורכאויס דעם פראצעס. דער    ווייזער צו די פלענער, נאר אויך שאפט עס גוטע געהאלט יוניאן

היינטיגער גרונטשטיין לייגן רעפרעזענטירט דעם אנפאנג פון אנדערע אינפרוסטרוקטור פראיעקטן 
- און די עררייכונג פון אונזערע ריינעוועלכע וועלן דינען אלץ סטימולאציע פאר ניו יארק׳ס עקאנאמיע 

און די סטעיט, צוצושטעלן טאלאנטפולע   CHPEענערגיע צילן. אונז קוקן ארויס ווייטער צו ארבעטן מיט 
פרויען וואס וועלן עפעקטיוו פארענדיגן דעם פראיעקט ווען גלייכצייטיג -לייט און האנדלס-יוניאן האנדלס

 קלאס קאריערע מיט בענעפיטן.״ - מיטל האבן זיי די מעגליכקייט צון זוכן א
  

סעקרעטאר און ניו אינגלענד רידזענעל מענעדזשער, לעיבארער׳ס -טרעזשערי גענעראל
״ס׳איז גוט צו זען  אמעריקע, ארמאנד אי. סאביטאני האט געזאגט, -אינטענעשאנאל יוניאן אוו נארט

ין  ענערגיע א-א פראיעקט וואס וועט טראנספארמירן די סופליי פון ריינע - לאזט זיך אין גאנג  CHPEווי די 
איינוועגס פארפליכט זיך צו נוצן מיליאנען שעה׳ן ארבעט. אין נאמען פון אונזערע  -ניו יארק סיטי און אין

טיעם פאר די וויכטיגע  CHPEמיטגלידער, גראטוליר איך די ניו יארק סטעיט און  500,000איבער 
 היינטיגע דערגרייכונג.״ 

  
אוו ענדזשינערס׳ טאמאס עי. קאללאהאן האט  דער פרעזידענט פון ׳ניו יארק סטעיט קאנפרענס  

״די אינטערנאציאנאלע יוניאן אוו אפערעיטינג ענדזשינערס איז שטאלץ צו ארבעטן אויף דעם  געזאגט, 
במינו ענערגיע  -דער ׳שַאמּפלעין הודסָאן ּפַאווער עקסּפרעס׳ איז א יחיד טראנספארמירענדן פראיעקט.

עס   קאנאמישע איינדרוק לענגאויס ניו יארק און נאך ווייטער.פראיעקט וואס וועט שאפן א שטארקע ע 
וועט שאפן הונדערטער גוטע יוניאן דזשאבס און וועט העלפן לאקאלע ארבעטער שטיצן זייערע  

פאמיליעס. גראטולירונגען צום היינטיגן דורכברוך צום גאווערנאר און צו אלע אגענטורן און ארגאניזאציעס 
   וקן דעם וויכטיגן פראיעקט פאראויס!״פאראנטווארטליך פאר ר

    
CHPE   סקול דיסטריקס  59מוניציפאליטעטן און  73וועט צושטעלן אן עקאנאמישעק שטופ פאר

ביליאן דאלער אין   1.4איינקונפט פארגרעסערונג פון -לענגאויס ניו יארק סטעיט מיט א צוביסליכע שטייער
יאר פונעם פראיעקט. אין די קומענדיגע וואכן,   25רשטע פאנדינג פאר לאקאלע קאמיוניטיס איבער די ע

 אנהייבן אויסגעבן פאנדינג פון באלד דרייסיג מיליאן דאלער, אריינגערעכנט:   CHPEוועט 
  

מיליאן דאלער אין אינדוסטריעלע דעוועלאופמענט אגענטורן אין קאונטיס וואו די טראנסמישן  12 •
  ליניע לויפט אריבער.

פאנד צו  -מיליאן דאלער ענווייערמענטאלע טראסט  117מיליאן דאלער דורך אירע  12די ערשטע  •
  וועגן.-פינאנצירן פראיעקטן וועלכע פארבעסערן ניו יארק׳ס מזרח׳דיגע קארידאר וואסער

עקאנאמיע פאנד צו  -מיליאן דאלערדיגן גרין 40מיליאן דאלער אנצופאנגן דעם  2.5די ערשטע  •
טוויקלונג און טרענירונג פלענער אין אונטערסערווירטע קראפט אנ-שטיצן די ארבעטס

 קאמיוניטיס.
  



מיליאן דאלער צו שטיצן קאנסטראקשן פון דעם רענדאללס איילענד נאטור צענטער און דעם   2 •
  פראגראמירונג.\ לאבראטאריע STEM׳קווינס ווערייעטי באויס ענג גורעלס קלוב׳ 

  
דורך דער פובליק סערוויס   באשטעטיגט געווארןטראקטן זענען  און ׳קלין פעט ניו יארק׳ קאנ CHPEדי 

, מאכנדיג זיי די גרעסטע טראנסמיסיע אינפראסטרוקטור דעוועלאפמענט אין  2022קאמיסיע אין אפריל 
יאר. צוזאמען, זענען די פראיעקטן אומשטאנד ארויסצוגעבן א   50ניו יארק סטעיס אין די לעצטע 

אדער מער ווי א דריטל פון ניו יארק  ענערגיע א יאר,  -שעה פון ריינע-מיליאן מעגאוואט 18געשאצטע 
ביליאן דאלער נעט   5.8סיטי׳ס יערליכע עלעקטרע פארנוץ, און גלייכצייטיג ברענגנדיג ביז א 

-געזעלשאפטליכע בענעפיטן לענגאויס דעם סטעיט, אריינגערעכנט שעדליכע גאז רעדוצירונג, לופט
דזשאבס לענגאויס די סטעיט מיט א   פאמיליע אויסהאלטענדע 10,000קוואליטעט פארבעסערונג און 

פארדינענדע  -ביליאן דאלערדיגע עקאנאמיע אנטוויקלונג אינוועסטערונגן, אריינגערעכענט אין שוואך 8.2
 קאמיוניטיס.  

  
״דאס איז א היסטארישער טאג אין די סיטי׳ס און ניו יארק סיטי מעיאר עריק עדעמס האט געזאגט, 

פירענדע געווינס פאר  - טויש און א נאציאנאל-קלימאטן סטעיט׳ס מאביליזאציע אנטקעגען
, און גאווערנאר האוקול פאר  NYSERDAענווייערמענטאלע גערעכטיקייט. איך אפלאדיר די קאמיסיע, 

ענערדזשי וואס האט -נעמען גרויסארטיגע שריט צו ענדיגן די אומגעווענליכע צוטריט צו ריניועבעל
. די פארענדיגונג פון דעם ׳שַאמּפלעין הודסָאן ּפַאווער עקסּפרעס׳  געפלאגט אונזער שטאט שוין צו לאנג 

טראנסמיסיע ליניע וועט ערמעגליכן דאס פארשליסן עטליכע פון די עלטסטע און מערסט פארפעסטנדע  
עלעקטרישע קראפט פאבריקן אינעם סטעיט, וועלכע געפונען זיך נעבן קאמיוניטיס וועמענס איינוואוינער  

פארציאנעל פון אטעמען און קארדיאוואסקולער מחלות. דער פראיעקט איז אויך א גרויסער  ליידן אומפרא
אויסהאלטעוודיגע יוניאן דזשָאבס,  -אינוועסטירונג אין די גרינע עקאנאמיע, מיט איר שאפן פאמיליע

  וועלכע וועלן העלפן שאפן א געזונטערע, מער יושר׳דיגע און מער שטאנדהאפטיגע ניו יארק סיטי.״
  

פראיעקט איז א   CHPE״דער  וואשינגטאן קאונטי אדמיניסטראטארין מעליסע פיטש האט געזאגט, 
ריזיגע געלעגנהייט פאר וואשינגטאן קאונטי און איר אפעקטן וועלן אויף זיכער בענעפיטירן אונזערע  

 איינוואוינער פאר פילע קומענדיגע יארן!״ 
  

״איך בין שטאלץ און באגייסטערט אז  לי איגען האט געזאגט, ווילעדזש ָאוו ווייטהאל מעיארקע דזשו
ווייטהאל וועט זיין א חלק פון דעם פראיעקט צו העכערן דאס באנוץ פון באנייבארע ענערגיע אין ניו יארק  

איך בין אויך דאנקבאר אז די עקאנאמיע פונעם ווילעדזש ָאוו ווייטהאל וועט געניסן פאר פילע   סטעיט.
די קאנסטרוקציע פאזע וועט אנבאטן ארטיגע דזשָאבס הארט דאהי אין וואשינגטאן   רן.קומענדיגע יא 

אינעם לאנגן טערמין וועלן אונזערע איינוואוינער, סטודענטן    קאונטי און אונטערהייבן ארטיגע ביזנעסער.
  PILOTצאלער געניסן פאר פילע יארן אינעם צוקונפט דורך די פאראויסגעזעענע -און שטייער

 דער פראיעקט איז א געווינס פאר יעדן און ווייטהאל שטאלצירט זיך צו האבן א חלק דערין.״  פאנדס.

  
-״היידראָ  ניו יארק ליעגע פון קאנסערוועישען וויילער פרעזידענטקע דזשולי טיגהע האט געזאגט,

ּפַאווער איז געווען א גרויסע קוואל פאר ניו יארק׳ס ענערגיע פארטפעל זינט ווען מיר האבן איינגעשפאנט  
פון ניאגארא פָאלס מיט איבער א יארהונדערט צוריק. די ניו יארק ליעגע פון קאנסערוועישען   די שטראמען

ויסע טראדיציע מיט׳ן בויען דער ׳שַאמּפלעין וויילער אפלאדירט גאווערנער האוקול פאר׳ן אנהאלטן די גר
און  —מייל קיין ניו יארק סיטי  300הודסָאן ּפַאווער עקסּפרעס׳ טראנסמיסיע ליניע. ליפערן ריינע ענערגיע 

איז אן אויפט ווי עס פאסט פאר׳ן עמפייער סטעיט    —יוניאן דזשָאבס אין דעם פראצעס  1,400ליפערן 
 אלע שטאלצירן.״  פון וועלכן מיר קענען זיך

  
עקזעקיוטיוו דירעקטארין פון ׳סיטיזענס קאמפיין פאר דע ענוויירָאנמענט׳ עדריענע עספאסיטא האט  

ברענשטאף אויף ריינע  -״עס איז גאר דערהייטערנד אז אונזער טראנזיציע פון אומריינע פָאסילגעזאגט, 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAbout%2FNewsroom%2F2022-Announcements%2F2022-04-14-Governor-Hochul-Announces-Approval-of-Contracts&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0f2add7540da4812f85a08dad2ee38ed%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638054217848115647%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JkUBw1gd4UzyV1NcIAPtqrhiwsXuLu9vjXt9XrG1n%2FU%3D&reserved=0


ון באקעמפן קלימאט ענדערונג נאר עס וועט  באנייבארע ענערגיע וועט נישט בלויז רייניגן אונזער לופט א
וויכטיגע טראנזיציע מאכט נייטיג אז מיר זאלן קולטיווירן  -אויך אויפלעבן אונזער עקאנאמיע. די קריטיש

אונזער ארבעטסקראפט אויף אן אופן וואס פירט פאראויס אונזערע ריינע ענערגיע צילן און הייבט ניו 
אין ניו יארק, מאכן מיר ריינע ענערגיע    באצאלטע יּוניָאן דזשָאבס. -טיארקער וואס ארבעטן שווער מיט גו
 און גוטע דזשָאבס א ווירקליכקייט.״  

  
REBNY ,״מיט׳ן אנהייבן ארבעט איז ניו יארק איין טריט  פרעזידענט דזשעימס ווהעלען האט געזאגט

בן ברייט פארשפרייטע מעלות  נענטער צו א ריינע און מער שטאנדהאפטיג געבויטע סביבה וואס וועט הא
פאר  NYSERDAפאר אונזער עקאנאמיע און פובליק געזונטהייט. מיר דאנקען גאווערנער האוקול און 

זייער פירערשאפט אויף דעם פראיעקט און אנגייענדע באמיאונגען צו עררייכן דעם ציל פון דעם סטעיט׳ס  
 קלימאט אקט.״ 

  

נדוסטריעלע דעוועלאפמענט אגענטור דעיוו א׳ברייען האט  וואשינגטאן אי-פארזיצער פון ווארען
וועט ברענגען א באדייטנדע בענעפיט   CHPE״די טראנסמיסיע ליניע וואס ווערט געבויט דורך  געזאגט,

נישט נאר וועט זיין א טובה פון די   פאר וואשינגטאן קאונטי במשך די קומענדע דרייסיג יאר.
מיליאן   283קאנסטרוקציע און איינקויף פון מאטעריאלן און סערוויסעס אליין, נאר עס וועט אויך זיין 

אר די ווילעדזשעס, טאונס, סקול דיסטריקטן און די געצאלט פ PILOTSדאלער אין בענעפיט פעקלעך און 
נויטיגע גרויסע אפגרעידס און פארבעסערונגען  -קאונטי וואס וועט ערמעגליכן צו קענען מאכן די העכסט

   אין סקולס, ראודס, און פובליק איינריכטונגען.״

  
 פירנדע קלימאט פלאן  - ניו יארק סטעיט׳ס לאנד 
אגרעסיווער קלימאט און זויבערע -גווייזיגע קלימאט אגענדע איז דער מערסטווע-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-יארק סטעיט ערהוילט זיך פון דער קאוויד
פירערשאפט און קאמיוניטי באשיצונג אקט׳ האט זיך ניו יארק געשטעלט אויף א וועג צו עררייכן איר  

 70שאפן   , אריינגערעכנט2040עמיסיע עלעקטריק סעקטאר ביז׳ן יאר -פארלאנגטע ציל פאר א זערא
, און צו דערגרייכן קארבאן נייטראליטעט איבער דער  2030פראצענט איבערניציגע ענערגיע ביז׳ן יאר 

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

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

׳גרינע באנק׳   NYין ביליאן דאלער א 1.6נערגיע טראנספארטאציע איניציאטיוון, און איבער ע
דזשאבס אין ניו יארק׳ס   165,000פארפליכטונגען. אלעס צוזאמען שטיצן די אינוועסטירונגען מער ווי 

- פראצענטיגער וואוקס אין דער אויסגעשפרייטער סאלאר  2,100, א 2021ריינע ענערגיע סעקטאר אין 
ווינט ענערגיע  -מעגאוואטס פון ים 9,000און א פארפליכטונג צו אנטוויקלען  2011נערגיע סעקטאר זייט ע

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

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

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