
 
 גאווערנער קעטי האקול   1/10/2023  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנאר האקל מעלדט פראגראמען צו צושטעלן עקאנאמישע שטיצע צו פארמערס און  
  פארשטערקערן ניו יארק'ס עסן צושטעל קייט

  
פארשלאג וועט פארמערן עסן סיסטעם שטאנדהאפטיגקייט, מוטיגן אינוועסטירונג צו מאדערניזירן 

  צוקומפטפארמס, און בויען אן אגריקולטור ארבייטע פייפ ליניע פארן 
   

גאווערנער וואט ארויסגעבן אן עקזעקיוטיוו באפעל צו פארשטערקערן די פאדערונג פאר ניו יארק  
  סטעיט עסנווארג און דראמאטיש פארמערן קויפן פון פארם פראדוקטן

  
מיליאן דאללער גרענט פראגראם צו צושטעלן שולעס מיט די רעסורסן צו  -שלאגט פאר מולטי

  ן סערווירן פרישע, געזונטע מאלצייטן צוגרייטן אויפן ארטצוגרייטן לאקאלע עסנווארג או 
  
  

גאווערנאר קעטי האקל האט היינט געמאלדן וועגן עטליכע גרויסע פארשלאגן צו צושטעלן עקאנאמישע  
סטעיט אוו   2023שטיצע צו פארמערס און פארשטערקערן ניו יארק'ס עסן צושטעל קייט אלס טייל פון די 

רק'ס אגריקולטור אינדוסטרי איז אויסגעשטאנען עטליכע שוועריגקייטן נאכפאלגנדיג  די סטעיט. ניו יא
פאנדעמיק, וואס האט אויך אויפגעוויזן עטליכע שוואכקטיין דורכאויס די לאקאלע עסן   COVID-19דעם 

סיסטעם. די גאווערנער האט ארויסגעגעבן פלענער צו פארשטערקערן די פאדערונג פאר ניו יארק סטעיט  
סנווארג און דראמאטיש פארמערן קויפן פון לאקאלע פארם פראדוקטן, מוטיגען אינוועסטירן צו ע

  מאדערניזירן ניו יארק'ס פארמס, און בויען אן אגריקולטור ארבעטער פייפ ליניע פארן צוקומפט.
  
וניטיס און  ניו יארק׳ס אגריקולטורעלע אינדוסטרי איז וויכטיג פאר אונזער עקאנאמיע, אונזערע קאמי"

רעגירונג צוגאנג, צו שטיצן ניו  -אונזער לעבנסשטייגער און מיר ווילן זיכער מאכן אז מיר נעמען א גאנצע
"די פראגראמען וועלן נעמען   האט גאווערנאר האקל געזאגט.יארק'ס אגריקולטורישע קאמיוניטי," 

ושטעלן עקאנאמישע שטיצע פאר  צ -קריטישע שריט צו העלפן די אגריקולטורישע קאמיוניטי מצליח זיין 
  ניו יארק פארמערס און פארזיכערן די סטעיט'ס עסן צושטעל קייט." 

  
  נוצן סטעיט קויפן מאכט צו פארשטערקערן פאדערונג פאר ניו יארק אגריקולטור

סטעיט אוו די סטעיט, האט די גאווערנאר פארגעשלאגן צו אנהויבן א נייע   2023אלס טייל פון די 
פראגראם צו מוטיגן די פארלאנג פאר ניו יארק'ס אגריקולטורישע פראדוקן און שטארק פארמערן די צאל  

ספולע  סוקסע- פון עסן וואס ווערט געקויפט דורך ניו יארק סטעיט אגענטורן. דורך נוצן שטארק 
פערצענט ניו יארק שולע עסן   30שולע פראגראם, איר -צו- פראגראמען, אזויווי די סטעיט'ס פארם

פראגראם, און די ערנער ניו יארק פראגראם אלס א סטאנדארט, האט די גאווערנאר געשטעלט א  
זי   פערצענט.  30דראמאטישע ציל צו פארמערן סטעיט אגענטור איינקונפט פון לאקאלע פראדוקטן צו 

וועט ארויסגעבן אן עקזעקיוטיוו באפעל וואס באפעלט ניו יארק סטעיט אגענטורן און פארבינדענע  
אינטיטוציעס צו פארמערן די פערצענט פון עסן וואס זיי באקומען פון קוועלער פון ניו יארק פראדוצירערס,  

יט צו נייע פארקעטס און  פערצענט. דאס וועט צושטעלן פארמערס נישט נאר מיט צוטר 30מיט א ציל פון 



סטימולירן ווייטערע עקאנאמישע אינוועסטירן אין פארם פראדוקציע און עסן פראצעסירונג אין ניו יארק,  
אבער וועט אויך צושטעלן דירעקטע עקאנאמישע שטיצע צו די אגריקולטורישע קאמיוניטי. ניו יארק  

ן; דורך דעם פראגראם, וועט ניו יארק  מיליאן אויף ניו יארק עס $4סטעיט געבט יעצט אויס באלד 
ווערד פון פארם פראדוקטן פון לאקאלע פראדוצירערס. קאונטי און  $400באקומען און קויפן באלד 

מניציפאל רעגירונגען, ווי אויך לאקאלע שולע דיסטריקטס, וועלן אויך ווערט געמוטיגט און ווערן 
   צוגעשטעלט די מעגלכיקייטן נאכצוקומען דעם ציל. 

  
מיליאן איבער פינעף יאר צו   $50אין צוגאב דערצו, האט די גאווערנאר פארגעשלאגן צו צושטעלן 

לאקאלע שולע דיסטריקטס צו שטיצן קאכן פאסיליטיס וואס פירן צו דאס נוצן פון פרישע ניו יארק סטעיט  
נפראסטרטקטור  שולע קינדער. די שולע עסן אי K-12פארם פראדוקטן ביים צוגרייטן מאלצייטן פאר 

גרענט פראגראם וועט צושטעלן די רעסורסן וואס שולעס דארפן צו זאמלען, אוועקלייגן, פראצעסירן און  
צוגרייטן פארם פראדוקטן, און ערמעגליכן צו קאכן היימישע מאלצייטן צוגעגרייט אויפן ארט פאר שולע  

  קינדער. 
  

  מאכן די אינוועסטירונג טעקס קרעדיט צוריקצאלבאר
פערצעט אינוועסטמענט טעקס   20אנגענומענע -גאווערנאר האקל שלאגט פאר צו בויען אויף איר לעצטנס

קרעדיט פאר פארמערס צו מאכן דעם טעקס קרעדיט צוריקצאלבאר פאר פינעף יאר. די צוריקצאלבארע  
פארם פראדוקציע אינוועסטירונג, אזויווי קויפן נייע מאשינען,  -טעקס קרעדיט וועט מוטיגן נאך אויפן

קלאסיגע אנעראביק בייאדיידזשעסטערס וואס קענען פארמינערן עמישאנס. נאך א -אריינגערעכנט ערשט
צייט אפשניט וואס ניו יארק פארמס זענען אויסגעשטאנען פיל שוועריגקייטן, אריינגערעכנט צושטעל קייט 

די פאנדעמיק, אומזיכערקייטן אויפן מארק פלאץ, און פארמערטע ארבעט קאסטן, וועט  שטערונגען צוליב 
דער פארשלאג העלפן ניו יארק'ס פראדוצירער מאדערניזירן זייערע פארמס און בעסער קאנקורירן אינםע 

  צוקומפט.
  

  מאכן א פארם ארבייטער פייפ ליניע 
ן די צושטעל קייט, האט די גאווערנאר צוגעזאגט צו  מיטן פארשטאנד אז ארבעט איז א קריטישע טייל פו

בויען א שטארקע אגריקולטור ארבעטער פייפ ליניע און אדרעסירן די עסן צושטעל ארבעטערע מאנגל  
דורך פארזיכערן אז טרענירונג און עדיוקעישאנעל פראגראמען זענען גרייט און אוועילעבל פאר יעצטיגע  

די גאווערנער שלאגט פאר אז די ניו יארק סטעיט דעפארטמענט אוו   ארבעטער און צוקומפטיגע דורות.
(  New York State Department of Agriculture and Markets, AGMאגריקולטור און מארקעטס )

זאל ארבעטן מיט וויכטיגע סטעיקהאלטערס צו אידענטיפיצירן אינטערנשיפד און אפרענטיסשיפס פאר  
אס זענען אינטרעסירט אין א צווייטע קאריערע אין די ערטער פון  יונגע מענטשן און פאר די וו

הארטיקולטור, מילכיג פארוואלטונג, געוואוקס פראדוקציע, עסן פראדוקציע, עסן אויסטיילונג, און 
וועט אויך ארבעטן מיט עדיוקעישאנעל אינסטיטוציע דורכאויס   AGMאנדערע פארבינדענע אינדוסטריס. 

רן אז די נויטיגע פראגראמען וואס וועלן העלפן סטודענטן נאכקומען  די סטעיט צו פארזיכע
אגריקולטורישע אינדוסטרי באדינגונגען צו באקומען ארבעט ווערן צוגעשטעלט. אין צוגאב דערצו, וועט  

מען מאכן פארבינדונגען מיט ארבעטער אנטוויקלונג איינהייטן צו צופאסן און פלאצירן די נייע ארבעטערס  
  מיט אינדוסטרי געלעגנהייטן.דירעקט 

  
דער פראגראם וועט אויך ארבעט צו פארברינדן מייגרענט מענטשן און אסיילום זוכערס מיט אגריקולטור   

און עסן אינדוסטרי ארבטע, אריינגערעכנט פארשלאגן צו פארמערן געלטער פאר לעגאלע סערוויסעס,  
ארבעט סטאוס. די גאווערנאר שלאגט אויך פאר אז    וואס וועלן שטיצן די מענטשן מיטן באקומען לעגאלע

AGM   זאל ארבעט צוזאמען מיט אגריקולטור ארגאניזאציעס צו העלפן מייגרענט ארבעטערס מיט
  ארבעט סערוויסעס אזויווי סקרינינג, שפראך אויסלערנען, עיקר סקיל אנטוויקלונג, און פלאצירונג.

                                                        
  פארמערן עסנווארג פראדוקציע



די גאווערנער דערקענט דאס געברויך פאר נאך אגריקולטור פראצעסירונג מעגליכקייט צו העלפן אנפולן  
 Empire Stateועלאפמענט )די לעכער אין די צושטעל קייט. זי וועט אנזאגן פאר עמפייער סטעיט דעו

Development, ESD און )AGM    צו פארזיכערן אז ניו יארק'ס עסן פראדוקציע אפטיילונג שטייגט און
אגענטור טיעם וואס וועט ארבעטן -וועלן צאמשטעלן אן אינטער AGMאון  ESDפארשפרייט זיך ווייטער. 

מיט נייע און פארגרעסערטע עסן פראדוצירערס צו פארזיכערן אז פראבלעמן און לעזונגען ווערן 
אידענטיפיצירט דורכאויס דעם פראיעקט אנטוויקלונג, אפשאצן עקזיסטירנדע סטימולן און מאכן 

  ווייטער מטיגען אינוועסטירונג אין עסן פארדוקציע אינעם סטעיט. פארשלאגן פאר נייע פראגראמען צו 
  

"מיר האבן זיך פעסט   ניו יארק סטעיט אגריקולטור קאמישינער ריטשערד א. באלל האט געזאגט,
גענומען צו די ארבעט צו אנפולן לעכער פון די עסן סיסטעם, און איך בין שטאלץ פון די צוזאמענארבעט  

אינעם נייען יאר, האבן מיר   רכאויס די אינדוסטרי ווען מיר ארבעטן צוזאמען אויף דעם. וואס קומט פאר דו
נייע געלעגנהייטן און איך וויל דאנקן גאווערנאר האקל אז זי ריקט דאס פאראויס, און פארשאלגן פעסטע  

גריקולטור  פראגראמען וואס וועלן האבן אן עכטע איינדרוק, פארשטערקערן אונזער עסן סיסטעם פונעם א
  קאמיוניטי ביז די קונדן."

  
סטעיט אוו די סטעיט   2023די גאווערנאר האט אויך פארגעשלאגן עטליכע אנדערע פראגראמען אין די 

רעדע צו אפעקטירן אגריקולטור, אריינגערעכנט פארבעסערן ניו יארק'ס קאמיוניטי גארטן פראגראמען  
דאס אוועקשטעלן פון פארם מארקעטס, סופערמארקעטס,  מיליאן גרענט פראגראם צו שטיצן  $10און א 

עסן קאאפערטיווס, און אנדערע ענדליכע ריטעיל עסן געשעפן, ווי אויך זיי צו שטיצן מיט 
אינפרעסטרוקטור אין קאמיוניטיס און ראיאנען אינעם שטאט וואס ווערן נישט גענוג סערווירט. דער  

צוטריט צו עסן אין קאמיוניטיס וואס זענען טראדיציאנעל  פראגראם וועט פארבעסערן געלעגנהייטן פאר 
  נישט גענוג סערווירט.

###  
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