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

 
 

 'סטעיט ָאוו די סטעיט' רעדע   2023די צוגעגרייטע רעדע: גאווערנער האקול טרעט אויף מיט 
  

אמביציעזע אינציאטיוון צו שאפן א ניו יארק    147"עררייכן די ניו יארקע טרוים" אגענדע רעכנט אריין 
  וואס איז גרינגער זיך צו ערלויבן, מער פריינטליך צו אירע איינוואוינער און זיכערער

  
 800,000"ניו יארק געדיכטע האוזינג" סטראטעגיע צו אדרעסירן ניו יארק'ס האוזינג קריזיס, בויען  

  נייע היימער אין לויף פון די קומענדיגע צען יאר 
  

טראנספארמאטיווע פלאן צו פארשטערקערן גייסטישע געזונטהייט קעיר, פארגרעסערן  
בעטן און צולייגן   1,000לונג אנשטאלטן מיט קאפאציטעט פאר אינּפעישענט פסיכיאטרישע באהאנד

   הייזער יוניטס פאר מענטשן מיט גייסטישע קראנקהייטן  3,500
  

גרויסארטיגע פובליק זיכערהייט אינציאטיוון און אינוועסטירונגען צו אראפטרייבן רעוואלווער  
  פארברעכן און געוואלדטאטן

  
לאציע, העלפנדיג ניו יארקער אדרעסירן וואקסנדע  העכערן מינימום געהאלט יערליך לויט די אינפ

  קאסטן פון לעבן
  

אן עמיסיע באגרעניצונג אינוועסטירונג פראגראם צו רעדוצירן שעדליכע גאז עמיסיעס און באקעמפן  
  קלימאט טויש

  
  יוטיליטי קליענטן 800,000מיליאן דאלאר אין פארלייכטערונג פאר מער פון  165

  
  פלאנירט צו מאכן טשיילד קעיר גרינגער זיך צו ערלויבן, מער צוגענגליך און יושר'דיג אין ניו יארק 

  

  דאסטעיט ָאוו די סטעיט ביכל איז פארעפענטליכט 
  
  

'סטעיט ָאוו די סטעיט' רעדע    2023גאווערנער קעטי האקול האט היינט אויפגעטרעטן מיט איר 
פארשטעלנדיג איר פלאן צו עררייכן די 'ניו יארק טרוים'. אין די רעדע האט גאווערנער האקול  

פארגעשטעלט די הויפט באשטאנדטיילן פון איר פלאן צו מאכן ניו יארק פאר א ביליגערע, מער  
  פריינטליכע און זיכערע פלאץ.- ואוינעראיינו

  
  איז ווי פאלגנד:  –ווי עס איז צוגעגרייט געווארן  –די גאווערנער'ס רעדע 
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א דאנק אייך, ליוטענאנט גאווערנער דעלגַאדָאו. איך בין שטאלץ דיר צו האבן ביי מיין זייט אזוי ווי מיר 
ון א דאנק אייך, געעהרטער דר. וו. ריטשארדסאן,  ברענגען רעזולטאטן פאר די מענטשן פון ניו יארק. א

  פאר די הערליכע אריינפירונג תפילה.
  

איך וויל אויך באדאנקען מיינע שותפים אין רעגירונג: סטעיט קאמּפטראלער טאם דינאּפאלי. סטעיט 
י  קָאזינס. אסעמבל-אטוירני דזשענעראל טיש דזשעימס. סענאט מאיאריטעט פירערין ענדריע סטּוארט

סטָאוקס. מינאריטעט פירער  -סּפיקער קַארל היעסטי. אסעמבלי מאיאריטעט פירערין קריסטאל ּפיּפלס
סענאטאר רַאב ָארט. אסעמבלי מינאריטעט פירער וויל בַארקלעי. ריכטער פון די ניו יארק געריכט פון 

געוועזענער   אפיעלס. מעיאר עדעמס און מעיארס און קאונטי עקזעקיוטיווס פון ארום די סטעיט.
גאווערנער דעיוויד ּפעטערסאן. מיטגלידער פון מיין קאבינעט. פארטרעטער פון ארבייטער ארגאניזאציעס  

  און געעהרטע געסט. 
  

מיינע קאלעגן, ערוויילטע בעאמטע, עס איז אן עהרע צו זיין דא צוריק סוף כל סוף אין דעם זאל מיט אייך,  
אומיקראן אונז געצווינגן צו ארבעטן פונדערווייטנס. רעד איך   פנים אל פנים. א יאר צוריק האט דער

  דירעקט, נישט נאר צו אייך נאר צו די אלע מענשטן וועם מיר האבן די זכות צו דינען.
  

טייערע ניו יארקער, נאך דריי גאר שווערע, טראגישע, ווייטאגליכע יארן בין איך שטאלץ צו זאגן אז די  
  ט איז שטארק, אבער מיר האבן נאך ארבעט צו טוהן.צושטאנד פון אונזער סטעי 

  
לעצטע יאר, שטייענדיג קעגן אסאך שוועריגקייטן און אומזיכערהייט, זענען מיר געבליבן שטיין. מיר האבן 

אויפגעוויזן פאר די וועלט אז ניו יארק קען אפשר אראפגעקלאפט ווערן. אבער אלעמאל, אלעמאל,  
  שטייען מיר צוריק אויף.

  
וועגן דעם, בין איך אפטימיסטיש איבער די בעפארשטייענדע יאר און איבער די צוקונפט. עטליכע גרויסע  
שוועריגקייטן ליגן נאך אין די צוקונפט, אבער די קאמף צו טוהן דאס וואס איז ריכטיג איז אייביג ווערט צו 

  קעמפן.
  

זיך צוזאם, אין דעם קריטישן מאמענט, און   איך בין ערמוטיגט פארן קאמף וויסנדיג אז אויב מיר קומען
אויב אלע וועלכע זיצן אויף פאזיציעס מיט כוח טוהען אלעס וואס דארף געטוהן ווערן פאר די מענטשן פון 

  ניו יארק, איז אונזער געמיינזאמע פאטענציאל גרעניצלאז.
  

ווען מיר שטייען פאראייניגט, קען אונז גארנישט  אזוי ווי איך האב געזאגט אין מיין איינשווערונג רעדע:  
אפשטעלן. און ווען עס קומט צו בערג וואס מיר דארפן נאך איבערקריכן, זענען מיר גרייט זיך ארויפצולאזן 

  אויף זיי דעם יאר צוליב די הייכן וואס מיר זענען שוין איבערגעקומען אין די פארגאנגענהייט.
  

היסטארישע אינוועסטירונגען צו פארשטערקערן און מאדערניזירן אונזער   האבן מיר געמאכט 2022אין 
קלאסיגע פובליק טראנספארטאציע סיסטעם; שאפן א שטארקע  -אינפראסטרוקטור; צו בויען אן ערשט 

פובליק עדזשּוקעישען סיסטעם; קאנפראנטירן קלימאט טויש; באפעסטיגן אונזער העלטקעיר סיסטעם;  
ר זיך ערהוילן פון קאוויד; און אויפטרייבן עקאנאמישע אנטוויקלונג אריבער די  העלפן קליינע ביזנעסע

  גאנצע סטעיט.
  

ביליאן  20מיר האבן באקומען די גרעסטע אינוועסטירונגען אין די סטעיט'ס היסטאריע, אריינרעכענענדיג 
אבס. מיר האבן נייע דזש 50,000, ברענגענדיג Micronביליאן דאלאר פון  100און  IBMדאלאר פון 

פארשנעלערט טעקס שניטן פאר די מיטעלע קלאס, מיר האבן געגעבן ּפראּפערטי טעקס צוריקצאלונגען  
- און מיר האבן אויפגעהויבן די גאז שטייערן ווען פרייזן ביי די סטאנציע זענען אנגעקומען צו רעקארד

  הויכע שטאפלען.



  
בילס. אין רעאקציע צו טראגעדיעס   840ריבן, איבער איר האט אריבערגעפירט, און איך האב אונטערגעש 

און צו די פארשפרייטנדע מגיפה פון רעוואלווער פארברעכן האבן מיר פארשטערקערט אונזערע  
  רעוואלווער זיכערהייט געזעצן וועלכע זענען שוין בעפאר דעם געווען די שטערקסטע אינעם לאנד. 

  
אורטייל האבן מיר אונטערגענומען  Roe v. Wadeווען די סוּפרים געריכט האט איבערגעדרייט די 

אמביציעזע שריט צו פארזיכערן אז דא אין ניו יארק בלייבט צוטריט צו פרויען העלטקעיר א מענשטן  
  רעכט.

  
געווען איבערגעפלוסט  און אפילו מיר האבן אריינגעברענגט פרעצענדענטלאזע פארדינסטן און מיר זענען 

מאיאריטעט פירער   –מיט איינמאליגע פעדעראלע הילף, א דאנק אונזערע שותפים אין וואשינגטאן 
  –שּומער, סענאטארשע דזשיליבראנד און אונזערע קאנגרעסלייט  

  
  האבן מיר אויך אוועקגעלייגט געלט אויף א זייט לכל צרה שלא תבוא. מיט א בליק אויף צוריק, איז דאס

אוודאי געווען א קלוגע זאך צו טוהן, זעהענדיג אז בלויז איין יאר שפעטער זאגן א מאיאריטעט פון 
  עקאנאמיסטן פאר א רעצעסיע.

  
און עס איז אויך איינס פון די סיבות פארוואס מיר וועלן נישט העכערן איינקונפט שטייערן דעם יאר. איך  

  .2022ים אדרעסירן די שוועריגקייטן פון באדאנק די לעגיסלאטור פארן זיין שותפים בי
  

לעצטע מאל ווען איך בין דא געווען האב איך גערעדט איבער די 'ניו יארקע טרוים'. פאר לאנגע דורות  
  האבן מענטשן פון די גאנצע וועלט געקומען דא אהער צו נאכפאלגן די אמעריקאנע טרוים.

  
ך פארווירקליכט געווארן דורך מיין פאמיליע. און איך וויל אז  איך בין דא היינט ווייל די טרוים איז ענדלי

מער ניו יארקער זאלן האבן צוטריט צו די זעלבע געלעגנהייטן וואס מיין פאמיליע האט געהאט. דאס איז  
  די באדייט פון פובליק סערוויס.

  
"א רעגירונג   'ס לעיבאר סעקרעטאר, האט אמאל געזאגט: FDRדער לעגענדארער פרענסעס ּפערקינס, 

דארף ציהלן צו גיבן אלע מענטשן אונטער איר אויטאריטעט די בעסטע לעבן וואס איז מעגליך." דאס איז  
  אלעס.

  
און מיר קענען נאכנישט זאגן אז מיר זענען  דאס איז די אויפגאבע. דאס איז וואס מיר זענען דא צו טון. 

פארטיג. ווייל אפילו מיר האבן שוין אויסגעפלאסטערט די וועג פאר דאס וואס דארף צו זיין די מערסטע  
  בליהענדע צייט אין ניו יארק'ס היסטאריע.

  
רלויבן צו קויפן א אויב ניו יארקער פילן נישט זיכער אין אונזערע קאמיוניטיס, אויב זיי קענען זיך נישט ע

  הויז אדער באצאלן רענט, בלייבט די טרוים צו ווייט פון זיי.
  

מיר זעהען שוין יעצט סימנים פון מענטשן וואס פארלאזן די סטעיט, א זאך פון וואס מיר קענען זיך נישט  
ן דזשאבס זענען  ערהוילן, עפעס וואס איך קען צו גוט פונעם אויפוואקסן אין מערב ניו יארק אין א צייט ווע

געווען אזוי שווער צו טרעפן. מיר טארן נישט צולאזן אז דאס זאל געשעהן נאכאמאל. די גוטע נייעס איז  
  אז עס מוז נישט זיין אזוי.

  
אין די היינטיגע רעדע וועל איך אויסשמועסן א ברייטע איבערבליק פון די הויפט ּפאליסיס וואס וועלן מאכן  

פריינטליכע און זיכערע פלאץ צו וואוינען. לאמיר אייך זאגן וויאזוי  - מער איינוואוינער ניו יארק א ביליגערע, 
  מיר פלאנירן דאס אויסצופירן.



  
  מיין הויפט ציהל איז אייביג געווען און וועט אלעמאל זיין צו האלטן ניו יארקער זיכער.

  
ווען פולשטענדיג קאנצעטרירט אויף די  און עס איז נישט אריבער אפילו איין טאג ווען איך בין נישט גע

מטרה. די פאנדעמיע האט פאראורזאכט אזויפיל כאאס אין אונזער סטעיט, לאנד און אין די גאנצע  
  געזעלשאפט. און דאס האט געהאט א שווערע השפעה אויף פובליק זיכערהייט.

  
טעגליכע לעבנס, די -די פארשפרייטע אומרוה וואס האט זיך אריינגעגליטשט אין אונזערע טאג 

געזעלשאפטליכע איזולאציע און די עקאנאמישע אנגעצויגנקייט האבן געפירט צו א וואוקס אין פארברעכן  
  א צרה וואס מיר באקעמפן יעצט. —און רעוואלווער געוואלדטאטן איבער סטעיט 

  
יע דערצו האבן מיר אנטוויקלט נייע סטראטעגיעס און מיר האבן אינוועסטירט אין נייע אין רעאקצ

פראגראמען: פארשטערקערנדיג אונזערע רעוואלווער פארברעכן פארמיידונג געזעצן דורכן אריבערפירן  
ישט  נאך שטערקערע געזעצן און דורכן פארמאכן לעכער. פארבאטנדיג 'גייסט' רעוואלווער וועלכע זענען נ

רעגיסטרירט און פארברייטערנדיג בעיל בארעכטיגונג פאר רעוואלווער פארברעכנס. שטרענגערע  
קלאגעס פאר וואפן האנדל. פארלאנגען דאס איינפירונג פון דעם 'רויטע פאן געזעץ' וואס האט געפירט צו  

נטשן וועלכע טארן  פעלער וואו מיר האבן געהאלטן רעוואלווער ארויס פון די הענט פון מע 5,000איבער 
  זיי נישט האבן און וואס האט געהיטן אומשולדיגע מענטשן פון געשעדיגט ווערן.

  
. אוועקשטעלנדיג די  21אויטאמאטישע וואפן צו -העכערנדיג די מינימום עלטער צו קענען קויפן סעמי

עגאלע וואפן,  סטעיט איינהייטן וועלכע זענען ספעציעל קאנצעטריט אויף אומל 9ערשטע אינעם לאנד 
אומלעגאלע רעוואלווער פון אונזערע געסער דעם פארגאנגענעם יאר. און  10,000אראפנעמנדיג איבער 

  טריפלנדיג אונזערע אינוועסטירונגען אין רעוואלווער פארברעכן אפשטעלונג פראגראמען. 
  

יבן פונעם מיר האבן געארבעט צוזאמען מיט לאקאלע רעגירונגען ווי קיינמאל בעפאר. אנגעהו
ארויסשטעלן מער פאליציי אפיצירן אויף די סָאבוועיס און ביזן אוועקנעמען שטערונגען אין ראטשעסטער  
וואס האבן צוריקגעהאלטן פון פארמישטע פארטייען פונעם ארבעטן צוזאמען. און אונזערע באמיאונגען  

  האבן אנגעהויבן צו ארבעטן.
  

יע פון איבער צען פראצענט אין מערדערייען און שיסערייען. לעצטע יאר האבן מיר געזעהן א רעדוקצ
אבער מיר זענען נאכאלץ ווייט פון די שטאפלען פון פארברעכן בעפאר די פאנדעמיע, און אונזער ארבעט  

איז נאך ווייט פון פארטיג. קיין שום געביט פון די שמועס ארום פובליק זיכערהייט איז נישט געווען מער 
  ל ווי די בעיל רעפארם. קאנטראווערסיא

  
אזוי ווי אסאך זאכן אין די היינטיגע פאליטיק האט זיך די שמועס שנעלערהייט אוועקגעדרייט צו ווערן א  
דעבאטע צווישן צוויי קעגנזייטיגע מחנות אן זיך קענען אויסקומען אויף סיי וואס. איך גלויב אבער אז עס  

  ט פון מענטשן קענען צושטימען.זענען דא עטליכע זאכן אויף וואס א מערהיי
  

ערשטנס, עס קומט נישט אז די גרויסקייט פון איינעם'ס באנק אקאונט זאל זיין דאס וואס באשטימט אויב 
אפילו בעפאר זיי זענען באשולדיגט געווארן פון א    —זיי זיצן אין דזשעיל אדער קערן זיך צוריק אהיים 

  פארברעכן.
  

ון די בעיל רעפארם. עס איז געווען א ריכטיגע רעפארם, און איך בלייב אין דאס איז געווען די ציהל פ
שטיצע דערפון. צווייטנס, בעיל רעפארם איז נישט די הויפט זאך וואס טרייבט די נאציאנאלע פארברעכן  
  כוואליע וואס איז געשאפן געווארן דורך א רייע גורמים, אריינרעכענענדיג די פאנדעמיע. און דריטנס, אז 

  די בעיל רעפארם געזעץ ווי עס איז געשריבן יעצט לאזט נאך פלאץ פאר פארבעסערונג. 



  
אלץ פירער קענען מיר זיך נישט ערהוילן ווען מיר הערן אזוי אפט פון ניו יארקער אז פארברעכן איז זייער 

גרעסטע זארג. אלזא זאג איך פאר מיינע שותפים אין די לעגיסלאטור, לאמיר אנהויבן מיט די 
פראצעדור  געמיינזאמע פארשטאנד, און לאמיר האבן א באדייטפולע שמועס דורכאויס דעם בודזשעט 

  איבער פארבעסערונגען וואס מיר קענען מאכן צו דעם געזעץ.
  

מיר ווייסן דאך אוודאי אז טוישן אונזערע בעיל געזעצן וועלן נישט אויטאמאטיש אראפברענגען פארברעכן 
הויכע אינוועסטירונגען וואס מיר מאכן אין חינוך, האוזינג און -ראטעס. חוץ פון דעם, גייען רעקארד 

טישע געזונטהייט אלעס צו סטאבליזירן קאמיוניטיס און אדרעסירן היסטארישע אומגלייכקייטן. די גייס
  אינוועסטירונגען מוזן אנגיין.

  
פארמישטע פארברעכן -איך שלאג אויך פאר די גרעסטע אינוועסטירונג אין די סטעיט'ס 'רעוואלווער

(, וואס ראטעוועט Gun Involved Violence Elimination) GIVEעלימינירונג' אינציאטיוו, באקאנט אלץ  
לעבנס אין די קאמיוניטיס וועלכע זענען די שווערסטע באטראפן געווארן דורך רעוואלווער פארברעכן. אין 

  פשוט'ע ווערטער: מיר אינוועסטירן אין זאכן וואס מיר ווייסן אז זיי ארבעטן.
. אין  29%לאג איילענד זענען מיר אראפ מיט . אין  32%שיסערייען אין באפעלאו זענען אראפ מיט 

  יוריסדיקציעס.  GIVEאין אלע   – 27%וועסטשעסטער, 
  

איך האבן אויך אנגעוויזן די סטעיט פאליציי צו שפילן א מער דירעקטע ראלע אינעם באקעמפן פארברעכן  
יס סטאביליזאציע אין אונזערע קאמיוניטיס. מיר גייען דערפאר פארברייטערן סטעיט פאליציי קאמיוניט

  קאמיוניטיס אריבער די סטעיט. 25איינהייטן צו 
  

ווען עס קומט צו האלטן מענטשן זיכער און באשיצן זייער וואוילזיין, איז דאס פאררעכטן ניו יארק'ס  
  גייסטישע געזונטהייט קעיר סיסטעם קריטיש וויכטיג און שוין פון לאנג נויטיג.

  
אפילו פאר קאוויד זענען ראטעס פון גייסטישע קראנקהייטן געווען אין אויפשטייג. און זינט די אנהויב פון 

די פאנדעמיע האבן איבער איינס פון יעדע דריי ניו יארקער זיך געוואנדן פאר גייסטישע געזונטהייט קעיר 
  אדער קענען זיי איינער וואס האט אזוי געטוהן.

  
ענען נישט צוקומען דערצו. די שטרויכלונגען קוקן אויס צו זיין ענדלאז. קיינע אּפוינטמענטס  צופיל פון זיי ק

נאענט צו זייער היים. אינשורענס וויל נישט דעקן זייער קעיר. לאנגע רייעס פאר פסיכיאטרישע בעטן אין  
  שפיטעלער.

  
טילערהייט. קראנקהייטן וואקסן ווען אלץ רעזולטאט דערפון זענען מענטשן געצווינגען געווארן צו ליידן ש

זיי ווערן נישט באהאנדלט. דערפאר איז דאס בכלל נישט קיין איבערראשונג אז די צאל מענטשן וואס  
  ליידן פון גייסטישע קראנקהייטן האט געהאלטן אין איין וואקסן.

  
אנג, און מיר האבן מיר האבן נישט גענוג אינוועסטירט אין גייסטישע געזונטהייט קעיר פאר אזוי ל

  ערלויבט די צושטאנד צו ווערן אזוי ענג אזש עס איז געווארן א זיכערהייט קריזיס אויך פאר די פובליק.
  

ניו יארקער זענען אנגעצויגן אויף די סָאבוועי און אויף אונזערע געסער ווען זיי זעהען אנדערע מענטשן  
וועלכע זענען נישט אומשטאנד זיך אפצוגעבן מיט זיך וואס עס קוקט אויס אז זיי דארפן הילף, מענטשן 

אליין ווי עס דארף צו זיין, מענטשן וועלכע קענען מעגליך אנמאכן שאדן פאר זיך און פאר אנדערע,  
  מענטשן וועלכע זענען אין סכנה פון פאלן קורבנות צו אנדערע.

  



איך דעקלער יעצט אז די עפאכע פון זיך ערהוילן פון די באדערפענישן פון אזעלכע מענטשן איז פארביי. 
ווייל אונזער ערפאלג אלץ רעגירונג פירער ווערט געמאסטן דורך אונזער מעגליכקייט צו אויפהייבן און 

  שטיצן אלע אונזערע איינוואוינער.
  

ין אונזער סטעיט'ס צוגאנג צו גייסטישע געזונטהייט קעיר. עס  די היינטיגע טאג צייכנט אפ א מהפכה א
איז א מהפכה צו זיכער מאכן אז קיינער ווערט נישט פארגעסן פון הונטן. די מערסט באדייטנדע טויש  

'ער תקופה ווען גייסטיש קראנקע מענטשן האבן אנגעהויבן צו ארויסגענומען ווערן פון 1970זינט די 
  אנשטאלטן. 

  
ביליאן דאלאר און מאכן קריטישע  1ן שטאלץ צו אנאנסירן אז מיר וועלן אינוועסטירן מער פון איך בי

  ּפאליסי ענדערונגען צו סוף כל סוף פולקאם נאכקומען די געזונטהייט באדערפענישן פון אונזער סטעיט. 
  

ערנסטע גייסטישע ניו יארקער וועלכע מוטשענען זיך מיט  3,200אין די יעצטיגע צייט וואוינען כמעט 
  געזונטהייט אדער אדיקשען אויף די גאס און אויף די סָאבוועיס.

  
  אין די זעלבע צייט האבן מיר נישט גענוג אינּפעישענט פסיכיאטרישע בעטן און ַאוטּפעישענט סערוויסעס.

  
אין סטעיט  נייע בעטן  150אינּפעישענט פסיכיאטרישע בעטן, פינאנצירנדיג  1,000מיר וועלן צולייגן 

פסיכיאטרישע בעטן אין שפיטעלער צוריק אריין אין סערוויס. דאס איז  850איינריכטונגען און ברענגענדיג 
ניו  10,000, און זיי וועלן דינען איבער 2014מער ווי האלב פון די בעטן וואס מיר האבן פארלוירן זינט 

  ענומען ווערן.יארקער יערליך. די שריט וואלטן שוין פון לאנג געדארפט ג
  

לעצט יאר זענען מיר געבעטן געווארן צו העכערן די פארגוטיגונג ראטעס פאר שפיטעלער זיי צו  
ערמעגליכן צו פינאנציעל אויסהאלטן פסיכיאטרישע בעטן. מיר האבן דאס געטוהן, און מיר האבן 

מיט דעם אלעם בלייבן  מיליאן דאלאר אין פינאנצירונג און העכערע פארגוטיגונגען. 27.5צוגעשטעלט  
  הונדערטע פון די בעטן ארויס פון סערוויס. און דאס איז אומאקצעפטירבאר.

  
דערפאר וועלן מיר זיך יעצט עקשנ'ען אז די בעטן זאלן צוריקגעברענגט ווערן צו זיין אין סערוויס און מיר  

(  Office of Mental Healthייט )וועלן זוכן צו גיבן מער אויטאריטעט פאר די אפיס פון גייסטישע געזונטה
צו פארזיכערן פולשטענדיגע קאאפעראציע ביים נאכקומען די ציהלן. דאס איז א מאראלישע פליכט און א  

  פובליק זיכערהייט פליכט.
  

מיר וועלן אויך אינוועסטירן אין סערוויסעס וועלכע ערלויבן פאציענטן זיך צוריק צו איינגלידערן אין א וועג  
ז זיכער פאר זיי און פאר די קאמיוניטי כדי אונזערע אינּפעישענט בעטן זאלן נישט ווערן וואס אי

  איבערגעפילט ווייל די פאסיגע ַאוטּפעישענט באהאנדלונג אפציעס זענען נישטא צו באקומען.
  

מיר ווייסן אז שטיצנדע האוזינג איז א כלי סיי פאר פארמיידונג פון פראבלעמען און סיי פאר ערהוילונג.  
וואוינונג יוניטס,   3,500דאס איז די סיבה פארוואס מיין פלאן רעכנט אריין דאס אויפבויען מער פון 

  געשטיצט דורך אינטענסיווע גייסטישע געזונטהייט סערוויסעס.
  

ועלן זיכער מאכן אז אזוי ווי פאציענטן רוקן זיך פון איין סארט באהאנדלונג צו די אנדערע ווערט  און מיר ו
קיינער נישט איבערגעלאזט פון הונטן. אונזער פלאן פארלאנגט אז איינריכטונגען זאלן באפרייען 

  זייערע געברויכן.פאציענטן וועלכע זענען אין א גרויסע סכנה אריין צו אינטענסיווע סערוויסעס פאר אלע 
  

און מיר וועלן פארשלאגן געזעצן צו פארבאטן אינשורענס פירמעס פון צוריקווייזן צוטריט צו קריטישע 
  גייסטישע געזונטהייט סערוויסעס.



  
און צום לעצט וועלן מיר זיך קאנצעטרירן אויף אונזערע קינדער. ווייל צופיל סקולס שטעלן בכלל נישט צו  
קיין גייסטישע געזונטהייט שטיצע. אונזערע קינדער דארפן פארמיידנדע סערוויסעס זיי צו אפשטעלן פון 

  דארפן צוקומען שפעטער צו מער אינטענסיווע סערוויסעס אין די צוקונפט.
  

מיר ציהלן צו רעדוצירן נישט נאכגעקומענע גייסטישע געזונטהייט באדערפענישן צווישן קינדער מיט  
  כאטש האלב אין די קומענדיגע פינף יאר.

  
נישט קיין חילוק אויב מיר רעדן פון א קינד מיט אויפפירונג שוועריגקייטן אדער אן ערוואקסענער וואס  

נישט איבערגעלאזט ווערן אן אן אונטערזוכונג אדער קאונסלינג. און   טאר קיינער  —ליידט פון דעפרעסיע 
  קיין שום קאסט טאר קיינמאל נישט זיין קיין שטער.

  
דאס רעכנט אריין קעיר פאר די וועלכע ליידן פון אדיקשען, באזונדערס די וועלכע מוטשענען זיך מיט 

ג מיין אייגענע, וועלכע זענען אריבערגעגאנגען  אּפיוידס. עס זענען דא צופיל פאמיליעס, אריינרעכענענדי
  די ווייטאג פון פארלירן א באליבטע זייערס.

  
דערפאר וועלן מיר טוהן מער, ארבעטנדיג מיט אונזערע פעדעראלע און לאקאלע שותפים, צו אפשטעלן  

נייע טויטליכע  די פלוס פון אומלעגאלע דראגס אריין אין אונזערע קאמיוניטיס, און מיר וועלן אדרעסירן
מיטלען צו לאקאלע אינסטאנצן וועלכע  -. מיר וועלן שיקן הילפסxylazineצוגעלייגטע כעמיקאלן ווי 

  ארבעטן צו אפשטעלן פענטאניל סוחרים.
  

מיר וועלן ווייטער פארברייטערן צוטריט צו טעכנאלאגיע כדי מיר זאלן קענען שנעל אויפכאפן טויטליכע 
עפאר זיי ווערן גענוצט און טעכנאלאגיע וואס קען אפשטעלן אן ָאווערדָאוז. און  צוגעלייגטע כעמיקאלן ב

מיר וועלן אויפשטעלן א נייע איינהייט וואס וועט באשטיין פון מיטגלידער פון פארשידענע אגענטורן וואס  
רנסטקייט  וועט באטראכטן יעדע מעגליכע לייזונג. ווייל מיר מוזן זיך באנעמען מיט דעם קריזיס מיט די ע

  וואס עס פארלאנגט.
  

שוין פון אנהויב האב איך געזאגט אז מיר מוזן פארבעסערן די קוואליטעט פון לעבן פאר ניו יארקער.  
אבער מיר קענען נישט עכט רעדן איבער קוואליטעט פון לעבן אן רעדן איבער די קאסט פון לעבן. מיט 

עס וואס פאמיליעס דארפן איינקויפן. און נאך דעם  גאר הויכע אינפלאציע גייען פרייזן ארויף פאר אל
  אלעם איז דאס באצאלן די חודש'ליכע רענט אדער מארטגעדזש פשוט צופיל צו אויסהאלטן.

  
דערפאר לאמיר רעדן איבער יעדן'ס גרעסטע אויסגאבע: האוזינג. איך טראכט איבער מיין אייגענע  

יבן זייער לעבן נאך די חתונה אין א טרעילער ּפארק.  פאמיליע'ס געשיכטע. מיינע עלטערן האבן אנגעהו
מיט די געלט פון מיין טאטע'ס געהאלט פון די אייזן פאבריק האבן זיי ענדליך געקענט וואוינען אין גאר א  

קליינע דירה'לע אויף אן אויבערשטע שטאק. און פון דארט האבן זיי זיך צוזאמגעשפארט געלט און  
  יז אין קעיּפ קַאד.איינגעקויפט א קליינע הו

  
אזוי ווי מיר זענען עלטער געווארן און מיין טאטע האט געטוישט זיין ארבעט, האב איך צוגעזעהן מיינע 

עלטערן'ס הצלחה זיך אנטוויקלנדיג דורך די רייע היימער וואס זיי האבן זיך צוביסלעך געקענט ערלויבן.  
  ן זיי האבן אונז אויפגעצויגן צו קעמפן פאר טויש. זיי האבן געוואוסט ווי וויכטיג האוזינג איז, או

  
זיי זענען געווען אקטיוויסטן און זיי האבן וואלונטירט פאר אן ארגאניזאציע מיט די נאמען "האוזינג 

( אין א צייט און פלאץ ווען דאס  Housing Opportunities Made Equalגעלעגנהייטן געמאכט גלייך" )
  איז גארנישט געווען פאפולער.



נען אנקומען צו איר פולע פאטענציאל מוז צוטריט צו  זיי האבן פארשטאנען אז כדי א געזעלשאפט זאל קע
  האוזינג זיין גלייך.

  
  ווייל ווען עס זענען נישטא גענוג הייזער פאר מענטשן מיט אלע איינקונפט שטאפלען, מוטשענען זיי זיך.

  
  אויב די מצב ווערט גענוג שלעכט, לאזן זיי איבער די פלאץ צו זוכן א געלעגנהייט ערגעץ אנדערש.

  
ייע דזשאבס אבער נאר  מיליאן נ  1.2אין לויף פון די לעצטע צען יאר האט אונזער סטעיט געשאפן 

  נייע היימער זענען געבויט געווארן. פילע כוחות האבן געפירט צו די צושטאנד. 400,000
  

באנוצן ּפאליסיס וועלכע זענען די  -אבער די הויפט און צענטראלע סיבה דערפאר זענען לאקאלע לאנד
לדיגע כוח צו צוריקהאלטן  שטרענגסטע אינעם לאנד. דורך זָאונינג האבן לאקאלע קאמיוניטיס געווא

  וואוקס.
מיט פולשטענדיג פארבאטן פון היימער פאר מער פון איין פאמיליע און אן א סוף זָאונינג און  

  באשטעטיגונגען פראצעדורן, מאכן זיי דאס שווער און אפילו אוממעגליך צו בויען נייע היימער.
  

אלע באשלוסן צו באגרעניצן וואוקס מיינט אז זיי  מענטשן ווילן וואוינען דא, אבער לאק  טראכט א מינוט.
  קענען נישט. לאקאלע רעגירונגען קענען און דארפן מאכן אנדערע באשלוסן.

  
-יאר אין לאקאלע רעגירונג, און אונזער קאמיוניטי האט געהאט א בירגער  14איך האב פארברענגט 

ג און עקאנאמישע וואוקס, בשעת'ן אין  עטריבענע מייסטער פלאן וואס האט ערלויבט געציהלטע האוזינג
  די זעלבע צייט היטנדיג אויף גרינע שטחים. איך ווייס אז דאס קען געטוהן ווערן.

  
האבן נעסאו, סופאלק, וועסטשעסטער און   2018און  2010צווישן אבער עס איז נישט געטוהן געווארן.  

ּפָאטנעם קאונטיס, יעדע איינס געשאנקען ווייניגער געביידע פערמיטס פער נפש פון כמעט אלע  
סָאבאורבען קאונטיס אריבער: מעסעטשּוסטעס, קאנעטיקוט, דרום קאליפארניע, ניו דזשערסי,  

  יע.ּפענסילוועניע און צפון ווירדזשינ
  

און ווען עס קומט צו ניו יארק סיטי בויען אנדערע שטאטישע ראיאנען נייע הייזער אויף א ראטע פון צוויי  
טריפל.   —ביז פיר מאל אזוי הויך ווי אונז. באסטאן'ס ראטע איז כמעט טאפלט. וואשינגטאן די סי 

  סיעטעל, פיר מאל.
  

ן ווער ווערט צוקוועטשט? פאמיליעס מיט מיטלמעסיגע און  מיט ווייניגער הייזער פארט די פרייז ארויף. או
  נידעריגע איינקונפט.

  
דערפאר איז האוזינג געווען אין פארנט אין צענטראל אין מיין אגענדע זינט איך בין געווארן גאווערנער. די  

  25 ע,יאריג- בודזשעט וואס מיר האבן צוזאמען אריבערגעפירט לעצטע יאר האט אריינגערעכנט א פינף
די   — היימער פאר צוגענגליכע פרייזן  100,000ביליאן דאלארדיגע פלאן צו בויען און אויפהאלטן 

  גרעסטע האוזינג אינוועסטירונג אין אונזער סטעיט'ס היסטאריע.
  

דורכן אויפשטעלן די ניו יארק סיטי פובליק האוזינג  NYCHAמיר האבן צוגעשטעלט ביליאנען פאר די 
מיליאן   25(. מיר האבן אוועקגעשטעלט דעם Public Housing Preservation Trust) אפהיטונג קאסע

 Eviction Prevention Legal Assistanceדאלארדיגן עוויקשען פארמיידונג לעגאלע הילף פראגראם )
Program זיכער מאכנדיג אז שוואכערע טענאנטס האבן א לעגאלער פארטערטער וואס עס קומט זיך )

מיליאן דאלאר אין די היים אייגנטומער הילף קאסע   539עריכט. מיר האבן אינוועסטירט  זיי אין ג



(Homeowner Assistance Fund און מיר האבן צוגעשטעלט )מיליאן דאלאר אין רענט  100
  בענעפיטס.

  
סּפיקער  קָאזינס און -צוזאמען האבן מיר עררייכט אסאך, און איך וויל באדאנקען פירערין ענדריע סטּוארט

  קַארל היעסטי פארן לייגן האוזינג אלץ פריאריטעט.
  

זיי האבן ריכטיגערהייט אנערקענט אז צופיל פון אונזערע מענטשן מוטשענען זיך צו טרעפן א פלאץ צו  
רופן זייער היים, און זיי קוקן ארויף צו אונז פאר פעסטע פירערשאפט. די צייט רופט יעצט פאר  

  אנטשיידענע שריט.
  

(, א  New York Housing Compactהיינט בין איך שטאלץ צו פארשטעלן די ניו יארק געדיכטע האוזינג )
מהפכיות'דיגע סטראטעגיע צו פארשנעלערן די האוזינג דעוועלאּפמענט וואס מיר דארפן פאר אונזערע  

זער סטעיט צו קענען קאמיוניטיס צו קענען בליהען. פאר אונזער עקאנאמיע צו קענען וואקסן. און פאר אונ
  זיין ערפאלגרייך.

  
די סטראטעגיע שטעלט צוזאם א ברייטע ליסטע פון ּפאליסי ענדערונגען וועלכע וועלן צוזאמען עררייכן די 

  נייע היימער אין לויף פון די קומענדיגע צען יאר.  800,000אמביציעזע ציהל פון 
  

רווארטן פאר די וואוקס וואס מיר דארפן, בשעת'ן די סטראטעגיע שטעלט אויס קלארע ציהלן וואס צו ע 
אין די זעלבע צייט גיבן פאר לאקאלע רעגירונגען איבער גענוג כלים, בויגזאמקייט און מיטלען צו קענען  

  ברענגען די וואוקס.
  

יעדע איינציגסטע לאקאלע רעגירונג אריבער די סטעיט וועט האבן זייער אייגענע ציהל צו בויען נייע  
יעדע דריי יאר.   1%מער. אין אּפסטעיט איז די ציהל אז די יעצטיגע צאל הייזער זאלן וואקסן מיט היי

  יעדע דריי יאר. 3%דַאונסטעיט איז די ציהל 
  

פילע לאקאלע רעגירונגען אריבער די סטעיט קומען שוין יעצט נאך די ציהלן. פילע אנדערע זענען בלויז 
  עטוואס הונטערשטעליג. 

  
ן אונזערע קליינע טאונס און ווילעדזשעס וועלן בלויז עטליכע נייע היימער מיינען אז זיי האבן און אי

ערפילט זייערע ציהלן. אבער די מציאות איז אז געוויסע קאמיוניטיס וועלן דארפן אריינברענגען אן עכטע  
  טויש צו בויען די היימער וואס מיר דארפן.

  
פארלאנגען פון יעדן אויף אן איינהייטליכן אופן. לאקאלע רעגירונגען   דאס איז נישט א צוגאנג וואס מיר

קענען נאכקומען די ציהלן וויאזוי אימער זיי ווילן און אויספארעמען די וועגן וויאזוי זיי פארברייטערן די  
קאפאציטעט פון געביידעס, צום ביישפיל צו איבערבויען אלטע מאלס און אפיס געביידעס, צוציהען 

  עלאּפערס צו בויען נייע האוזינג אדער צו טוישן די זָאונינג רעגולאציעס צו אוועקנעמען שטערונגען. דעוו
  

מיר ווייסן אז דאס איז אסאך צו בעטן. און דערפאר וועלן לאקאלע אינסטאנצן באקומען הילף פון די 
ינאנצירונג פאר  סטעיט צו עררייכן די געמיינזאמע ציהל. מיר וועלן אפפערן באדייטנדע נייע פ

אינפראסטרוקטור ווי סקולס, שאסייען און אפלויף וואסער סיסטעמען וועלכע זענען נויטיג צו שטיצן 
  וואקסנדע קאמיוניטיס.

  
און מיר וועלן אוועקנעמען ביוראקראטישע שטרויכלונגען צו ערלויבן פראיעקטן זיך פאראויס צו רוקן  

עזונטהייט, זיכערהייט און ענווייראמענט פון אונזערע  שנעלערהייט בשעת'ן נאכאלץ באשיצן די ג
  קאמיוניטיס.



  
אבער ווען קאמיוניטיס האבן נישט אונטערגענומען באמיאונגען מיט אן אמת'ע כוונה צו וואקסן, ווען  

פארגעשלאגענע האוזינג פראיעקטן זענען געלאזט געווארן הענגן א בארעכטיגטע סיבה, וועט די סטעיט  
  נייע פראצעדור פאר שנעלערע באשטעטיגונגען. איינפירן א

  
ווייל טוהן גארנישט מיינט אפלאזן אונזער פאראנטווארטליכקייט צו אונטערנעמען שריט אין צייטן פון  

קריזיס. די געדיכטע האוזינג סטראטעגיע איז אויך שטארק קאנצעטרירט אויף דעוועלאּפמענטס וועלכע  
איז די בלוט אין די אדערן פון די  MTAטאציע. מיר אלע ווייסן אז די זענען אריענטירט ארום טראנספאר

און פארזיכערן איר   -ניו יארק סיטי מעטראפאליטען ראיאן, און מיר וועלן פארזעצן צו אינוועסטירן אין
  טערמיניגע פינאנציעלע געזונטהייט.-לאנג

  
קלאסיגע פאסאנזשיר באנען האבן פארבינדן מער מענטשן  -אונזערע אינוועסטירונגען אין אונזערע ערשט

  מיט דזשאבס און געבויט לעבעדיגערע שטאטישע צענטערן. 
  

דערפאר איז דאס בלויז שכל'דיג צו בויען נייע הייזער אין די זעלבע געגנטער. דאס איז וואס געשעהט אין  
  ט.שטעט ארום די וועל

  
דעפאר, אלץ טייל פון די סטראטעגיע, וועט סיי וועלכע לאקאלע רעגירונג מיט א באן סטאנציע 

איבערארבעטן די זָאונינג פון די געגנט אין א האלבע מייל ארום די סטאנציע צו ערלויבן נייע האוזינג צו 
  געבויט ווערן אין די קומענדיגע דריי יאר.

  
ענען נישט נאכקומען די פארלאנג פאר הייזער אן האבן א פראגראם  צום לעצט, די מציאות איז אז מיר ק

אין ניו יארק סיטי. אן דעם וועלן דעוועלאּפערס בויען נאר   421aוואס ציהט צו קערפערשאפטן צו בויען ווי 
  קַאנדָאוס אדער וועלן זיי בויען ערגעץ אנדערש, און דאס איז נישט א מצב וואס מיר דארפן.

  
אונזער האוזינג ציהלן וועלן מיר ארבעטן מיט די לעגיסלאטור אויף אן ערזאץ פון די  צו נאכקומען  

  קריטישע חלק פון די פאזל.
  

אין אלגעמיין איז די פלאן גאר אמביציעז. אבער דאז איז גענוי וואס עס קומט זיך פאר ניו יארקער און  
  וואס זיי ערווארטן פון זייערע פירער.

  
ר פארשפעטיגן מער נישט. געענדיגט מיטן ווארטן פאר איינעם אנדערש צו פאררעכטן  היינט זאגן מיר: מי

פארזיכערן אז גענוג הייזער ווערן געבויט איז די וועג וויאזוי   די פראבלעם. האוזינג איז א מענטשן רעכט.
  מיר באשיצן די רעכט.

  
מיר וועלן נישט אוועקווארפן די  די וועלט זאגט, "ווארף קיינמאל נישט אוועק א גוטע קריזיס." און 

  געלעגנהייט. מיר דארפן בלויז אז א יעדער איינער און יעדע קאמיוניטי זאל טוהן זייער חלק.
  

לייזן די האוזינג קריזיס וועט זיין א ריזיגע טריט פאראויס אין די ריכטונג פון מאכן ניו יארק א ביליגערע 
  לק פון א ברייטערע צוגאנג.פלאץ צו וואוינען. אבער עס מוז זיין א ח

  
ווייל ראטעס  היים אייגנטימער און טענאנטס זענען באזארגט איבערן צאלן זייערע עלעקטריציטעט בילס. 

פאליטישע כוחות וועלכע זענען נישט  -הויכע שטאפלען, געטריבן דורך געאגראפיש-זענען אויף רעקארד
  אין אונזער קאנטראל, באטרעפנדיג אונזערע טעשער דא אינדערהיים.

  



פראצענט   30ביז   20דעם ווינטער וועלן מיר זיך פארמעסטן מיט ענערגיע פרייזן וועלכע זענען מיט 
ער אין פארגלייך צו לעצטע יאר. דאס צווינגט צופיל פאמיליעס מיט נידעריגע איינקונפט צו באשלוסן: העכ

  לאזן מיר די הייצונג אנגעצינדן? אדער שטעלן מיר ברויט אויפן טיש?
  

קיינער טאר נישט געלאזט ווערן צו מאכן אזא אויסוואהל. און עס איז נישט קיין הילף אז ניו יארק האט פון 
די עלטסטע היימער אינעם לאנד. זיי זענען ווייניגער אינסולירט, שווערער צו אנהייצן און לאזן ארויס מער 

  פארפעסטיגנדע עמיסיעס. 
  

אין פאקט זענען געביידעס די גרעסטע מקור פון עמיסיעס אין אונזער סטעיט, זייענדיג פאראנטווארטליך  
ס מיר לאזן ארויס, זייענדיג אויך א זאך וואס פארערגערט  פאר א דריטל פון די פארפעסטיגנדע גאזן ווא

  אסטמא און לייגט אונזער קינדער אין סכנה.
  

דערפאר שלאג איך היינט פאר אן אמביציעזע סעריע פון ּפאליסיס צו אינסולירן אונזערע שוואכסטע  
וועג פאראויס פאר א   הויזגעזינדער פון איבערגעטריבענע עלעקטריציטעט בילס און צו אויספלאסטערן די

  פריינליכע צוקונפט.-מער ענווייראמענט
  

( פראגראם, און עס וועט העלפן פאמיליעס The EmPower Plusמיר רופן עס "די עמּפַאווער ּפלָאס" )
מיט נידעריגע איינקונפט צו איבערארבעטן זייערע היימער דורכן צולייגן אינסולעישען, מאדערניזירן מעבל 

  יין פון פאסיל אויל צו ריינע עלעקטריציטעט הייצונג סיסטעמען.און אריבערג
  

דער פראגראם וועט אנקומען צו צענדליגע טויזנטע פאמיליעס ביז איין יאר. היימער וועלכע גייען אריבער 
די    –צו עלעקטריציטעט וועלן זיין בארעכטיגט פאר א גאראנטי אז עלעקטריציטעט וועט זיין אפָארדעבעל 

זייענדיג א צוזאג אז זיי וועלן קיינמאל נישט דארפן אויסגעבן מער   –פון די סארט אינעם לאנד ערשטע 
  פראצענט פון זייער איינקונפט אויף עלעקטריציטעט. 6פון 

  
און מיר ווילן אויך פארגרינגערן די לאסט אויף אונזערע איינוואוינער וועלכע מוטשענען זיך מיט הויכע  

מיליאן דאלאר אין הילף פאר מער   165עלעקטריציטעט בילס. דערפאר שטעלן מיר צו צום ווייניגסטנס 
 –אויף די לאנגע טערמין יוטיליטי קליענטן. מיר ווייסן אז די שליסל צו קענען איבערלעבן  800,000פון 

  איז זיך ארויסדראפעווען פון פאסיל אויל.  –פאר אונזער בערזל און פאר אונזער פלאנעט 
  

כדי אונז ארויפצולייגן אויפן ריכטיגן וועג, שלאג איך פאר א פלאן צו ברענגען אן ענדע צו די פארקויף פון 
  .2030מענט ביז געטריבענע הייצונג עקוויּפ-סיי וועלכע נייע פאסיל אויל 

  
פאר קליינע געביידעס  2025פריי, אנגעהויבן אין -און איך רוף פאר אלע נייע קאנסטרוקציע צו זיין עמיסיע

פאר גרויסע געביידעס. מיר נעמען אונטער די שריט ווייל קלימאט טויש בלייבט די גרעסטע   2028און אין 
  און אייניקלעך.סכנה פאר אונזער פלאנעט און פאר אונזערע קינדער  

  
האט די לעגיסלאטור איינגעפירט אגרעסיווע פאדערונגען און טערמינען פאר רעדוקציע פון  2019אין 

  עמיסיעס.
  

אין א וועג וואס  און יעצט פירן מיר אויס דעם פלאן. מיר מוזן דאס אוודאי טוהן דורכגעטראכטערהייט. 
לייגט די מעגליכקייט דאס זיך צו ערלויבן אלץ פריאריטעט, באשיצט די וועלכע מוטשענען זיך שוין סיי ווי 

  צו מצליח זיין און פאררעכט די ענווייראמענטאלע אומרעכטן פון די פארגאנגענהייט.
  



-Capגרעניצונג אינוועסטירונג )פירנדע עמיסיע בא-אינזין האבנדיג דאס אלעס, פירן מיר איין א לאנד'ס
and-Invest  פראגראם צו רעדוצירן שעדליכע גאז עמיסיעס, אינוועסטירן אין די ריינע ענערגיע )

  עקאנאמיע און לייגן די געזונטהייט און עקאנאמישע וואוילזיין פון אונזערע פאמיליעס אלץ פריאריטעט.
  

וועלן דארפן באצאלן פאר ּפערמיטס צו פארקויפן   קערפערשאפטן וועלכע לאזן ארויס גרויסע עמיסיעס
פארפעסטיגנדע אוילן. ווי שמוציגער די אויל, אלץ העכער וועט די פרייז זיין. און די "אינוועסטירונג" חלק  

פונעם פראגראם וועט פארשנעלערן די אריבערגאנג צו ריינע ענערגיע און אריינרעכענען אן אוניווערסאלע  
ביליאן דאלאר אין פארדינסן וואס מיר וועלן צוטיילן צו  1אלונג וואס וועט ברענגען קלימאט שריט צוריקצ

העלפן דעקן יוטיליטי בילס, טראנספארטאציע קאסטן און באמיאונגען צו אראפנעמען אינפראסטרוקטור 
  פון קארבאן באנוץ.

  
ז בויגזאמקייט אז מיר זאלן  און וואס איז אזוי גוט מיט די שיטה פון דעם פראגראם איז אז עס גיבט אונ

קענען קאנצעטרירן אונזערע באמיאונגען אויף די קערפערשאפטן וועלכע לאזן ארויס די מערסטע  
עמיסיעס און פארזיכערן אז פאמיליעס, פארמס און קליינע ביזנעסער ווערן נישט איבערגעשטרענגט מיט 

  קאסטן.
  

קאסטן און מיטן אריבערגיין צו די צוקונפט, ווייסן מיר אזוי ווי מיר העלפן פאמיליעס מיט עלעקטריציטעט  
  אז די צוקונפט באלאנגט פאר אונזערע קינדער.

  
אלץ די ערשטע מאמע פון קינדער צו פירן די סטעיט ווייס איך ערשט האנטיג וואס די השפעה פון א 

  מאנגל אין טשיילד קעיר פאר צוגענגליכע פרייזן איז אויף פאמיליעס.
  

 35אלץ גאווערנער ווייס איך אויך די השפעה וואס עס האט אויף די סטעיט'ס עקאנאמיע. מער פון אבער 
  יאר צוריק האב איך געארבעט אויפן קאפיטאל בארג פאר סענאטאר דעיוויד ּפעטריק מָאיניהען.

  
ואס איך  איך האב ליב געהאט מיין ארבעט, אבער עס זענען נישט געווען קיינע טשיילד קעיר אפציעס ו 

  האב זיך געקענט ערלויבן. איך האב געדארפט אפשטעלן מיין קאריערע צו אויפציהען מיינע קינדער.
  

עס איז צו אפט מאמעס באזונדער די וועלכע ווערן געצווינגען צו מקריב זיין די ריזיגע קורבן. דעפאר בין 
ן פיר יאר פאר טשיילד קעיר פאר  ביליאן דאלאר אין לויף פו  7איך אזוי שטאלץ געווען צו אנאנסירן 

  צוגענגליכע פרייזן אין די לעצטע יאריגע בודזשעט, און מיר האבן צוזאמען געארבעט דאס צו דורכפירן.
  

מיר האבן אראפגעברענגט די קאסטן ארויס פון די קעשענע פאר מער פאמיליעס, און מיר האבן 
פארברייטערט די פלעצער אין ּפלעי גרּוּפס אין ראיאנען וואו עס איז געווען אן ערנסטע מאנגל. אבער  

  צופיל פאמיליעס קומען נישט צו צו די מיטלען וועלכע זענען דא צו באקומען.
  

פון פאמיליעס וועלכע זענען בארעכטיגט פאר טשיילד קעיר הילף זענען למעשה   10%ר פון  ווייניגע
איינגעשריבן. דאס איז וואס געשעהט נאטורליך צו א סיסטעם וואס איז שווער צו פארשטיין. דאס דארף  

  זיך טוישן.
  

צעדור, פארברייטערן אונזער פלאן וועט אויסגלאטן און צענטראליזירן די טשיילד קעיר אפליקאציע פרא
צוטריט פאר די שוואכסטע פאמיליעס, העכערן די מינימום איינקונפט צו זיין בארעכטיגט און אראפנידערן  

צוצאלונגען, און אין די זעלבע צייט אויך שטיצן די טשיילד קעיר ּפראוויידערס וועלכע זענען קריטיש וויכטיג  
  פאר ארבעטנדע עלטערן.

  



יעצט, אויב מיר ווילן זיך באנעמען מיט די טייערקייט קריזיס פון פארנט, מוזן מיר אנערקענען אז  
  ארבייטער מיט נידעריגע געהאלטן זענען די שווערסטע באטראפן געווארן דורך הויכע אינפלאציע.

  
ט נידעריגע  די דורכשניטליכע חודש'ליכע קאסטן פון פראדוקטן און עלעקטריציטעט פאר פאמיליעס מי

  אין בלויז צוויי יאר. 13%איינקונפט איז געוואקסן מיט מער פון 
  

דאס שטופט פאמיליעס וועלכע זענען ביי די עק צו אראפפאלן פונעם בארג. דעפאר, צוליב יושר און  
געזעלשאפטליכע גערעכטיגקייט, שלאג איך פאר א פלאן צו צונאגלען די מינימום געהאלט צו 

  אינפלאציע.
  

אויב קאסטן גייען ארויף וועלן געהאלטן אויך ארויפגיין. אזוי ווי אנדערע סטעיטס וועלכע האבן שוין 
איינגעפירט אזעלכע ּפאליסיס וועלן מיר אוועקשטעלן שיצונגען צו מאכן די העכערונגען גרינגער צו  

  עצעסיע.פאראויסזעהן פאר ארבעטסגעבער און צו ערלויבן פאר בויגזאמקייט אין פאל פון ר
  

מינימום  900,000אבער די וויכטיגע ענדערונג וועט אויסשטערקן א רעטונג שטריק פאר די כמעט 
געהאלט ארבייטער. די ארבייטער זענען מער אפט פרויען, פילע פון וועלכע זענען איינצלנע מאמעס, און 

  זיי זענען מער אפט מינאריטעטן.
  

ענעס העלפט זיי און העלפט אונזער עקאנאמיע אין אלגעמיין, אזוי אריינלייגן מער געלט אין זייערע קעש
  ווי עס קומט עווענטועל צוריק צו לאקאלע ביזנעסער און סערוויסעס.

  
  די אינציאטיוון און ּפאליסיס, נייע אינוועסטירונגען און צוגענג, זענען בלויז די שפיץ גאפל. 

  
ן מיינע הויפט פריאריטעטן צו פארבעסערן די לעבנס פון ניו די זאכן וואס איר האט געהערט פון מיר זענע

  יארקער.
אבער דאס איז בכלל נישט קיין פולקאמע ליסטע. אין פאקט ווייס איך אז פילע פון אייך קוקן ארויס צו  

  דורכגעטראכטע ּפאליסי פארשלאגן.  147בלעטער מיט  275לייענען אונזער בוך פון 
  

מיינע ציהלן זענען קלאר און דייטליך: מיר וועלן מאכן ניו יארק זיכערער. מיר  אבער צו מאכן א סך הכל:  
וועלן מאכן ניו יארק א פלאץ וואו עס איז גרינגער זיך צו ערלויבן צו וואוינען. מיר וועלן ברענגען מער  

  דזשאבס און געלעגנהייטן פאר די ניו יארקער פון היינט און מארגן.
  

פאר די קאמיוניטיס און מענטשן וועלכע זענען היסטאריש צוריקגעהאלטן געווארן   מיר וועלן עפענען טירן
  פון גלייכע אויסזיכטן צו מצליח זיין.

  
אין די צייט ווען אנדערע סטעיטס זעצן פאר צו גליטשן אויף צוריק ווען עס קומט צו פונדאמענטאלע  

רעכטן, וועלן מיר באשיצן און באפעסטיגן די רעכטן. און מיר וועלן פארזעצן צו פירן די לאנד אין יעדע  
  וועג.

  
אלט נישט געקענט זיין גרעסער. אבער די פליכט וואס ליגט פאר אונז איז גרויס און די געוויכט דערפון וו

איך בין מזל'דיג צו וואוינען אין די היים וואס איז אמאל געווען די היים פון איינע פון אונזער סטעיט'ס 
  גרעסטע פירער און דענקער מיט די נאמען רוזעוועלט.

  
עלענאר רוזעוועלט האט אמאל געזאגט: "דו וואס דו בויסט א נייע וועלט מוזט פאראויס גיין מיט 

  און מיר וועלן זיין קוראזשפול.  קוראזש." מיר בויען א נייע וועלט.



מיר וועלן טוהן די שווערע זאכן, די נויטיגע זאכן, צו אויפהייבן און שטיצן ניו יארקער און אויספלאסטערן א  
  פאר זיי צו פארווירקליכן די ניו יארקע טרוים. וועג

  
דאס איז מיין צוזאג צו די מענטשן פון ניו יארק, און איך וועל ארבעטן מיט די מיטגלידער פון די 

  לעגיסלאטור צו מקיים זיין די צוזאג.
  

  זאל גאט בענטשן די גרעיט סטעיט ָאוו ניו יארק און זאל גאט בענטשן אמעריקע. א דאנק.
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