
 
 גאווערנער קעטי האקול   2/6/2023  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האקול אנאנסירט איינצלהייטןפון פלאן צו ברענגען נייע דזשאבס און פארשטערקערן  
  24עקאנאמיע אין צענטראל ניו יארק אלץ טייל פון עקזעקיוטיוו בודזשעט פאר פיסקאלע יאר 

  
מיליאן דאלאר צו טרייבן עקאנאמישע אנטוויקלונג, פארגרעסערן הייזער    80רעכנט אריין מער פון 

  סוּפליי, שטיצן העכערע בילדונג
  

  Micronמיליאן דאלאר אין אדמיניסטראטיווע און אפעראציע שטיצע פאר   45רעכנט אויך אריין 
- קָאנדָאקטער אינדוסטריע דורך נייע 'אפיס פון סעמי - אינוועסטירונג און נאך וואוקס אין די סעמי

  קָאנדָאקטער אויסברייטונג, פארוואלטונג און אריינבויאונג'
  
  

גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט איינצלהייטן פון די הויפט פארשלאגן אין איר עקזעקיוטיוו 
צו פארמערן דזשאבס און פארשטערקערן די עקאנאמיע אין   2024בודזשעט פאר די פיסקאלע יאר 

י בודזשעט אריין 'סטעיט ָאוו די סטעיט' רעדע, רעכנט ד 2023צענטראלע ניו יארק. אין איינקלאנג מיט די 
א גרויסע אינוועסטירונג צו פארגרעסערן די האוזינג סוּפליי און פארברייטערן עקאנאמישע געלעגנהייטן 

מיליאן דאלאר פאר ָאנָאנדַאגַא קאמיוניטי  36און נייע ערפינדונגען אין די ראיאן. דאס רעכנט אריין 
עקאנאמישע אנטוויקלונג אינציאטיוון, מיליאן דאלאר פאר לאקאלע ארבעטסקראפט און   11קאלעדזש, 

מיליאן דאלאר פאר די  26'טע ווָארד' פובליק האוזינג פראיעקט און 15מיליאן דאלאר פאר דעם 'נייע  10
מיליאן דאלאר פאר   45סטעיט קארניוואל און לאקאלע פארקס. גאווערנער האקול האט אויך אנאנסירט  

קָאנדָאקטער אויסברייטונג, פארוואלטונג און אריינבויאונג  -: די גאווערנער'ס אפיס פון סעמיGO SEMIדי 
(Governor's Office of Semiconductor Expansion, Management and Integration)   וואס

ביליאן  100דורכאויס איר היסטארישע  Micronשטעלט צו אדמיניסטראטיווע און אפעראציע שטיצע פאר 
צענטראל ניו יארק און מיטן אנפירן מיט א   דאלארדיגע אינוועסטירונג אין א נייע גרויסע פאבריק אין

  קָאנדָאקטער אינדוסטריע.-ברייטערע בליק צו אנטוויקלען ניו יארק'ס סעמי
  

"די אינוועסטירונגען בויען אויף אונזער שוואונג צו מאכן סירעקיוס און צענטראל ניו יארק מער בליהענד,  
האט גאווערנער האקול  פריינטליך", -איינוואוינערגרינגער זיך צו ערלויבן צו וואוינען דארט און מער 

"מיט א באנייטע און טיפערע איבערגעגעבנקייט צו האוזינג, בילדונג און עקאנאמישע   געזאגט.
'ס אינוועסטירונג צו שאפן געלעגנהייטן פאר  Micronאנטוויקלונג, וועט אונזער בודזשעט ארויפבויען אויף 

י חזון פאר אפילו מער ניו יארקער, און איך קוק ארויס צו ארבעטן מיט לאקאלע פירער צו פארווירקליכן ד
  צענטראל ניו יארק."

  
עטליכע פון די בודזשעט פארשלאגן וואס גאווערנער האקול האט היינט אנאנסירט זענען אין איינקלאנג  

וואס איז אנאנסירט געווארן   (Economic Innovation Planעקאנאמישע שעפערישקייט פלאן )מיט די 
'סטעיט ָאוו די סטעיט' רעדע, א פלאן צו מאכן דזשאבס און ביזנעסער וואקסן דורכן  2023אין די 

פארברייטערן עקאנאמישע געלעגנהייטן און נייע ערפינדונגען אריבער ניו יארק סטעיט דורך געציהלטע  
, שטיצע פאר ביזנעס און אנדערע פראגראמען געציהלט אויף אינדוסטריעס מיט הויכע אינוועסטירונגען

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-go-semi-governors-office-semiconductor-expansion-management-and%23%3A~%3Atext%3DGovernor%2520Kathy%2520Hochul%2520today%2520announced%2Cof%2520the%25202023%2520State%2520of&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C725e39dfd6ad4664017708db086ffc16%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638113049289851774%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4cvas9okUK%2BW9qzA77qpkWM1odJTllJCAbcZo5xnrdg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-go-semi-governors-office-semiconductor-expansion-management-and%23%3A~%3Atext%3DGovernor%2520Kathy%2520Hochul%2520today%2520announced%2Cof%2520the%25202023%2520State%2520of&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C725e39dfd6ad4664017708db086ffc16%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638113049289851774%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4cvas9okUK%2BW9qzA77qpkWM1odJTllJCAbcZo5xnrdg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-go-semi-governors-office-semiconductor-expansion-management-and&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C725e39dfd6ad4664017708db086ffc16%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638113049289851774%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=oDm2PwXhqd%2BHMO0L0sLJ9Q%2FmgZ9iEpfhG%2F3%2FsYN5Euo%3D&reserved=0


וואוקס. די גאווערנער'ס בודזשעט רעכנט אויך אריין עטליכע אינציאטיוון צו אינוועסטירן אין העכערע  
בילדונג און צו פארבעסערן לאקאלע אטראקציעס ארום די סטעיט. פאר צענטראל ניו יארק רעכנט די  

  לאן אריין:פ
  

'טע ווָארד' פובליק האוזינג פראיעקט אין סירעקיוס וואס  15מיליאן דאלאר פאר דעם 'נייע  10 •
שטאפלדיגן פראיעקט וואס  -12וועט שטיצן קאנסטרוקציע פון די ערשטע דריי שטאפלען פון דעם  

  וועט דורכגעפירט ווערן דורכאויס עטליכע יאר.

 Syracuseעקיוס עקאנאמישע אנטוויקלונג קערפערשאפט )מיליאן דאלאר צו העלפן די סיר 5 •
Economic Development Corporation  צו אוועקשטעלן א ריווַאלווינג הלוואה קאסע צו )

העלפן קליינע ביז מיטלמעסיגע סיטי ביזנעסער צו אנפילן קריטישע לעכער אין די נויט פאר  
קוואליפיצירטע קאנטראקטארס פאר האוזינג קאנסטרוקציע און רענאוואציע און אזוי אויך צו 

  רעדוצירן די סכנה פון בליי אין הייזער.

( צו Flexible Finance Programן דאלאר פאר דעם 'בויגזאמע הלוואה פראגראם' )מיליא 5 •
  שטיצן עקאנאמישע אנטוויקלונג אין סירעקיוס סיטי.

מיליאן דאלאר צו פארברייטערן דעם ערפאלגרייכן 'סירעקיוס פלאסטערט אויס וועגן צו   1 •
( פראגראם צו שטיצן  Syracuse Build Pathways to Apprenticeshipאּפרענטיסשיּפ' )

מענטשן זיך אריינצולערנען אין א פאך וואס האט צו טוהן מיט בויען אין סירעקיוס און צו  
  ( פראגראם.Vehicles to Workפארברייטערן דעם 'קארן צו ארבעט' )

 High-Techטעק קאריערעס בריק פראגראם' ) -מיליאן דאלאר צו אוועקשטעלן דעם 'היי 1 •
Careers Bridge Program' אונטער דעם )Syracuse Surge סירעקיוס אויפשטייג( פלאן( '

קָאנדָאקטער קאריערעס, מיט  -וואס וועט העלפן פארבינדן סירעקיוס איינוואוינער מיט סעמי
eSOL   פראגראמען און מיט סקילס טרענירונגען פאר פארגעשריטענע מעניופעקטשורינג

  קאריערעס. 

  גַא קאמיוניטי קאלעדזש, אריינרעכענענדיג:מיליאן דאלאר פאר ָאנָאנדאַ  36 •

  מיליאן דאלאר צו פארברייטערן די געזונטהייט סקול. 15-
פיסיגע, ריינע צימערן פון -סקוועיר-5,000מיליאן דאלאר צו שטיצן קאנסטרוקציע פאר א  5-

ISO  קָאנדָאקטער און מייקרָאו-צו טרענירן סטודענטן אין די סעמי  6און  5קלאס-
  לעקטראניקס אינדוסטריעס.ע
מיליאן דאלאר פאר אן אפענע וועירהַאוז פלאץ צו גענוצט ווערן פאר פראקטישע  3-

  אינדזשענירונג, טעכנישע און ארבעטסקראפט בילדונג. 
  געביידע צו זיין שפארזאם מיט ענערגיע. Coyne Hallמיליאן דאלאר צו איבערבויען די  2.5-
  מיליאן דאלאר פאר פארשידנארטיגע פארבעסערונגען אריבער די קאמפוס. 10.25-

מאדערניזירונגען פון די מיליאן דאלאר צו שטיצן די אויפהאלטונג און נויטיגע  14 •
  אינפראסטרוקטור ביי די שטחים פון די סטעיט קארניוואל.

מיליאן דאלאר צו אויפבויען צוויי גענצליך נייע בית הכסא סטאנציעס אויף קעמּפ שטחים און  7 •
  מאכן פארבעסערונגען צו די צירקולאציע ביי די סעלקירק שָאורס סטעיט ּפארק.

  מיליאן דאלאר פאר פארבעסערונגען ביי גרין לעיקס סטעיט ּפארק. 5 •

  
"ניו   און קאמישאנער, הָאוּפ נייט, האט געזאגט, CEOעמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט פרעזידענט, 

קָאנדָאקטער  -צו צוציהען די סעמי  toיארק האט געמאכט פילע סטראטעגישע אינוועסטירונגען 
דעם   צוזאמען מיט דעם סטעיט'ס גרינע טשיּפס פראגראם און  –אינדוסטריע, און די אינוועסטירונגען 

וועלן ערלויבן פאראלעללאזע וואוקס, באזונדערס אין  –פעדעראלן טשיּפס און וויסנשאפט געזעץ 
קָאנדָאקטער אינדוסטריע. איך  -צענטראל ניו יארק, אין די צייט ווען מיר בויען אויף די ברייטע סעמי



וואקסן אין ניו יארק  אפלאדיר גאווערנער האקול'ס איבערגעגעבנקייט צו מאכן די קריטישע אינדוסטריע 
  סטעיט."

  
Micron  ,ס עקזעקיוטיוו וויצע פרעזידענט פון גלאבאלע אפעראציעס, מעניש בַאטיא, האט געזאגט'

שטאב,   Micron"מיר זענען שטאלץ מיט די פונדאמענטאלע ארבעט וואס ווערט געמאכט דורך די 
צוזאמען מיט לאקאלע קאמיוניטי און רעגירונג שותפים, צו מאכן פארשריט אויף דעם פראיעקט. די  

קָאנדָאקטער אינדוסטריע ברענגט געלעגנהייטן וועלכע הויבן אן צו ארומדרייען די ראיאן. מיר זענען  -סעמי
   דא אין צענטראל ניו יארק." האט געמאכט די ריכטיגע באשלוס מיטן שלאגן ווארצלען  Micronזיכער אז 

  
"בויענדיג אויף די פארשריט פון די גרינע טשיּפס סטעיט סענאטאר דזשַאן וו. מעניאן האט געזאגט, 

געזעץ, קוק איך ארויס צו פארזעצן צו ארבעטן צוזאמען מיט די גאווערנער צו מאכן די ריכטיגע 
'סטע סענאט דיסטריקט  50אינוועסטירונגען אין די מענטשליכע און פיזישע אינפראסטרוקטור וואס די 

קָאנדָאקטער  -ביליאן דאלארדיגן סעמי 100דעם דארף צו ארויסבאקומען די מערסטע פון 
מיטלען צו קענען פארגרעסערן -מעניופעקטשורינג פראיעקט. מיר דארפן גרויסע סטעיט הילפס

טרענירונג פראגראמען צו א צופרידנשטעלנדן פארנעם, בשעת'ן שטיצן די וועלכע וועלן זיין טייל פון די  
'טע קלאס, קאמיוניטי קאלעדזשעס און  12רגארטן ביז ארבעטסקראפט פון אונזערע סקולס פון קינדע

יאריגע אוניווערסיטעטן. איך בין איבערגעגעבן צו ארבעטן מיט די גאווערנער און מיט מיינע קאלעגן  -פיר
אין די לעגיסלאטור צו אריינלייגן קריטישע סטעיט פינאנצירונג אין די דורכגעפירטע בודזשעט פאר  

ינג אין צענטראל ניו יארק און פאר די צענדליגע טויזנטע דזשאבס וואס  פארגעשריטענע מעניופעקטשור
  דאס וועט ברענגען צו די סטעיט."

  
מאכט זיך גרייט צו אויפבויען א  Micron"אזוי ווי סטעיט סענאטאר רעיטשעל מעי האט געזאגט, 

פנעמען טויזנטע  קָאנדָאקטער פאבריק דא אין צענטראל ניו יארק און צו אוי-לאנד'ס פירנדע סעמי
ארבייטער, איז דאס קריטיש אז מיר זאלן צוגרייטן די געגנט מיט אפָארדעבעל הייזער פון א הויכע 

קוואליטעט, בשעת'ן אויך צושטעלן פאר די פירמע די נויטיגע כלים צו גאראנטירן אז זי איז א גוטע שכן 
- ול פארן אריינלייגן פינאנצירונג אין די הייפאר די איינוואוינער אין די ראיאן. א דאנק פאר גאווערנער האק

'ס דעוועלאּפמענט איז  Micronיאריגע בודזשעט צו אדרעסירן די אנגעלעגנהייט, פארזיכערנדיג אז 
  ערפאלגרייך."

  
"מיט גאווערנער האקול'ס שטארקע שותפות, גייט סירעקיוס מעיאר בען ווַאלש האט געזאגט, 

וואוקס וואס איז נישט געזעהן געווארן אין כמעט צען יאר. מיר זענען   סירעקיוס אריין אין א תקופה פון
דאנקבאר פאר די פינאנצירונג אין גאווערנער האקול'ס עקזעקיוטיוו בודזשעט וואס איז היינט אנאנסירט  

געווארן פאר האוזינג, דעוועלאּפמענט פון קליינע ביזנעסעס און גרייטקייט פאר דזשאבס. מיט 
ען אין די זאכן קענען מיר פארברייטערן אונזערע אנגעלעגנהייטן צו פארזיכערן אז וואוקס אינוועסטירונג 

אין סירעקיוס און אין צענטראל ניו יארק איז שטאנדהאפטיג און אז עס שאפט געלעגנהייטן פאר יעדן  
  איינעם." 

  
GO SEMI   קָאנדָאקטער אינדוסטריע-און ניו יארק'ס וואקסנדע סעמי  

די נייע אפיס וואס איז   –  GO SEMIמיליאן דאלאר פאר   45גאווערנער האקול האט אויך אנאנסירט  
'ס Micronקומענדיג נישט לאנג נאך  –'סטעיט ָאוו די סטעיט' רעדע  2023אנאנסירט געווארן אין די 

ס גרעסטע  ביליאן דאלאר צו אויפבויען די וועלט' 100היסטארישע אנאנס אז זיי וועלן אינוועסטירן 
מעניופעקטשורינג פאבריק פון מעמארי טשיּפס אין קלעי, א שטאט אין ָאנָאנדַאגַא קאונטי, ניו יארק. די  

דזשאבס אין די צענטראל ניו יארק ראיאן,   50,000אינוועסטירונג איז געשאצו צו ברענגען ביז אזויפיל ווי 
 CHIPS andאון וויסנשאפט געזעץ )און עס איז ערמעגליכט געווארן דורך דעם פעדעראלן טשיּפס 

Science Act( און דורך ניו יארק'ס גרינע טשיּפס לעגיסלאציע )Green CHIPS  וואס די גאווערנער )
. די נייע אפיס וועט אנגעפירט ווערן דורך עמּפייער סטעיט  2022האט אונטערגעשריבן אין 



פון די סטעיט דעּפארטמענט, די ניו יארק  דעוועלאּפמענט, און די איינגעשטעלטע וועלן זיין עקספערטן 
 Energy Research and Developmentסטעיט ענערגיע פארשונג און אנטוויקלונג אויטאריטעט )

Authority די לעיבאר דעּפארטמענט, די טראנספארטאציע דעּפארטמענט, די דעּפארטמענט פון ,)
)ניו  NY CREATES(, Department of Environmental Conservationענווייראמענטאלע אפהיטונג )

(, די אפיס פון היימער New York Power Authorityיארק שאפט(, די ניו יארק ּפאווער אויטאריטעט )
 ( און די סטעיט אוניווערסיטעט פון ניו יארק.  Homes and Community Renewalאון קאמיוניטי רינּועל )

  
GO SEMI  באמיאונגען צו דורכפירן דעם  וועט אנפירן און צענטראליזירןMicron  פראיעקט; אנטוויקלען

קָאנדָאקטער אינדוסטריע און די פארבינדענע  -און פאראויסשטופן פאליסיס צו צוציהען די סעמי
פראדוקטן; קאארדינירן ארבעטסקראפט אנטוויקלונג און קאמיוניטי אינוועסטירונגען צווישן לאקאלע,  

ע שותפים; אנפירן באמיאונגען צו שאפן, צוציהען און אנהאלטן די  סטעיט, פעדעראלע און פריוואט
טרענירטע ארבעטסקראפט וואס איז נויטיג; און שטיצן ברייטע אנטוויקלונג קאנצענטרירט אויף קלוגע  

  וואוקס פרינציּפן.
  

 – Edwards Vacuum'ס אנאנס, האט גאווערנער האקול אנאנסירט אז Micronקורצליך נאכפאלגנדיג 
קָאנדָאקטער  -פירער אין וואקום און אין רייניגונג עקוויּפמענט אין די סעמי-באזירטע וועלט'ס-א בריטיש

מיליאן דאלארדיגע טרוקענע ּפָאמּפ מעניופעקטשורינג איינריכטונג   319וועט בויען א נייע  –אינדוסטריע  
י פאראייניגטע שטאטן אין די מערב ניו יארק וויסנשאפט און טעכנאלאגיע פארגעשריטענע  פאר ד

( Science & Technology Advanced Manufacturing Park, STAMPמעניופעקטשורינג פארק ) 
  Micronדזשאבס. די אפמאכן מיט  600וואס געפונט זיך אין דזשענעסי קאונטי, שאפנדיג ביז אזויפיל ווי 

וועלן העלפן באפעסטיגן ניו יארק'ס שטאנד אלץ א צענטער פאר   Edwards Vacuumמיט און 
  'סטע יאר הונדערט.21פארגעשריטענע מעניופעקטשורינג און אלץ א היים פאר דזשאבס פון די 
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