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  עקזעקיוטיוו פון טייל  אלץ אינוועסטירונגען ראיאנישע האדסאן-מיד פאר שטעלט האקול גאווערנער
  2024 יאר פיסקאלע פאר בודזשעט

  
 מיליאן 20 אינפראסטרוקטור; האוזינג פינאנצירן צו דאלאר מיליאן 250 אריין רעכנט בודזשעט

  הילף פלאנירונג פאר דאלאר
  

  פראיעקטן אינפראסטרוקטור דעּפארטמענט טראנספארטאציע אין דאלאר מיליאן 240 אריין רעכנט
  שאסייען לאקאלע צו פאררעכטונגען פאר דאלאר מיליאן 27 און

  
  

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

'סטעיט ָאוו די סטעיט' רעדע, רעכנט די   2023האדסאן ראיאן פון ניו יארק. אין איינקלאנג מיט די -מיד
בודזשעט אריין א גרויסע אינוועסטירונג צו פארגרעסערן די האוזינג סוּפליי און פארברייטערן  

  געלעגנהייטן און נייע ערפינדונגען אין די ראיאן.עקאנאמישע 
  

האדסאן  -"די באדייטנדע אינוועסטירונגען אין האוזינג, עדזשּוקעישען און אין אינפראסטרוקטור אין די מיד
האט גאווערנער האקול   ראיאן זענען קריטיש צו אויפהייבן די לאקאלע קאמיוניטי און עקאנאמיע," 

נטערוועגנס צו פארזיכערן  "די געלטער בויען ארויף אויף באמיאונגען וועלכע זענען שוין יעצט או געזאגט.
אז די ראיאן איז זיכער, מעגליך זיך צו ערלויבן און שטאנדהאפטיג פאר די שוועריגקייטן פון די צוקונפט  

  האדסאן ראיאן פאר פילע דורות אין די צוקונפט." -שאפנדיג א מער בליהענדע מיד —

  

נט אנאנסירט זענען אין איינקלאנג  עטליכע פון די בודזשעט פארשלאגן וואס גאווערנער האקול האט היי
וואס איז אנאנסירט געווארן   (Plan Innovation Economic) פלאן שעפערישקייט עקאנאמישעמיט 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

וואוקס. די גאווערנער'ס בודזשעט רעכנט אריין עטליכע אינציאטיוון צו אינוועסטירן אין העכערע בילדונג  
ן  האדסאן ראיאן רעכנט די פלא-און צו פארבעסערן לאקאלע אטראקציעס ארום די סטעיט. פאר די מיד

  אריין:

  

  האדסאן וואלי ראיאן-ביליאן דאלאר אין סקול הילף פאר די מיד 3.6 -
  מיליאן דאלאר העכערונג אין פַאונדעישען עיד 451.5א  -
  מיליאן דאלארדיגע פלאן צו רעדוצירן רעוואלווער פארברעכן 337 -
מיליאן דאלאר פאר  20מיליאן דאלאר צו פינאנצירן האוזינג אינפראסטרוקטורקאסע און  250 -

  פלאנירונג הילף
  אינפראסטרוקטור פראיעקטן, אריינרעכענענדיג: DOTמיליאן אין  240 -
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  מיליאן דאלאר פאר בריק פאררעכטונג/ערזעצונג  51 -
  ן קינגסטאןבריק אי  Wurts Streetמיליאן דאלאר פאר די  45 -
  ראמפעס 17מיליאן דאלאר פאר נייע רּוט   30 -

  מיליאן דאלאר פאר בעיר מאונטעין סטעיט פארק  60 -
  מיליאן דאלאר פאר אדיקשען סערוויסעס פינאנצירונג 57 -
קָאנדָאקטער אויסברייטונג,  -: די גאווערנער'ס אפיס פאר סעמיGO SEMIמיליאן דאלאר פאר  45 -

 ,Governor's Office of Semiconductor Expansionן אריינברענגונג )פארוואלטונג או
Management and Integrationקָאנדָאקטער -( וואס וועט שטיצן די אויסברייטונג פון די סעמי

  מעניופעקטשורינג אינדוסטריע אריבער אּפסטעיט ניו יארק.
  מיליאן דאלאר פאר פאררעכטונגען פון לאקאלע שאסייען 27 -
  מיליאן דאלאר פאר בעלעיר מאונטעין 14.8 -
  מיליאן דאלאר פאר וועטעראן הדרכה סערוויסעס פון אנדערע וועטעראנען 1.3 -
 Neighborhood and Ruralמיליאן דאלאר פאר געגנט און שטעטלישע אפהיטונג ) 1.5 -

Preservationהאוזינג פינאנצירונג )  

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

האדסאן ראיאן וואס איז א היים צו אייקאנישע נאטורליכע שיינקייט און א צענטער פון בילדונג און  -מיד
נייע איינוואוינער אין  ערפינדונגען פון די ערשטע קלאס האט צוגעצויגן וואקסנדע צאלן פון באזיכער און 

לעצטערע יארן. גאווערנער האקול'ס עקזעקיוטיוו בודזשעט אנערקענט די נויט פאר סטראטעגישע 
אינוועסטירונג אין צוגעלייגטע האוזינג, אינפראסטרוקטור און עקאנאמישע געלעגנהייטן וועלכע וועלן  

  טערמיניגע וואוקס." -שטיצן און פארזיכערן די ראיאן'ס לאנג
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