
 
 גאווערנער קעטי האקול   2/27/2023  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האקול שטעלט פאר מערב ניו יארק אינוועסטירונגען אלץ טייל פון עקזעקיוטיוו בודזשעט 
  2024פאר פיסקאלע יאר 

  
מיליאן דאלאר פאר טראנספארטאציע דעּפארטמענט אינפראסטרוקטור   211בודזשעט רעכנט אריין 

  כטונגעןמיליאן דאלאר פאר לאקאלע שאסייען און לעכער פאררע 113פראיעקטן;  
  

מיליאן דאלארדיגע אינוועסטירונג צו העלפן באפעלאו אוניווערסיטעט באדייטנד   100רעכנט אריין  
  2030פארגרעסערן אירע וויסנשאפטליכע פארשונג אקטיוויטעטן ביז 

  
  

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

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

  נייע ערפינדונגען אין די ראיאן.
  

געבוירענע, בין איך שטאלץ צו זאגן אז לעכטיגערע טעג ווארטן פאר אונז אין די  -"אלץ א באפעלאו
"דורך די קריטישע אינוועסטירונגען אין   האט גאווערנער האקול געזאגט.צוקונפט אין מערב ניו יארק", 

בין איך אנטשלאסן צו פארזיכערן א בודזשעט וואס ברענגט    האוזינג, בילדונג און אינפראסטרוקטור,
רעזולטאטן פאר די ראיאן. צוזאמען וועלן מיר מאכן מערב ניו יארק מער ערפאלגרייך, גרינגער זיך צו  

  ערלויבן, מער פריינטליך צו איינוואוינער און זיכערער פאר די קומענדיגע דור פון ניו יארקער." 
  

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 
ו די סטעיט' רעדע, א פלאן צו מאכן דזשאבס און ביזנעסער וואקסן דורכן 'סטעיט ָאו 2023אין די 

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

י גאווערנער'ס בודזשעט רעכנט אריין עטליכע אינציאטיוון צו אינוועסטירן אין העכערע בילדונג  וואוקס. ד
  און צו פארבעסערן לאקאלע אטראקציעס ארום די סטעיט. פאר מערב ניו יארק רעכנט די פלאן אריין:

  

  ביליאן דאלאר אין סקול עיד פאר מערב ניו יארק 2.9 •

  מיליאן דאלארדיגע העכערונג אין פַאונדעישען עיד פאר מערב ניו יארק 248.2 •

אינפראסטרוקטור פראיעקטן צו פאררעכטן און ערזעצן בריקן  DOTמיליאן דאלאר פאר  211 •
  אריבער די גאנצע ראיאן

  סטערונג און פאררעכטונגען פון לעכערמיליאן דאלאר פאר לאקאלע אויספלא 113 •

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-economic-innovation-plan-grow-jobs-and-businesses-future-across-new&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3d125d5ced904c06a2a308db19029974%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638131271180119756%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=og1NSav2Te1dCsUazWZc1bmrb%2FvzbMu%2B5RGdw8Q8hVI%3D&reserved=0


-מיליאן דאלאר פאר נייע און רענאווירטע פארשונג געביידעס, לאבארעטאריעס און ערשט  100 •
  לאסיגע מאשינען און אינסטרומענטן אין באפעלאוק

  מיליאן דאלאר פאר פארקס און ראיאנישע פארמעגנס, אריינרעכענענדיג: 75איבער  •

  ניאגארא פָאלס באזיכער צענטער מיליאן דאלאר פאר  47-
  דיסטריביּושען צענטער Feedmoreמיליאן דאלאר פאר נייע  24-
  Crows Nestמיליאן דאלאר פאר פארברייטערונג פון ניאגארא פָאלס  3.5-
  Artparkמיליאן דאלאר פאר  1-

  מיליאן דאלאר פאר מערב ניו יארק אדיקשען סערוויסעס פינאנצירונג 41 •

  מיליאן דאלאר פאר ערי קאונטי וואסער אינפראסטרוקטור 20 •

מיליאן דאלאר אין אינפראסטרוקטור אינוועסטירונגען ביי מערב ניו יארק קאמיוניטי   10.4איבער  •
  קאלעדזשעס, אריינרעכענענדיג:

 מיליאן דאלאר פאר ערי קאמיוניטי קאלעדזש   8-
 מיליאן דאלאר ניאגארא קאמיוניטי קאלעדזש   2.2-
  פאר דזשעימסטאון קאמיוניטי קאלעדזש  228,000$-

אן דאלאר פאר באפעלאו סיטי ערהוילונג און פלאנירונג, פובליק ארבעט/שטורעם  מילי 10 •
  אפרופונג איינריכטונג

  מיליאן דאלאר פאר באפעלאו קאמיוניטי העלט געביידע 5 •

 Neighborhood and Ruralמיליאן דאלאר פאר ארטיגע און שטעטלישע אפהיטונג ) 2 •
Preservationהאוזינג פינאנצירונג )  

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

"מיט סטראטעגישע אינוועסטירונגען שטיצנדיג ביזנעס, בילדונג, האוזינג און ראיאנישע אוצרות ווי די  
(, באפעסטיגט גאווערנער  University at Buffalo, UBניאגארא פָאלס און באפעלאו אוניווערסיטעט )

ונג. איך אפלאדיר האקול'ס בודזשעט מערב ניו יארקס שטאנדהאפטיגקייט און טרייבט פאראויס איר שווא
איר איבערגעגעבנקייט צו פארברייטערן עקאנאמישע געלעגנהייט אין די ראיאן וואס וועט בענעפיטירן 

  ביזנעס, איינוואוינער און באזיכער צוגלייך."
  

"איך וויל באדאנקען  באפעלאו אוניווערסיטעט פרעזידענט, סאטיש ק. טריפאטי, האט געזאגט, 
. אונז אלע אין די  UBאון  SUNYיר שטיצע און חזון פון אויסגעצייכנטקייט פאר גאווערנער האקול פאר א

UB   זענען גאר דאנקבאר פאר די גאווערנער'ס אינוועסטירונג איןUB ס פארשונג אפעראציע'–  
און איר איבערגעגעבנקייט צו פארזיכערן אז  –אריינרעכענענדיג אונזערע געביידעס און לאבארעטאריעס 

מיר האבן די בעסטע בילדונג און פארשונג איינריכטונגען וועלכע טרייבן אלע צוזאמען אויסגעצייכנטקייט 
מישע הצלחה פאר מערב ניו יארק און ניו יארק  און שעפערישקייט אין בילדונג און אנהאלטנדע עקאנא

  סטעיט."
  

"א דאנק אייך גאווערנער האקול פאר די דינאמישע  באפעלאו סיטי מעיאר בייראן ברַאון האט געזאגט, 
און פראקטישע בודזשעט פאר גאנץ מערב ניו יארק און באזונדערס פאר די סיטי ָאוו באפעלאו. אויב איר  

פינאנצירונג הונטער גאווערנער האקול'ס פריאריטעטן, איז דא עפעס אין יעדע  כאפט א בליק אויף די 
קאטעגאריע פאר יעדע לאקאלע רעגירונג. אזוי ווי אונזער ראיאן גייט אריבער שווערערע ווינטער  

קלאסיגע דעּפארטמענט פון פובליק ארבעט  -וועטערס, זענען די מיטלען פאר א ברייטע ערשט
(Department of Public Works, DPW  איינריכטונג פאר אונזער שטאט זיין קריטיש. איך בין )

באגייסטערט צו קעמפן פאר די בודזשעט און צו רעדן צו מיינע קאלעגן אין רעגירונג צו פארענדיגן סיי 
  קאמפוס פראיעקט און צו צושטעלן נאך וויכטיגע מיטלען פאר אונזערע איינוואוינער." DPWדעם 

  



"די גאווערנער זעצט פאר צו אינוועסטירן ן סוּפערווייזאר ברייען קולּפע האט געזאגט, אמהערסט טאו
אין מערב ניו יארק, פינאנצירנדיג לאקאלע אינפראסטרוקטור פראיעקטן. אונזער ראיאן דארף נאך  

 אינפראסטרוקטור פינאנצירונג, און איך קוק ארויס צו ארבעטן מיט די גאווערנער און אונזערע סטעיט
פירער צו אידענטיפיצירן די באדערפענישן צו מאדערניזירן אונזער פארעלטערטע אינפראסטרוקטור. די  

אינוועסטירונגען אין די באפעלאו אוניווערסיטעט וועלכע זענען היינט אנאנסירט געווארן זענען באזונדערס  
  וויכטיג פאר אונזער קאמיוניטי, און זיי וועלן האבן א באדייטנדע השפעה."

  
###  
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