ניו יארק סטעיט’ס דראפט דיס-אדוואנטעטשד
געמיינדעס באדינגונגען
קלימאט טוישונגען אפעקטירט נישט אלע ניו יארקערס אייניג.
קלימאט טוישונגען אפעקטירט נישט אלע ניו יארקערס אייניג .עס איז א געפאר וואס ווערט פארשווערט דורך יאכן ,עמפינדליכקייטן ,און סטרעסערס
וואס קענען זיין פארשידנארטיג צווישן קאמיוניטיס איבערן לאנד .פאר דעם סיבה ,איז א גרונטשטיין פון די ניו יארק’ס געמיינדע-געפירטע קלימאט
פירערשאפט און קאמיוניטי פראטעקשאן אקט (קלימאט אקט) צו אידענטיפיצירן און נעמען אין באטראכט די איינדרוק אויף סערווירטע און עמפינדליכע
באפעלקערונגען אין איינפירן די געזעץ און אנדערע רעגולאטארי שריט .ט
ניו יארק’ס קלימאט געריכט ארבעט גרופע ) ,(Climate Justice Working Group, CJWGא צוזאמשטעל פון פארטרעטער פון ענווייראנמענטל
געריכט גרופעס איבערן סטעיט ,איז געגרינדעט געווארן צו אידענטיפיצירן דיס-אדוואנטעטשד געמיינדעס )(disadvantaged communities, DAC
וואס ווערן אפט פארזען אין קלימאט פאליסי איניציאטיוון און פארזיכערן אז זיי בענעפיטירן דירעקט פון די סטעיט’ס היסטארישע אריבערגאנג צו
ריינערע ,גרינערע קוועלער פון ענערגיע ,רעדוצירטע פאלושאן און ריינערע לופט ,און עקאנאמישע געלעגנהייטן .ן
טאוול  .1פראצענט פון צענזוס טראקטס אין יעדע ראיאן
האט באשטימט א דראפט DAC

ראיאן

פראצענט פון טראקטס
אידענטיפיצירט אלס
דראפט DACs

New York City

45%

Long Island

12%

Mid-Hudson

45%

Western NY

32%

Finger Lakes

35%

Capital Region

22%

Central NY

36%

Southern Tier

18%

Mohawk Valley

19%

North Country

15%

סך הכל

35%

וויאזוי ווערן דיס-אדוואנטעטשד געמיינדעס
אידענטיפיצירט? ט
די  CJWGהאט גענוצט  45אנצייכענונגען צו אידענטיפיצירן  35%פון צענזוס
טראקטס אין ניו יארק אלס  .DACsטאוול  1ווייזט די פראצענט פון צענזוס טראקטס
אידענטיפיצירט אלס  DACsצובראכן אין יעדע ראיאן .די באדינגונגען (טאוול ,2
טאוול  ) 3רעכנט אריין קלימאט-פארבינדענע ריזיקעס ווי פארפלייצונגען אדער
עקסטרעמע היץ ,געזונט עמפינדליכקייטן ווי אסטמא און  ,COPDאון
עמערדזשענסי אפטיילונג באזוכן ,ווי אויך אפאר געזעלשאפטליך-עקאנאמישע
פאקטארן ווי ראסע ,עטנישקייט ,און איינקונפט .ט
ראיאנען גייען אינאיינעם מיט ניו יארק סטעיט’ס ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסיל
ראיאנען .פאר א ליסטע פון קאונטיס אין יעדע ראיאן  ,זעט .regionalcouncils.ny.gov
די טאוול איז איינגעטיילט פון מערסטע צו ווייניגסטע באוואוינטע ראיאנען

טאוול  .2ענווייראנמענטל יאכן און קלימאט טויש ריזיקעס :דראפט באווייזערס

ענווייראנמענטל יאכן און קלימאט טויש ריזיקע
פאטענציאלע קלימאט טויש ריזיקעס

לאנד באנוץ און פאסיליטעטן פארבינדן
מיט היסטארישע דיסקרימינאציע אדער
דיסאינוועסטמענט

וויהיקל טראפיק געדעכטקייט
דיעזעל טראק און באס טראפיק

עקסטרעמע וועטערס פאראויס-שאצונגען

נאנטקייט צו פאררעכטונג פלעצער

פארטיקיולעיט ענין
)(PM2.5

פארפלייצונגען אין גרעניצליכע און ריינקייט
)באאיינפלוסטע פלעצער (פאראויסגעשאצטע

נאנטקייט צו רעגולירטע מענעדשזמענט פלאן
סייטס

בענזין קאנצענטרירונג

פארפלייצונגען אין אין-לאנד פלעצער
)(פאראויסגעשאצטע

נאנטקייט צו גרויסע אויל סטארעזש פאסיליטיס

אפפאל-וואסער אויסגוס

נידריגע וועדשעטעטיוו צודעק

נאנטקייט צו פאוער ארויסגעבונג פאסיליטיס

פאטענציאלע פאלושאן
אױסגעשטעלטקײטן

אגריקולטוראלע לאנד

נאנטקייט צו אקטיווע לאנדפילס

דרייוון צייט צו שפיטעלער אדער ערדשענט/
קריטישע קעיר

נאנטקייט צו שטאטישע אפפאל פארברענונג
ערטער
נאנטקייט צו איבריגע אייזן פראצעסירער
אינדוסטריאלע/מענופעקטשורינג/לאנד-גראבן
לאנד באנוץ
האוזינג ליידיגקייט ראטע

טאוול  . 3פאפולאציע אייגנשאפטן און געזונט
עמפינדליכקייטן :דראפט באווייזערס

פאפולאציע
אייגנשאפטן און געזונט
עמפינדליכקייטן
אינקאם
פראצענט > 80%דורכשניטליכע פארדינסט
אינעם געגנט
פראצענט > 100%פון פעדעראלע ארעמקייט ליניע
פראצענט אן בעטשעלאר’ס דעגרי
אנעמפלאימענט ראטע
פראצענט איינצעלנע-עלטערן הויזגעזונטן
ראסע און עטניסיטי
פראצענט לאטינא אדער היספאניק
פראצענט שווארץ אדער אפריקאנער אמעריקאנער
פראצענט אזיאנער

יעדער צענזוס טראקט ווערט געמאסטן באזירט אויף יאכן ,ריזיקע ,שוואכקייט ,אדער
סענסיטיווקייט .ספעציפיש ,די פראצענט ראנגען פון די באווייזערס פאר יעדע צענזוס
טראקט זענען צאמגעשטעלט צו פרודוצירן א ווערדע וואס מעסט א צענזוס טראקט’ס
רעלאטיווע שטאפל פון ‘’ענווייראנמענטל יאכן און קלימאט טויש ריזיקעס ’’,ווי אויך
‘’פאפולאציע אייגנשאפטן און געזונט עמפינדליכקייטן’’ אין באציאונג צו אנדערע
טראקטס .טראקטס מיט העכערע צייכענעס אין באציאונג צו (א) אנדערע טראקטס אין
ניו יארק סטעיט; אדער (ב) זייער ראיאן (ניו יארק סטעיט אדער איבריגע פון די סטעיט)
זענען געווארן אידענטיפיצירט אלס .DACs
באזירט אויף דעם צאמגעשטעלטע צייכן ,זענען די העכסטע  35פראצענט פון די
צענזוס טראכט באטראכט אלס  .DACsאין צוגאב 19 ,טראקטס וואו כאטש 5
פראצענט פון לאנד איז א פעדעראל-אנערקענטע רעזערווירונג אדער געהערט
צו אן אינדיאנער שבט זענען אטאמאטיש אריינגערעכנט אלס  - DACsאפגעזען פון
פראצענטאלע צייכענונג אויף די באווייזערס .ס
אין צוגאב צו די געאגראפישע  DACבאדינגונגען אויסגעשמועסט אויבן ,ר
רעכענען  o'DACקאמיוניטיס אריין הויזגעזונטן וואס באריכטן יערליכע סך הכל
אינקאם ביי אדער אינטער  60פראצענט פון די שטאט דורכשניטליכע אינקאם ,אדער
זענען אנדערש בארעכטיט פאר נידריגע-אינקאם פראגראמען (צ.ב .היים ענערגיע
הילף פראגראם) .די הויזגעזונטן קענען זיך געפינען סיי וואו אין די סטעיט און זענען
אריינגערעכנט נאר פאר צוועקן פון מאכן ניו יארק סטעיט ריינע ענערגיע און ענערגיע
אפעקטיווקייט אינוועסטמענטס .פיגורע  4אונטן ווייזט די איבריגע נידריגע-אינקאם
הויזגעזינדן אינדרויסן פון די געאגראפישע  DACsוואס זענען צוגעלייגט דורך די
נידריגע-אינקאם הויזגעזונט באדינגונגען .ן

פראצענט נאטיוו אמעריקאנער אדער פרימיטיוו
באגרעניצטע ענגליש קענטעניס
פארגאנגענע רעדליינינג צייכן
געזונט אויסגאנגען און סענסיוויטעטן
אסטמא עמערדזשענסי אפטיילונג באזוכן

פיגורע  .1פארגרעסערונג אין נומער פון הויזגעזונטן אריינגערעכנט אין DAC
באדינגונגען פאר צוועקן פון ציילן ענערגיע אפעקטיווקייט און ריינע ענערגיע
אינוועסטמענטס ,לויט ראיאן
פראצענט פון הויזגעזונטן אין די ראיאן וואס וואוינען אין געאגראפישע *DACs
נאך נידריגע-אינקאם הויזגעזונטן אינדרויסן פון  *DACsאריינגערעכנט פאר ענערגיע אינוועסטמענטס ^^

 COPDעמערדזשענסי אפטיילונג באזוכן
ע
הארץ־אטאקע )(MI
האספיטאליזאציעס
פריצייטיגע טויט
נידריגע געבורט וואג
פראצענט אן העלט אינשורענס
פראצענט מיט באגרעניצונגען
פראצענט ערוואקסענע אין עלטער פון +65
וואוינונג באוועגונג און קאמוניקאציעס
פראצענט רענטער-אקיופירטע היימען
)וואינונג קאסט יאך (רענטאל קאסטן
ענערגיע ארעמקייט  /קאסט יאך
פראדוצירטע היימען

געשאצטע פראצענט פון הויזגעזונטן רעכנט אריין אין דראפט באדינגונגען פאר נאכגיין ריינע ענערגיע און ענערגיע
אפעקטיווקייט אינוועסטירונגען

געשאצט נוצנדיג  200%פון פעדעראלע ארימקייט שטאפל*)(Federal Poverty Level, FPL
אלס א פראקסי פאר  60%ערנסטע גייסטישע קראנקהייט )(senior mental illness, SMI
אקטואלע צאלן קענען זיין עטוואס העכער

היימען געבויט פאר

לערן מער בי ַי
climate.ny.gov
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