
 

 

 
 גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו   6/7/2021 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

  גאווערנער קאומאו אנאנסירט נאמינאציעס און באשטימונגען צו דער אדמיניסטראציע
  

גאווערנער קאומאו האט היינט אנאנסירט נייע נאמינאציעס, וועלכע זענען קאנפירמירט געווארן דורך דער  
  ניו יארק סענאט, ווי אויך די באשטימונגען פאר זיין אדמיניסטראציע.

  
דאס איז אונזער מאטא און  "ווען איר ארבעט פאר ניו יארק סטעיט ארבעט איר פאר דעם באפעלקערונג.

 האט גאווערנער קאומאו געזאגט.אונזער מאטיוואציע אויף צו טון די ארבעט וואס מיר טוען יעדן טאג," 
אונזער   אינאיינעם. "איך בין שטאלץ צו ארבעטן מיט די אלע וואס האבן דעם עהרע דא צו זיין מיט מיך

איבערלעבעניש מיט קאוויד איז טאקע געווען א גורל׳דיגער מאמענט אין אונזערע קאריערעס, אבער דער  
די   פאקט אז אזויפיל מענטשן זענען נאך אלץ צופייערט וועגן סטעיט סערוויסעס קען מען נישט איגנארירן.

אוו ניו יארק וועט נאך זיין פיל שטערקער אין  צוגאבן צו אונזער סטעיט מאנשאפט באדייט אז דער סטעיט 
  אונזער רייזע צו דעם ניי־אויסגעמאלטן צוקונפט." 

  
  סינטיע מ. מאנאקא, קאמישענער, טעקס אפיעלס טרייביונעל •
  יאלאנדא קענטי, מיטגליד,סטעיט קאמישען פאר קארעקשען •
  סטיווען מ. קאהען, קאמישענער, פארט אויטאריטעט פון ניו יארק און ניו דזשערזי •
  לאני דזשאונס, קאמישענער, ציווילע סערוויס קאמישען •
אדאם זוראפסקי, דירעקטאר, ניו יארק סטעיט ענווייראמענטאלע איינשטעלונגען  •

  קארפארעישען
  לינא גארסיע, קאמישענער, סטעיט אטלעטיק קאמישען •
  האוויאן ראדריגעז, דירעקטאר, ניו יארק סטעיט מארטגעדזש אגענטור •
  ליטשע מ. ניענדא, קאמישענער, קאמיסע אויף מענטשן רעכט •
  קעווין פ. ברוען, סופעראינטענדענט, סטעיט פאליציי  •

  
  אויטאריטעטן בודזשעט אפיס

  
קאומאו און קאנפירמירט געווארן  דער פאלגנדער אינדיווידועל איז נאמינירט געווארן דורך גאווערנער 

  דורך דעם סענאט אלס דירעקטאר פון דעם אויטאריטעטן בודזשעט אפיס:
  

  דזשעפרי ה. פערלמאן, אדוואקאט •
  

  ׳קוני׳ בארד פון טראסטיס
  

דער פאלגנדער אינדיווידועל איז נאמינירט געווארן דורך גאווערנער קאומאו און קאנפירמירט געווארן  
  דורך דעם סענאט צו דעם ׳קוני׳ בארד פון טראסטיס:

  
  אנדזשעלאו וו. וויוואלא •

  



 

 

  ׳סוני׳ קאלעדזש פון ענווייראנמענטאל וויסנשאפט און וועלדער
  

דער פאלגנדער אינדיווידועל איז נאמינירט געווארן דורך גאווערנער קאומאו און קאנפירמירט געווארן  
  פון ענווייראנמענטאל וויסנשאפט און וועלדער: דורך דעם סענאט צו ׳סוני׳ קאלעדזש

  
  אלווואל מעקפאוי •

  
  

  העכערע עדיוקעישן סערוויסעס קארפארעישען
  

דער פאלגנדער אינדיווידועל איז נאמינירט געווארן דורך גאווערנער קאומאו און קאנפירמירט געווארן  
  דורך דעם סענאט צו דעם העכערע עדיוקעישן סערוויסעס קארפארעישען:

  
  ענדרו שערמאן •

  
  

  סיטי אוניווערסיטעט קאנסטרוקציע קאסע
  

דער פאלגנדער אינדיווידועל איז נאמינירט געווארן דורך גאווערנער קאומאו און קאנפירמירט געווארן  
  דורך דעם סענאט צו דעם סיטי אוניווערסיטעט קאנסטרוקציע קאסע:

  
  אלאן לי וואן קאפעלע •

  
  

  סטעיט אוניווערסיטעט קאנסטרוקציע קאסע
  

דער פאלגנדער אינדיווידועל איז נאמינירט געווארן דורך גאווערנער קאומאו און קאנפירמירט געווארן  
  דורך דעם סענאט צו דעם סטעיט אוניווערסיטעט קאנסטרוקציע קאסע:

  
  קישע סאנטיאגא־מארטינעז •

  
  אדמיניסטראטיווע איבערזיכט בארד פאר פראפעסיאנעלע מעדיצין אויפפירונג

  
די פאלגנדע מענטשן זענען נאמינירט געווארן דורך גאווערנער קאומאו און קאנפירמירט געווארן דורך  

  דעם סענאט צו דעם אדמיניסטראטיווע איבערזיכט בארד פאר פראפעסיאנעלע מעדיצין אויפפירונג:
  

  קארמעלא טארעלי •
  ריטשארד מילאון •

  
  ויסעס ראטניו יארק סטעיט ביהעיוויורעל געזונטהייט סערו 

  
די פאלגנדע מענטשן זענען נאמינירט געווארן דורך גאווערנער קאומאו און קאנפירמירט געווארן דורך  

  דעם סענאט צו דעם ניו יארק סטעיט ביהעיוויורעל געזונטהייט סערוויסעס ראט:
  

  ראקסענע מארי לעווין •
  סאבינע לים •



 

 

  קעטהי גארדיני •
  דייען בלאום •
  פאטריסיע מארסיק •
  ט. רוסעל  ריכטער ראבערט •

  
  בארד פון דירעקטארן גרעיט לעיקס אפהיטונג קאסע

  
דער פאלגנדער אינדיווידועל איז נאמינירט געווארן דורך גאווערנער קאומאו און קאנפירמירט געווארן  

  דורך דעם סענאט צו דעם בארד פון דירעקטארן גרעיט לעיקס אפהיטונג קאסע:
  

  דזשודי דראביצקי •
  

בארד פון באזוכער פאר דעם ניו יארק סטעיט היים פאר וועטעראנען און זייערע אנגעוויזענער ביי 
  באטאוויע

  
דער פאלגנדער אינדיווידועל איז נאמינירט געווארן דורך גאווערנער קאומאו און קאנפירמירט געווארן  

ים פאר וועטעראנען און  דורך דעם סענאט צו דעם בארד פון באזוכער פאר דעם ניו יארק סטעיט הי
  זייערע אנגעוויזענער ביי באטאוויע:

  
  מארלין ל. ראלל •

  
  בארד פון באזוכער פאר דעם טעקאניק דעוועלאפמענטען דיסאביליטיס סערוויס אפיס

  
דער פאלגנדער אינדיווידועל איז נאמינירט געווארן דורך גאווערנער קאומאו און קאנפירמירט געווארן  

דורך דעם סענאט צו דעם בארד פון באזוכער פאר דעם טעקאניק דעוועלאפמענטען דיסאביליטיס  
  סערוויס אפיס:

  
  אנדזשעלא פאול •

  
  טאר צענטערבארד פון באזוכער פאר דעם קאפיטאל דיסטריקט פסיכיא

  
דער פאלגנדער אינדיווידועל איז נאמינירט געווארן דורך גאווערנער קאומאו און קאנפירמירט געווארן  

  דורך דעם סענאט צו דעם בארד פון באזוכער פאר דעם קאפיטאל דיסטריקט פסיכיאטאר צענטער:
  

  שארליען ען הראכיאן •
  

  ארענסיק פסיכיאטאר צענטערבארד פון באזוכער פאר דעם צענטראל ניו יארק פ
  

דער פאלגנדער אינדיווידועל איז נאמינירט געווארן דורך גאווערנער קאומאו און קאנפירמירט געווארן  
דורך דעם סענאט צו דעם בארד פון באזוכער פאר דעם צענטראל ניו יארק פארענסיק פסיכיאטאר 

  צענטער:
  

  פיליפ ע. מעקדאוועל •
  ראנעלד רייט •

  
  בארד פון באזוכער פאר דעם פינגער לעיקס דעוועלאפמענטאל דיסאביליטיס סערוויסעס אפיס



 

 

  
דער פאלגנדער אינדיווידועל איז נאמינירט געווארן דורך גאווערנער קאומאו און קאנפירמירט געווארן  

רוויסעס דורך דעם סענאט צו דעם בארד פון באזוכער פינגער לעיקס דעוועלאפמענטאל דיסאביליטיס סע
  אפיס:

  
  פערער-שערילין קאלמאן •

  
  בארד פון באזוכער פאר דעם גרעיטער בינגהעמטאן געזונטהייט צענטער

  
דער פאלגנדער אינדיווידועל איז נאמינירט געווארן דורך גאווערנער קאומאו און קאנפירמירט געווארן  
  דורך דעם סענאט צו דעם בארד פון באזוכער פאר דעם גרעיטער בינגהעמטאן געזונטהייט צענטער:

  
  מייקעל קריטקאוסקי •

  
  בארד פון באזוכער פאר דעם ניו יארק סיטי קינדער צענטער

  
דער פאלגנדער אינדיווידועל איז נאמינירט געווארן דורך גאווערנער קאומאו און קאנפירמירט געווארן  

  דורך דעם סענאט צו דעם בארד פון באזוכער פאר דעם ניו יארק סיטי קינדער צענטער:
  

  דזשעסיקע ב. בריטא •
  

  סאוט ביעטש פסיכיאטאר צענטער בארד פון באזוכער פאר דעם
  

דער פאלגנדער אינדיווידועל איז נאמינירט געווארן דורך גאווערנער קאומאו און קאנפירמירט געווארן  
סאוט ביעטש  דורך דעם סענאט צו דעם בארד פון באזוכער פאר דעם בארד פון באזוכער פאר דעם

  פסיכיאטאר צענטער:
  

  שעל ד. ראמפינאמי •
  

  בארד פון באזוכער פאר דעם סט. לאורענס פסיכיאטאר צענטער
  

דער פאלגנדער אינדיווידועל איז נאמינירט געווארן דורך גאווערנער קאומאו און קאנפירמירט געווארן  
  דורך דעם סענאט צו דעם בארד פון באזוכער פאר דעם סט. לאורענס פסיכיאטאר צענטער:

  
  קריסטשען טעילאר •

  
  בארד פון באזוכער פאר דעם מערב ניו יארק קינדער פסיכיאטאר צענטער

  
דער פאלגנדער אינדיווידועל איז נאמינירט געווארן דורך גאווערנער קאומאו און קאנפירמירט געווארן  

  ר:דורך דעם סענאט צו דעם בארד פון באזוכער פאר דעם קאפיטאל דיסטריקט פסיכיאטאר צענטע
  

  סטיווען נעלסאן •
  

  צענטראל ניו יארק סטעיט פארק, פארוויילונג, און היסטארישע פרעזערווירונג קאמיסיע
  



 

 

די פאלגנדע מענטשן זענען נאמינירט געווארן דורך גאווערנער קאומאו און קאנפירמירט געווארן דורך  
דעם סענאט צו דעם צענטראל ניו יארק סטעיט פארק, פארוויילונג, און היסטארישע פרעזערווירונג  

  קאמיסיע:
  

  בעטהיידע גאנזאלעז •
  לאורענס קארפענטער •

  
  ט קאמיוניט קאונסילאננגייענדע קעיר רעטייערמענ

  
די פאלגנדע מענטשן זענען נאמינירט געווארן דורך גאווערנער קאומאו און קאנפירמירט געווארן דורך  

  דעם סענאט צו דעם אננגייענדע קעיר רעטייערמענט קאמיוניט קאונסיל:
  

  הערבערט ה. פרידמאן •
  מעדעלין לי •

  
  ׳קוני׳ בארד פון טראסטיס

  
די פאלגנדער מענטשן זענען נאמינירט געווארן דורך גאווערנער קאומאו און קאנפירמירט געווארן דורך  

  דעם סענאט צו דעם ׳קוני׳ בארד פון טראסטיס:
  

  ברייען אויבערגעפעל •
  טארמי-דזשיל אדאנעל •
  גארסיע-מאירע ס. לינארעס •
  קענעט מ. סונשיין •
  ראבערט פ. מודזשיקא •

  
  פינגער לעיקס סטעיט פארק, פארוויילונג, און היסטארישע פרעזערווירונג קאמיסיע

  
די פאלגנדע מענטשן זענען נאמינירט געווארן דורך גאווערנער קאומאו און קאנפירמירט געווארן דורך  

דעם סענאט צו דעם צענטראל פינגער לעיקס סטעיט פארק, פארוויילונג, און היסטארישע פרעזערווירונג  
  קאמיסיע:

  
  ניקאלעט וואגאנער •
  שעראן מילער •

  
  ונג, און היסטארישע פרעזערווירונג קאמיסיעדזשענעסי סטעיט פארק, פארווייל

  
די פאלגנדע מענטשן זענען נאמינירט געווארן דורך גאווערנער קאומאו און קאנפירמירט געווארן דורך  
דעם סענאט צו דעם צענטראל דזשענעסי סטעיט פארק, פארוויילונג, און היסטארישע פרעזערווירונג  

  קאמיסיע:
  

  געיל סערווענטי •
  

  אינדוסטריעלע בארד פאר אפיעלס
  



 

 

דער פאלגנדער אינדיווידועל איז נאמינירט געווארן דורך גאווערנער קאומאו און קאנפירמירט געווארן  
  דורך דעם סענאט צו דעם אינדוסטריעלע בארד פאר אפיעלס:

  סאנדרא אבעלעס •
  

  יוסטיץ צענטער ראט
  

ווארן דורך גאווערנער קאומאו און קאנפירמירט געווארן  דער פאלגנדער אינדיווידועל איז נאמינירט גע
  דורך דעם סענאט צו דעם יוסטיץ צענטער ראט:

  
  הערבערט-מעגען ס. אוקאנאר •

  
  לאנג איילענד סטעיט פארק, פארוויילונג, און היסטארישע פרעזערווירונג קאמיסיע

  
די פאלגנדע מענטשן זענען נאמינירט געווארן דורך גאווערנער קאומאו און קאנפירמירט געווארן דורך  
  יע:דעם סענאט צו דעם לאנג איילענד סטעיט פארק, פארוויילונג, און היסטארישע פרעזערווירונג קאמיס

  
  לינדע ארמין •
  ברייען ערווין •

  
  מינאריטעט געזונטהייט ראט

  
דער פאלגנדער אינדיווידועל איז נאמינירט געווארן דורך גאווערנער קאומאו און קאנפירמירט געווארן  

  דורך דעם סענאט צו דעם מינאריטעט געזונטהייט ראט:
  

  מיל עטיען •
  

  ניו יארק קאנווענשען צענטער אפערעיטינג קארפארעישען )דזשעוויטס(
  

די פאלגנדע מענטשן זענען נאמינירט געווארן דורך גאווערנער קאומאו און קאנפירמירט געווארן דורך  
  דעם סענאט צו דעם ניו יארק קאנווענשען צענטער אפערעיטינג קארפארעישען )דזשעוויטס(:

  
  קוועניא אברו •
  אסעף פ. טשעןדזש •

  
  ניו יארק סטעיט געימינג קאמיסיע

  
די פאלגנדע מענטשן זענען נאמינירט געווארן דורך גאווערנער קאומאו און קאנפירמירט געווארן דורך  

  דעם סענאט צו דעם ניו יארק סטעיט געימינג קאמיסיע:
  

  קריסטאפער ראבערט ריאנא •
  דזשר. פיטער דזש. מאשעטי •

  
  ניו יארק סטעיט האוזינג פינאנץ אגענטור

  
די פאלגנדע מענטשן זענען נאמינירט געווארן דורך גאווערנער קאומאו און קאנפירמירט געווארן דורך  

  דעם סענאט צו דעם ניו יארק סטעיט האוזינג פינאנץ אגענטור



 

 

  
  סערע מעקאון סינגמען •
  בעטהיידע גאנזאלעז •

  
  ניו יארק סטעיט אורבאן דעוועלאפמענט קארפארעישען

  
די פאלגנדע מענטשן זענען נאמינירט געווארן דורך גאווערנער קאומאו און קאנפירמירט געווארן דורך  

  דעם סענאט צו דעם ניו יארק סטעיט אורבאן דעוועלאפמענט קארפארעישען
  

  שעראן ען מיריאם גליד •
  מייקעל ק. ראזען •

  
  פסיכיאטאר צענטער באפעלאו

  
דער פאלגנדער אינדיווידועל איז נאמינירט געווארן דורך גאווערנער קאומאו און קאנפירמירט געווארן  

  דורך דעם סענאט צו דעם באפעלאו פסיכיאטאר צענטער:
  

  סווארנדזשיט בהאטיע •
  

  אלימפיק רידזשינעל דעוועלאפמענט אויטאריטעט
  

דער פאלגנדער אינדיווידועל איז נאמינירט געווארן דורך גאווערנער קאומאו און קאנפירמירט געווארן  
  דורך דעם סענאט צו דעם אלימפיק רידזשינעל דעוועלאפמענט אויטאריטעט:

  
  פראנק קארדינעל •

  
  פאליסעידס אינטערסטעיט פארק קאמיסיע

  
די פאלגנדע מענטשן זענען נאמינירט געווארן דורך גאווערנער קאומאו און קאנפירמירט געווארן דורך  

  דעם סענאט צו דעם פאליסעידס אינטערסטעיט פארק קאמיסיע:
  

  מאריקא סילווער •
  ליסע גארסיע •

  
  פאווער אויטאריטעט פון ניו יארק סטעיט

  
דער פאלגנדער אינדיווידועל איז נאמינירט געווארן דורך גאווערנער קאומאו און קאנפירמירט געווארן  

  דורך דעם סענאט צו דעם פאווער אויטאריטעט פון ניו יארק סטעיט
  

  בעטהיידע גאנזאלעז •
  

  פובליק ארבעטער באציאונגען בארד
  

דער פאלגנדער אינדיווידועל איז נאמינירט געווארן דורך גאווערנער קאומאו און קאנפירמירט געווארן  
  דורך דעם סענאט צו דעם פובליק ארבעטער באציאונגען בארד:

  



 

 

  ראזמערי א. טאונלי •
  

  פובליק געזונטהייט און געזונט־פלאנירונג ראט
  

די פאלגנדע מענטשן זענען נאמינירט געווארן דורך גאווערנער קאומאו און קאנפירמירט געווארן דורך  
  דעם סענאט צו דעם פובליק געזונטהייט און געזונט־פלאנירונג ראט:

  
  ראקסענע מארי לעווין •
  סאבינע לים •
  דזשאוי אייווי באופאורד •
  קעווין ד. וואטקינס •
  נילדע איי. סאטא •
  ע יענגפאטריסי •

  
  פינגער לעיקס סטעיט פארק, פארוויילונג, און היסטארישע פרעזערווירונג קאמיסיע

  
די פאלגנדע מענטשן זענען נאמינירט געווארן דורך גאווערנער קאומאו און קאנפירמירט געווארן דורך  

  דעם סענאט צו דעם פינגער לעיקס סטעיט פארק, פארוויילונג, און היסטארישע פרעזערווירונג קאמיסיע:
  

  קליפארד אליווער מיעלי •
  

  סטעיט בארד פאר היסטארישע פרעזערווירונג
  

דער פאלגנדער אינדיווידועל איז נאמינירט געווארן דורך גאווערנער קאומאו און קאנפירמירט געווארן  
  דורך דעם סענאט צו דעם סטעיט בארד פאר היסטארישע פרעזערווירונג:

  
  גרעטשען ס. סארין •

  
  סטעיט קעמפ זיכערהייט ראט

  
רנער קאומאו און קאנפירמירט געווארן דורך  די פאלגנדע מענטשן זענען נאמינירט געווארן דורך גאווע

  דעם סענאט צו דעם סטעיט קעמפ זיכערהייט ראט:
  

  רענדאלף ר. דעפרענק •
  דזשעימי סירקין •

  
  סטעיט ראט פאר קונסט

  
די פאלגנדע מענטשן זענען נאמינירט געווארן דורך גאווערנער קאומאו און קאנפירמירט געווארן דורך  

  דעם סענאט צו דעם סטעיט ראט פאר קונסט:
  

  קעטערין שוואופערמאן •
  לאורענס האוווערד קוק •
  עראן אלבערט פלעג •
  אנדריע לואי •
  קעראלי פינק •



 

 

  דייוויד עלאן מילער  •
  אדריאנא מאריע טריגיאני •
  מאניקע ענגל •
  דזשעימס לעמענס •

  
  סטעיט פובליק טראנספארטאציע זיכערהייט בארד

  
דער פאלגנדער אינדיווידועל איז נאמינירט געווארן דורך גאווערנער קאומאו און קאנפירמירט געווארן  

  דורך דעם סענאט צו דעם סטעיט פובליק טראנספארטאציע זיכערהייט בארד:
  

  פרענק וו. קאבליסקי •
  

  ׳סוני׳ בארד פון טראסטיס
  

די פאלגנדער מענטשן זענען נאמינירט געווארן דורך גאווערנער קאומאו און קאנפירמירט געווארן דורך  
  דעם סענאט צו דעם ׳סוני׳ בארד פון טראסטיס:

  
  דזשאסעף ווארען בעלוק •
  יוניס ע. לואין  •
  עדווערד מ. ספירא •
  עריק קארנגאלד •
  סטענלי ס. ליטאוי •
  סיסער א. פעראלעס •
  קורטני אי. בורק  •

  
  טאוזענד איילענדס סטעיט פארק, פארוויילונג, און היסטארישע פרעזערווירונג קאמיסיע

  
די פאלגנדע מענטשן זענען נאמינירט געווארן דורך גאווערנער קאומאו און קאנפירמירט געווארן דורך  

ארוויילונג, און היסטארישע פרעזערווירונג  דעם סענאט צו דעם טאוזענד איילענדס סטעיט פארק, פ
  קאמיסיע:

  
  ענאסטעזיע פרעט •
  לאורען פיעש •

  
  וועטעראנען באדינונגען קאמיסיע

  
דער פאלגנדער אינדיווידועל איז נאמינירט געווארן דורך גאווערנער קאומאו און קאנפירמירט געווארן  

  סיע:דורך דעם סענאט צו דעם וועטעראנען באדינונגען קאמי
  

  שעריל דופריס •
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