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

 

 
גאווערנער קאומאו דערקלערט ערשט־אין־לאנד גאן שיסעריי דיזעסטער עמערדזשענסי אלס טייל 

 פון אויספירליכע סטראטעגיע צו בויען א זיכערער ניו יארק  
  

גיבט ארויס עקזעקיוטיוו ארדער דערקלערנדיג גאן געוואלדטאטן א דיזעסטער עמערדזשענסי,  
ויסגעבן אינצידענט איינצלהייט דאטע פון לאקאלע איינצוזאמלען און אר DCJSפארלאנגנדיג 

 פאליציי דעפארטמענטס אויף גאן שיסערייען  
  

שאפט אפיס פון אפהאלטן גאן געוואלדטאטן צו קאארדינירן באמיאונגען און דירעקטירן רעסורסן  
 ספאטס׳ -אויף די אויפגייענדע גאן געוואלדטאטן ׳האט

 
מיליאן אין אינטערווענץ, אפהאלט און דזשאבס פראגראמען אויף זיך   $138.7אינוועסטירט 

 איינשמועסן מיט ריזיקירטע יונגווארג און אראפנעמען די יוגנט פון די גאסן 
 

שאפט נייע סטעיט פאליציי גאן טראפיקינג אינטערדיקשען יוניט אפצושטעלן דער פליס פון 
 דעם סטעיט   אומלעגאלע גאנס אריין אין

  
ארבעט אינאיינעם מיט דזשאן דזשעי קאלעדזש פון קרימינאלע יוסטיץ צו פארשטערקערן פאליציי  

 און קאמיוניטי באציאונגען 
     

גאווערנער קאומאו דערקלערט ערשט־אין־לאנד גאן שיסעריי דיזעסטער עמערדזשענסי אלס טייל פון א  
נייע אויספירליכע סטראטעגיע צו בויען א זיכערער ניו יארק. די דאזיגע סטראטעגיע באהאנדלט גאן  

יף איינצוהאלטן די  טערמיניגע לייזונגען או-געוואלדטאטן אלס א פובליק געזונטהייט קריזיס, ניצנדיג קורץ
טערמיניגע לייזונגען וועלכע  -באלדיגע גאן געוואלדטאטן און רעדוצירן די שיסעריי ראטע, ווי אויך לאנג

באזירטע אינטערווענץ און אפהאלט סטראטעגיעס אויף צו ברעכן דעם  -קאנצענטרירן זיך אויף קאמיוניטי
ליכט פאר דעם סטעיט צו פארשנעלערן רעדל פון געוואלדטאטן. דער דיזעסטער עמערדזשענסי ערמעג

 געלטער און רעסורסן צו קאמיוניטיס אז זיי זאלן קענען שוין באלד צילן אויף גאן שיסערייען.  
  

וועגווייזיגע גאן שיסעריי אפהאלט באמיאונג, האט דער גאווערנער  -אויף צו קאארדינירן דער לאנד
טאט אפהיט. דער גאווערנער האט אויך פארלאנגט אנאנסירט דאס שאפן פון דער אפיס פון גאן געוואלד

דורך אן עקזעקיוטיוו ארדער פאר הויפט פאליציי דעפארטמענטס ארויסצוגעבן אינצידענט איינצלהייט  
אויף צוזאמצוקלויבן די דאטע וועכענטליך. די דאטע וועט   DCJSדאטע אויף גאן געוואלדטאטן צו 

אן געוואלדטאט אפהאלט אויף נאכצושפירן הייבנדע גאן  געניצט ווערן דורך דעם נייעם אפיס פון ג
 ספאטס׳ און ארויסשטעלן רעסורסן פאר געגנטער וואס דארפן עס דאס מערסטע. -שיסעריי ׳האט

  
מיליאן אינוועסטירונג אין אינטערווענץ און   $138.7די אויספירליכע סטראטעגיע רעכנט אויך אריין א 

פראגראמען וועלכע הייבן אן א געשפרעך מיט ריזיקירטע יוגנט  אפהאלט פראגראמען, אריינגערעכנט 
אין זומער דזשאב געלעגנהייטן און קאמיוניטי אקטיוויטעט פראגראמען אראפצונעמען אינגע מענטשן פון  

די גאסן, און שטיצן אנגייענדע גאן געוואלדטאטן אפהאלט פראגראמען. דער גאווערנער האט אויך  



טראפיקינג אינטערדיקשען יוניט אפצוהאלט דער  -א נייע סטעיט פאליציי גאןאנאנסירט דאס שאפן פון 
זיכערהייט  -פליס פון אומלעגאלע גאנס וועלכע קומען אריין אין ניו יארק פון סטעיטס מיט שוואכע גאן

קאמיוניטי באציאונגען דורך א -אין צוגאב וועט דער סטעיט ווייטער פארשטערקערן פאליציי געזעצן.
יט דזשאן דזשעי קאלעדזש פון קרימינאלע יוסטיץ צו העלפן לאקאלע געגנטער איינצופירן און  שותפות מ

אפשאצן די רעפארם פלענער זיי האבן אנטוויקלט דורך דער וויכטיגער ניו יארק סטעיט פאליציי  
    רעפארם און ווידעראיינפאלן קאלאבאראטיוו.

        
ער ווי פריער, אבער א שטאנדטייל פון דאס צוריקבויען איז צו  ״מיר בויען ניו יארק אויף צוריק אויף בעס

האט אנטדעקט. אויב גיבט איר א קוק  ( COVID)אדרעסירן די סיסטעמישע אומ׳יושר וועלכע קאוויד 
אויף די לעצטיגע נומערן, מער מענטשן שטארבן יעצט פון גאן שיסערייען און פארברעכנס ווי פון קאוויד  

לע פראבלעם, אבער איינער דארף זיך אוועקשטעלן און אדרעסירן דעם פראבלעם דאס איז א נאציאנע -
״אזוי ווי מיר האבן געטון  האט גאווערנער קאומאו געזאגט. ווייל אונזער צוקונפט ווענדט זיך דערין,״ 

מיט קאוויד וועט ניו יארק אויך נאכאמאל פירן דעם לאנד מיט אן אויספירליכע צוגאנג צו באקעמפן און  
אפהאלטן גאן שיסערייען, און אונזער ערשטער טריט איז צו אנערקענען דעם פראבלעם מיט אן ערשט־

אין־לאנד דיזעסטער עמערדזשענסי אויף גאן געוואלדטאטן. ווען מיר זעען אומ׳יושר קוקן מיר נישט  
   אוועק, מיר שטעלן זיך אויף און באקעמפען עס ווייל דאס איז דער ניו יארקער שטייגער.״

 
 געזונטהייט צוגאנג צו גאן שיסערייען  -ארויסשטעלן א פובליק

דער נייער אפיס פון גאן געוואלדטאט אפהאלט וועט אויפגעזען ווערן דורך דער ניו יארק סטעיט העלט 
באשטימטע גאן געוואלדטאט אפהאלט קאארדינירער -דעפארטמענט און אנגעפירט דורך א גאווערנער

אלע רעגירונגדיגע צוגאנג צו פארזיכערן אז סטעיט און לאק-וועלכע וועט קאארדינירן אן גאנצע
פראגראמען מאכן פארשריטן אין פאראייניגטע גאן געוואלדטאט אפהאלט סטראטעגיעס. דער אפיס  

פארס פון סטעיט אגענטורן, אריינגערעכנט די אפיסעס פון מענטאל־העלט, -וועט אנטהאלטן א טעסק
, וויקטים  קינדער און פאמיליע סערוויסעס, צייטווייליגע און דיסאביליטי הילף, שטוב־געוואלד אפהאלט

סערוויסעס, די דעפארטמענטס פון לעיבאר, האוזינג, העלט, קארעקשענס, און קאמיוניטי איבערזיכט,  
 ווי אויך דער עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט, די סטעיט פאליציי, בודזשעט דיוויזיע, און אנדערע.  

 
ושא אויף אנטיילצונעמען אין א  דער גאווערנער וועט אויך איינלאדנען די וועלכע עס איז זיי נוגע דער נ

נייע גאווערנער׳ס קאונסיל אויף גאן געוואלדטאט רעדוקציע צו פארזיכערן קאארדינאציע צווישן דער  
סטעיט, לאקאלע געגנטער, און קאמיוניטי גרופעס אויף צו אדרעסירן די לאקאלע געברויכן. דער קאונסיל  

שלאגן פאר רעפארם און וועלן מאכן וועט איבערקוקן יעצטיגע געזעצן און לאקאלע פאר
 רעקאמענדאציעס פאר ענדערונגען באזירט אויף די דאטע און דער וויסנשאפט.  

 
 ספאטס״ ניצנדיג וויסנשאפט און דאטע - צילן אויף ״האט

ווי אויסגעלייגט אין דעם גאווערנער׳ס עקזעקיוטיוו ארדער וועלן פאליציי דעפארטמענטס לענגאויס דעם 
וועכנטליך גע׳פאלל׳ט דורך דער דיוויזיע פון קרימינאלע יוסטיץ סערוויסעס פאר אינצידענט   סטעיט ווערן 

איינצלהייט דאטע אויף שיסערייען כדי דער נייער אפיס פון גאן געוואלדטאט אפהאלט קען 
 ספאטס׳ און צופירן רעסורסן דארט וואו מען דארף.  -אידענטיפיצירן און נאכשפורן הייבנדע ׳האט

 
באזירטע סטראטעגיע איינצוהאלטן און באקעמפן  -ווי מיט קאוויד וועט דער סטעיט ניצן ן א געזעמל אזוי

ספאטס וואו געזעמלען פון שיסערייען ווערן  -דער עפידעמיע און אידענטיפיצירן גאן געוואלדטאט האט
יו יארק סיטי,  ספאטס אידענטיפיצירט אין נ-אין די ערשטע האט אנגעפירט דורך א קליינע צאל מענטשן.

אינגע מענער אין דער עלטער   4,090אלבאני, באפעלאו, סירעקיוס, און לאנג איילענד אנטהאלטן נאר 
פראצענט פון לעצטיגע גאן געוואלדטאטן אין די   48.5אבער זיי זענען פאראנטווארטליך פאר  18-24פון  

 . דאזעט מאפעס  קאמיוניטיס.
 

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-07/Gun_Maps.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-07/Gun_Maps.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-07/Gun_Maps.pdf


מיליאן צו שאפן דזשאב געלעגנהייטן און קאמיוניטי אקטיוויטעטן פאר   $76אינוועסטירן איבער 
 איגנט  

דער אונטערשפרונג פון גאן געוואלדטאטן האבן זיך אנגעהויבן ווען קאוויד האט געהאלטן פילע אינגע  
און ארבעט, און צושטערונגען פון סאציעלע אונטערהאלט און סערוויסעס האבן  מענטשן אוועק פון סקול

די צושטערונגען  געלאזט פילע ריזיקירטע יוגנט אן זיכערע, פראדוקטיווע פלעצער צו גיין דורך׳ן טאג. 
האבן געהאט א אומסטאביליזירנדע אפעקט, איבערהויפט אויף אינגע מענטשן, ברענגנדיג צו א  

אין גאן שיסערייען. פארשער ווייזן אן אז זומער דזשאב פראגראמען רעדוצירן דער שאנס פון  העכערונג 
 פראצענט.   45זיין אריינגעמישט אין געוואלדטאטן מיט 

   
- צו העלפן אינגע מענטשן נישט צו זיין אויף די גאסן וועט דער סטעיט אינוועסטירן א פריער

 בס און קאמיוניטי אקטיוויטעטן פאר ריזיקירטע יוגנט.  מיליאן צו שאפן דזשא $76אומדערהערטער 
   

דזשאבס פאר יוגנט דעם זומער, מיט אנגעהויבענע   21,000ניו יארק וועט פינאנסירן איבער 
,  NYC, דער פארטנערשיפ פאר MTA, דער UFT, 32BJפארפליכטונגען צו שאפן דזשאבזס דורך 

לין טשעמבער אוו קאמערס, קווינס טשעמבער אוו  האספיטעליטי עלייענס, ברוק NYC, דער NYCטעק:
קאמערס, און סטעטען איילענד טשעמבער אוו קאמערס, און די ניו יארק סטעיט פארקס. ביזנעסער  

. געהאלטן פאר די דזשאב וועבזייטלווערן דערמוטיגט ארויפצושטעלן דזשאבס אויף דער סטעיט׳ס 
 געלעגנהייטן וועלן געצאלט ווערן דורך דער סטעיט.  

   
דער סטעיט וועט אויך ארבעטן אינאיינעם מיט דער קאנסארשעם פון ארבעטער עדיוקעשען, דער  

נייע דזשאב  קאונסיל צו שאפןצענטראל לעיבאר  NYCארבעטסקראפט אנטוויקלונג ארעם פון דער 
טערמיניגע דזשאבס  -באצאלטע לאנג-טרענירונג, טרענירונג סטיפענדן, קרעדענשעל און פלאציר אין גוט

אינגע מענטשן וועלכע זענען נישט אין סקול און וואוינען אין די געגנטער דאס מערסטע  2,400פאר 
 באטראפן דורך גאן געוואלדטאטן.  

   
די געלטער צו באקומען פאר ספארטס, קונסט, און פארוויילונגס  אין צוגאב וועט דער סטעיט העכערן

פריאריזירונג פאר די צוגעגעבענע געלטער וועט געגעבן ווערן צו   איינריכטונגען פאר דעם זומער.
     ספאטס. -פראגראמען אין קאמיוניטיס אידענטיפיצירט אלס האט

   
 וואלדטאט אינטערווענץ פראגראמען מער ווי געדאפלט דער סטעיט׳ס אינוועסטירונג אין גע

געוואלדטאט אינטערווענץ פראגראמען, וועלכע ארבעטן מיט באטראפענע קאמיוניטיס צו ברעכן דער  
פראצענט.   60רעדל פון גאן שיסערייען און נקמה, האבן זיך שוין באוויזן צו רעדוצירן געוואלדטאטן ביז 

יו יארק סטעיט׳ס פראגראם ביי דזשעקאבי מעדיקעל דער גיפארדס לאו צענטער האט אנגעוויזן אויף נ
    ראנקיגע מוסטער.-צענטער אין די בראנקס אלס אן ערשט

   
ספאט -באזירטע געוואלדטאט אינטערווענץ פראגראם אין האט-דער סטעיט וועט שאפן א נייע שפיטאל

האבן דאס   קאמיוניטיס, פארברייטערנדיג דעם סטעיט׳ס דזשעקאבי מוסטער וואו מען דארף עס
באזירטע געוואלדטאט אינטערווענץ פראגראמען האבן זיך באוויזן אלס אן -שפיטאל מערסטע.

ערפאלגרייכע מוסטער דורך ערמעגליכן גאסן ארויסזוך ארבעטער זיך אפצורופן צו שיסעריי  
באטראפענע דירעקט, פארבינדן באטראפענע און זייערע פאמיליעס צו ארומנעמיגע אונטערהאלט 

 ויסעס, און אפשטילן מחלוקת און נקמות.  סערו
   

אויסזוך פראגראמען מיט באלד -גאסן SNUGדער סטעיט וועט אויך פארברייטערן דער ערפאלגרייכער 
אויסזוך פראגראם ווערט אדמיניסטרירט דורך דער דיוויזיע פון  -גאסן SNUGדער  פראצענט. 50

טרעגער אין דער קאמיוניטי אויף  -יבטע מעסעדזשקרימינאלע יוסטיץ סערוויסעס און ניצט אויס באגלי
פראגראמען, און  -אנצוהייבן און געשפרעך און מענטארן ריזיקירטע יוגנט, אויפשטעלן קאמיוניטי טרעף

https://otda.ny.gov/workingfamilies/2021-summer-youth-program.asp


ארבעטן צו צילן אינגע מענטשן אוועק פון גאן געוואלדטאטן, און זיך אפרופן צו שיסערייען כדי  
לד דאפלען דעם פראגראם נעמט דער סטעיט אגרעסיווע  אפצוהאלטן נקמה געוואלדטאטן. דורך בא

 באטראפענע קאמיוניטיס.  -שריטן איינצוצוימען די גאן שיסערייען אין די מערסט
   

 אפרוימען אומלעגאלע גאנס פון די גאסן 
  74%כאטש ניו יארק סטעיט האט פון שטערקסטע גאן זיכערהייט געזעצן אין דעם לאנד זענען אבער 

ניצט אין פארברעכנס לענגאויס דעם סטעיט געקויפט געווארן אויסער׳ן סטעיט. אויף צו  פון גאנס גע
באקעמפן דער פליס פון אומלעגאלע גאנס אויף די ניו יארקער גאסן וועט דער סטעיט שאפן א נייע גאן  

אויך   טראפיקינג אינטערדיקשען יוניט אינדערינען דעם ניו יארק סטעיט פאליציי. ניו יארק סטעיט וועט
ארבעטן מיט אנדערע סטעיטס אין דעם ראיאן מיטצוטיילן גאן נאכשפור דאטע וואס קען אפשטעלן 

 סטעיט גאן טראפיקערס פון אריינברענגן אומלעגאלע גאנס אריין אין ניו יארקער קאמיוניטיס.  -צווישן
   

 קאמיוניטי באציאונגען  -פארשטערקערן פאליציי 
קאללס און  911דאטע ווייזט אן אז ווען קאמיוניטי צוטרוי צו די פאליציי איז נידעריג, ווערן רעדוצירט 

געווענליכע פאטראלס, און אין דער זעלבער צייט הייבן זיך די ראטעס פון גאן שיסערייען און  
יארק סטעיט פאליציי רעפארם און איבערמאך קאלאבאראטיווע,  פארברעכנס. צו בויען אויף דער ניו 

און פארלאנגט פון פאליס דעפארטמענטס צו שאפן  2020וועלכע איז אוועקגעשטעלט געווארן אין יוני 
פלענער פאר רעפארם אויף דער לאקאלער שטאפן, טוט דער סטעיט אנאנסירן א נייע שותפות מיט  

אלע יוסטיץ צו העלפן אויסוועלן פאליציי דעפארטמענטס וועלכע דזשאן דזשעי קאלעדזש פון קרימינ
האבן סטראטעגיעס אויף איינצופירן זייער פלענער און אויף צו אנטוויקלען סטאנדארטן אויף אפצושאצן  

    פארשריטן.
 

ציי רעפארם פלענער לענגאויס דעם סטעיט  פאר פאלי פארטאלדער סטעיט שטעלט אויך אוועק א נייע 
  אויף צו דערמוטיגן דזשוריסדיקשענס זיך צו לערנען איינער פון דעם צווייטן.

   
דער גאווערנער ווייזט אויך אן פאר דער דיוויזיע פון קרימינאלע יוסטיץ סערוויסעס ארויסצוגעבן נייע  

טערגעשריבן דורך דעם גאווערנער פריער דאס פארארדענונגען, אויספירנדיג דערמיט א נייע געזעץ אונ
יאר, וועלכע פארשטערקערט דאס אויפנעמען און בעקראונד אויספארשונג סטאנדארטן פאר פאליציי און  

האול דורך אפהאלטן אפיצירן וועלכע -אויפפירעכטס לופ-פארמאכט דעם פאליציי אפיציר שלעכט
צו סערווירן אלס פאליציי אין אנדערע פאליציי   באגייען ערנסטע אדער קרימינאלע פארלעצונגען פון

   דעפארטמענטס.
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