
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 211נומער 

 

 ר  ע ד ר א  וו י ט ו י ק ע ז ק ע

 

 

 סטעיטיגע קאטאסטראפע עמערדזשענסי צוליב גאן געוואלדטאט -דעקלעראציע פון א גאנץ

 

קוואליטעט פון אלע איינוואוינער אין דעם  -גאן געוואלדטאט שטעלן פאר אן ערנסטע דראונג צו די געזונטהייט און לעבנס אזוי ווי,

 סטעיט ניו יארק; און

 

עס  -גאן געוואלדטאט גרייכט יעצט קריזיס שטאפלען: גאן געוואלדטאט איז דער פירנדע גורם פון פריצייטיגע טויט אין די יו אזוי ווי,

 אפהיט / געמיינשאפטליכע קאסטן יערליך; און - ביליאן אין געזונט $280אן וואונדען ברענגען צו א סך הכל פון און ג

 

אין באפעלאו און  88%אין אלבאני,  22%אין ניו יארק סיטי,  48%איז גאן געוואלדטאט ארויף מיט  2021זינט יאנואר  אזוי ווי,

 אין ראטשעסטער; און  95%

 

שטאטישע קאמיוניטיס אין ניו יארק סטעיט ווערן אומפראפארציענעל באטראפן דורך די דירעקטע און אומדירעקטע -אינעראזוי ווי, 

 תוצאות פון גאן געוואלדטאט; און 

 

שטאטישע קאמיוניטיס אין ניו יארק סטעיט דערשפירן געווענליך א העכערונג פון גאן געוואלדטאט אין די זומער  -אינעראזוי ווי, 

 מאנאטן; און  

 

- טויטליכע שיסערייען האבן אן אנקער מיט ׳גענגס׳ אדער לייכט-פון נישט 55%פון מערדערייען און  50%לכל הפחות  אזוי ווי,

 ; און פיליאירטע ״גאסן באנדעס״א

 

דאס רעדל פון הייבנדיגע גאן געוואלדטאט גיבט אונז צו פארשטיין וואו צוקונפטיגע שיסערייען וועלן פארקומען, וועלכע  אזוי ווי, 

 ערמעגליכט א באלדיגע קריזיס אפרוף; און

 

ילן סטעיט געלטער און  דאס פארזאמלען און אנאליז פון דאטע פון לאקאלע געזעץ אינפארסיר אגענטורן קען העלפן צאזוי ווי, 

פארבינדענע -בעדינונגען וואס מען דארף אויף צו רעדוצירן גאן געוואלדטאט און ראטעווען לעבנס אין קאמיוניטיס מיט הויכע ראטעס פון גאן

 געוואלדטאט; און 

 

רווענץ פראגראמען, זומער דאטע וואס ווערט פארזאמלט קען געניצט ווערן אונטערצוהאלטן באוויזענע געוואלדטאט אינטע אזוי ווי,
  באשעפטיגונג געלעגנהייטן און אנדערע אינוועסטירונגען באוואוסט צו רעדוצירן פארברעכנס און מאכן אונזערע וואוינונג געגנטער זיכערער;

 און  

 

און דאטע אויף גאן   דער סטעיט האט א פליכט צו טון פעולות אויף א שטייגער וואס איז אין איינקלאנג מיט די וויסנשאפטאזוי ווי, 

 געוואלדטאט כדי אפצוהאלטן תיכף׳דיגע און דירעקטע שעדליכקייט צו קאמיוניטיס לענגאויס דעם סטעיט; און  

 

צושטערער, און אוועקשטעלן זומער באשעפטיגונגס  -די וויסנשאפט און דאטע ווייזן אז דאס ארויסשטעלן מער געוואלדטאטאזוי ווי, 

 באלדיגע לינדערונג אויף די העכערונג פון געוואלדטאט וועלכע קומען פאר אין די קאמיוניטיס; און  פראגראמען וועלן האבן א 

 

עס איז נייטיג אפצושטעלן געוויסע שטאנדטיילן פון געזעץ, פארארדענונג, אדער רעגולאציע וועלכע וואלטן אנדערש  אזוי ווי, 

 אפצורופן צו דעם קריזיס;געשטערט די באמיאונגען פון דעם סטעיט זיך 

 

גאווערנער פון דער סטעיט ניו יארק, דורך די אויטאריטעט אין מיר באשאנקען דורך יעצט, דערפאר, טוה איך, ענדרו מ. קאומאו, 

אצינד דעקלערירן א קאטאסטראפע פון דער עקזעקיוטיווע געזעץ,  B-2פון ארטיקל  28די קאנסטיטוציע פון דער סטעיט ניו יארק און אפטייל 

 , און ביז עס וועט ווייטער געלאזט וויסן ווערן לענגאויס ניו יארק סטעיט; און 2021, 6אנגעהויבן יולי עמערדזשענסי לענגאויס דעם סטעיט 

 

אווערנער׳ס טוה איך פארארדענען דאס שאפן פון דעם אפיס פון גאן געוואלדטאט אפהאלט און דאס שאפן פון דעם גווייטער, 

קאונסיל אויף גאן שיסעריי רעדוקציע און פארארדען אלע רעלעוואנטע אגענטורן צו נעמען פאסיגע שריטן אויף אפצוהיטן סטעיט פארמעגן און  

נאך  ארויסצוהעלפן לאקאלע רעגירונג אינסטאנצן און יחידים אין זיך אפרופן אויף און זיך ערהוילן פון דער קאטאסטראפע, און צו צושטעלן

  אזעלכע הילף ווי עס וועט נייטיג זיין צו באהיטן די געמיינשאפטליכע געזונטהייט, וואוילזיין, און זיכערהייט.

פון דער עקזעקיוטיוו געזעץ צייטווייליג   B-2פון ארטיקל  a-29דורך די אויטאריטעט אין מיר באשאנקען דורך אפטייל  ווייטער,

לאקאלע געזעץ, פארארדענונג, סדר, אדער רעגולאציע, אדער אפטיילן דערפון, אין פארלויף פון א סטעיט  אפצושטעלן סיי וועלכע שטאטוט,



  

קאטאסטראפע עמערדזשענסי, אויב דאס אויספאלגן דערפון וועט אפשטעלן,אפהאלטן, אדער שטערן די שריטן וועלכע זענען נייטיג אויף זיך  

י אדער, אויב עס זאל נייטיג זיין, צו העלפן און ביישטיין אין דאס דורכקומען מיט אזא  דורכצוקומען מיט דער קאטאסטראפע עמערדזשענס

 :  2021, 5ביז נאך אוגוסט  6קאטאסטראפע, טוה איך אצינד אפשטעלן דאס פאלגענדע, אנגעהויבן יולי 

 

ס, לייסענסעס, פערמיטס, אדער  פון דער סטעיט פינאנץ געזעץ, לויט ווי עס איז גילטיג אויף קאנטראקטן, ליעסע 112אפטייל  •

אנדערע געשריבענע אפמאכן וועלכע קענען אפגעמאכט ווערן פאר אזעלכע צוועקן אויף צו לינדערן אזא קאטאסטראפע  

 עמערדזשענסי;  

 

דער  פון דער סטעיט פינאנץ געזעץ, לויט ווי עס איז גילטיג אויף קאנטראקטן, ליעסעס, לייסענסעס, פערמיטס, א a-136אפטייל  •

אנדערע געשריבענע אפמאכן וועלכע קענען אפגעמאכט ווערן פאר אזעלכע צוועקן אויף צו לינדערן אזא קאטאסטראפע  

 עמערדזשענסי; 

 

פון דער סטעיט פינאנץ געזעץ, לויט ווי עס איז גילטיג אויף קאנטראקטן, ליעסעס, לייסענסעס, פערמיטס, אדער   d-139אפטייל  •

אנדערע געשריבענע אפמאכן וועלכע קענען אפגעמאכט ווערן פאר אזעלכע צוועקן אויף צו לינדערן אזא קאטאסטראפע  

 עמערדזשענסי; 

 

עץ, לויט ווי עס איז גילטיג אויף קאנטראקטן, ליעסעס, לייסענסעס, פערמיטס, אדער  פון דער סטעיט פינאנץ געז i-139אפטייל  •

אנדערע געשריבענע אפמאכן וועלכע קענען אפגעמאכט ווערן פאר אזעלכע צוועקן אויף צו לינדערן אזא קאטאסטראפע  

 עמערדזשענסי; 

 

ג אויף קאנטראקטן, ליעסעס, לייסענסעס, פערמיטס, אדער  פון דער סטעיט פינאנץ געזעץ, לויט ווי עס איז גילטי j-139אפטייל  •
אנדערע געשריבענע אפמאכן וועלכע קענען אפגעמאכט ווערן פאר אזעלכע צוועקן אויף צו לינדערן אזא קאטאסטראפע  

 עמערדזשענסי; 

 

לייסענסעס, פערמיטס, אדער   פון דער סטעיט פינאנץ געזעץ, לויט ווי עס איז גילטיג אויף קאנטראקטן, ליעסעס, k-139אפטייל  •

אנדערע געשריבענע אפמאכן וועלכע קענען אפגעמאכט ווערן פאר אזעלכע צוועקן אויף צו לינדערן אזא קאטאסטראפע  

 עמערדזשענסי; 

 

פון דער סטעיט פינאנץ געזעץ, לויט ווי עס איז גילטיג אויף קאנטראקטן, ליעסעס, לייסענסעס, פערמיטס, אדער   163אפטייל  •

ערע געשריבענע אפמאכן וועלכע קענען אפגעמאכט ווערן פאר אזעלכע צוועקן אויף צו לינדערן אזא קאטאסטראפע  אנד

 עמערדזשענסי; 

 

פון דער סטעיט פינאנץ געזעץ, לויט ווי עס איז גילטיג אויף קאנטראקטן, ליעסעס, לייסענסעס, פערמיטס, אדער   a-163אפטייל  •

כע קענען אפגעמאכט ווערן פאר אזעלכע צוועקן אויף צו לינדערן אזא קאטאסטראפע  אנדערע געשריבענע אפמאכן וועל

 עמערדזשענסי; 

 

סיי וועלכע געזעצן, רעגולאציעס, אדער אנווייזונגען אוועקגעשטעלט לויט, אין איינקלאנג מיט, אדער פאר אזעלכע צוועקן פון   •

 ון געזעץ;  איינפירן סיי וועלכע פון די אויבנדערמאנטע באדינגונגען פ

 

סיי וועלכע אנדערע באדינגונגען פון סיי וועלכע ניו יארק סטעיט שטאטוט, לאקאלע געזעץ, פארארדענונג, באפעלען, אורטיילן,  •

אדער רעגולאציעס, אדער טיילן דערפון וועלכע קענען גילטיג זיין צו קאנטראקטן, ליעסעס, לייסענסעס, פערמיטס, פראגראמען  

פלענער אדער אנדערע אזעלכע געשריבענע אפמאכן וועלכע וועלן קענען אפגעמאכט ווערן אויף די אדער אפעראציאנעלע 

 צוועקן פון לינדערן אזא קאטאסטראפע עמערדזשענסי; און 

 

אונטעראפטייל צוועלף פון אפטייל אכט הונדערט און זיבן און דרייסיג פון דער עקזעקיוטיוו געזעץ ווערט פארענדערט אויף אזוי  •

( GIVEפארבינדערע געוואלדטאט עלימינאציע )-יט אויף צו פארלאנגען אז אלע הויפט פאליציי דעפארטמענטס אין גאןווי

יוריסדיקציעס: אלבאני, באפעלאו, העמפסטעד, מאונט ווערנאן, נעסאוי קאונטי, ניובורג, ניו יארק סיטי, ניאגארא פָאללס, 

סופאלק קאונטי, סירעקיוס, טראוי, יוטיקע, יאנקערס, בינגהעמטאן סיטי, דזשעימסטאון פאוקיפסי, ראטשעסטער, סקענעקטאדי, 

סיטי, קינגסטאן סיטי, און ספרינג וואלי ווילעדזש זאלן אויסגעפרעגט ווערן דורך דער דיוויזיע פון קרימינאלע יוסטיץ 

שיסעריי באטראפענע, און מענטשן געטויטעט   ( וועכענטליך פאר די פאלגענדע דאטע: שיסעריי אינצידענטן,DCJSסערוויסעס )

אלע דעפארטמענטס זאלן איבערגעקוקט ווערן פאר די פאלגענדע אינצידענט איינצלהייט דאטע: דאטום,    דורך גאן געוואלדטאט.

ר, אפטוער צייט, ארט, וויקטים עלטער, וויקטים מין, און וויקטים ראסע און וואו אן ארעסט איז געמאכט געווארן, אפטוער עלטע

 מין, און אפטוער ראסע. 
 

 
 

 

ג ע ג ע ב ן   אונטער מיין האנט און דער און דער פארהאלטענער זיגל  
פון דעם סטעיט אין דער שטאט אלבאני דעם  

זעקסטן טאג אין יולי אין דעם יאר צוויי טויזנט איין  

 און צוואנציג.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  דורך דער גאווערנער

 

 

 סעקרעטאר פאר דעם גאווערנער


