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גאווערנער קעטי האקול

גאווערנער האקול אנאנסירט אויסוועהל פון סענאטאר ברייען בענדזשאמין אלס ליוטענאנט
גאווערנער
סענאטאר בענדזשאמין און גאווערנער האקול האבן ערפארונג מיט ארבעטן אינאיינעם אויף הויפט
ענינים ,אריינגערעכנט ענדיגן דער אָ ּפיאוד עפידעמיע ,שטיצן MWBE׳ס ,און שטים רעפארמען
גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט דאס אויסוועהלן פון ברייען בענדזשאמין אלס ליוטענאנט
גאווערנער .סענאטאר בענדזשאמין און גאווערנער האקול האבן פריער געארבעט אינאיינעם אויף
עטליכע עיקר׳דיגע ענינים ,אריינגערעכנט באקעמפן דער אָ ּפיאוד עפידעמיע און אונטערהייבן עדיקשען
רעקאווערי פראגראמען ,שטיצן  MWBEביזנעס אייגנטימער און גרינגער מאכן פאר ניו יארקערס צו
שטימען.
סענאטאר בענדזשאמין האט פריער סערווירט אלס דער ניו יארק סטעיט סענאטאר פאר דיסטריקט - 30
וועלכס נעמט אריין הארלעם ,איסט הארלעם ,און דער אָ ּפער-וועסט-סייד  -טשערמאן פון דער סענאט
קאמיטע אויף איינקונפט און בודזשעט ,און סעניאר געהילף מאיאריטעט פירער ,וואו ער האט זיך
אויסגעצייכנט אלס א פירער אין קרימינאלע יוסטיץ רעפארם און צוגענגליכע האוזינג .סענאטאר
בענדזשאמין זעצט פאר צו זיין שטארק אקטיוו אין זיין קאמיוניטי אין הארלעם.
"איך גלייב אז רעגירן מיינט ארבעטן אינאיינעם .טיעם-ארבעט איז דער תמצית פון עפעקטיווע
פירערשאפט ,און עס איז וויכטיגער ווי אלעמאל אין דער צייט וואס מיר קאנפראנטירן די דרינגנדע
פראבלעמען וואס דער סטעיט האט אויסצושטיין ",האט גאווערנער האקול געזאגט" .מיין
אדמיניסטראציע וועט צוצוציען דאס שענסטע און דאס בעסטע  --מענטשן וואס האבן אייניגע זיטן מיט
מיר ,פון ארבעטן שווער לטובל די מענטשן פון דעם סטעיט און וואס וועט זען דאס די ארבעט זאל געטון
ווערן  -און דאס רעכנט אריין דער נייסטע מיטגליד ,סענאטאר ברייען בענדזשאמין ,וועלכער האט מסכים
געווען צו דינען אלס מיין ליוטענאנט גאווערנער .עס איז דא אזויפיל ארבעט צו טון ,און איך בין דאנקבאר
אים צו האבן ביי מיין זייט בשעת מיר פירן איין אונזער בליק פאר א זיכערער ,געזונטערער ,און מער
יושר׳דיגער ניו יארק".
"איך וויל באדאנקען גאווערנער האקול פאר׳ן מיר פארטרויען מיט דער אומגלויבליכער עהרע פון סערווירן
מיט איר אינאיינעם אלס ליוטענאנט גאווערנער ",האט געזאגט סענאטאר בענדזשאמין" .גאווערנער
האקול איז א מיטארבעטער וואס מאכט זיכער אז יעדער האט א זיץ ביים טיש ,און אזוי ווי איך ,איז
לעיזער פאקוסירט אויף אויסהערן די געברויכן פון ניו יארקערס און באקרעפטיגן ארטיגע פירערס .מיר
האבן א לאנגע היסטאריע פון צוזאמענארבעטן וועלכס וועט אונז העלפן זיך צו נעמען תיכף צו די ארבעט
בשעת מיר העלפן פירן ניו יארק דורך דער שווערער מאמענט אין דער היסטאריע".
רעווערנד על שארפטאן ,גרונדער און פרעזידענט פון דעם ׳נעשענעל עקשען נעטווארק׳ ,האט
געזאגט" ,צו עס איז לעבנס ערפארונג ,ראסע ,הינטערגרונד ,אדער עפעס אנדערש ,איז ניו יארק געבויט
געווארן אויף א גרונדשטיין פון דיווערסיטעט ,און א דאנק גאווערנער האקול׳ס פירערשאפט איז דער

גרונדשטיין איז שוין געווארן א זייל פון איר אדמיניסטראציע מיט דאס אויסוועהלן פון ברייען בענדזשאמין
אלס אונזער סטעיט׳ס נעקסטער ליוטענאנט גאווערנער .פון זיין פריערדיגע ארבעט צו בויען צוגענגליכע
האוזינג אין הארלעם אלס קאמיוניטי פירער ,ביז זיין אקטיווע ארבעט אלס א לאנגיעריגער מיטגליד פון
 ,NANאון זיינע באמיאונגען אלס א סענאטאר צו לייזן די פראבלעמען וואס דראען דער געזונטהייט און
וואוילזיין פון ניו יארקערס ווי דער אָ ּפיאוד קריזיס האט סענאטאר בענדזשאמין געמאכט א קאריערע פון
זוכן צו לייזן די פראבלעמען וואס האבן אפגעהאלטן צופיל ארבעטער פאמיליעס פון זיך אליין
אונטערהייבן .דאס איז א פאנטאסטישער שריט ,און איך קוק ארויס צו העלפן סיי גאווערנער האקול און
סענאטאר בענדזשאמין אנהייבן דעם נעקסטן קאפיטל אין ניו יארק׳ס היסטאריע".
דר .העזעל ען .דוקס ,פרעזידענט פון דער  NAACPניו יארק סטעיט קאנפערענץ ,האט געזאגט,
"פון זיין ארבעט אויף צו העלפן באקעמפען דער אפיאוד קריזיס צו זיין ארבעט צו העלפן מינאריטעט און
פרויען-באזיצטע ביזנעסער צו בליען ,האט ברייען בענדזשאמין אויסגעניצט זיין קאריערע אויף צו
פאקוסירן אויף די פראבלעמען וואס באטרעפן טאג-טעגליכע ניו יארקערס און איך בין באגייסטערט צו זען
ווי ער זעצט פאר ווייטער זיין ארבעט אלס ליוטענאנט גאווערנער .אין א קנאפע פאר טעג האט גאווערנער
האקול שוין אוועקגעשטעלט ניו יארק אויפ׳ן וועג צו סוקסעס און דער אויסוואל פארשטערקערט נאר
ווייטער דעם פונקט .איך בין אזוי באגייסטערט אנצוהייבן צו ארבעטן מיט דער גאווערנער׳ס
אדמיניסטראציע צו ציען ניו יארק פאראויס און איך שטרעק מיינע הערצליכע וואונשן צו סענאטאר
בענדזשאמין".
סענאטאר בענדזשאמין איז געבוירן אין הארלעם צו א קאריביענער מוטער וואס איז געקומען צו דעם
לאנד זוכנדיג געלעגנהייטן .טראץ דעם וואס זיי האבן נישט געהאט קיין עדיוקעשען ,האבן אבער זיינע
עלטערן געהאט דעם גליק צו טרעפן גוט-באצאלטע יוניאן דזשאבס ,וועלכע האבן זיי ערלויבט צוצושטעלן
פאר סענאטאר בענדזשאמין און זיינע געשוויסטער מיט א מיטל-קלאס ערוואקסונג .נאכ׳ן גראדואירן פון
הויך-שולע אין ניו יארק סיטי האט סענאטאר בענדזשאמין געזוכט דער הויך-קוואליטעט בילדונג וואס
זיינע עלטערן האבן זיך געוואונשן אים צו קענען צושטעלן ,פארדינענדיג זיין באקלאוואר דעגרי אין פובליק
פאליסי פון בראון אוניווערסיטעט און זיין עם-בי-עי פון הארווארד ביזנעס סקול.
נאך סקול האט זיך סענאטאר בענדזשאמין אומגעקערט צו הארלעם צו בויען צוגענגליכע האוזינג,
שאפנדיג איבער א טויזנט יוניטס פון ענווייראנמענטאלע אויסהאלטבארע און צוגענגליכע האוזינג ביי אן
 MWBEאון אין דער זעלבער צייט העלפנדיג יונגע מענטשן אנטוויקלען ארבעטס פעאיגקייטן און
פארזיכערן גוטע קאנסטרוקשען דזשאבס דורך קאמיוניטי יוגנט פראגראמען.
אין זיין קאמיוניטי האט סענאטאר בענדזשאמין געארבעט צו פרעזערווירן דער כאראקטער פון הארלעם
און העלפן האלטן דעם קאמיוניטי צוגענגליך .ער האט געהאלפן יונגע מענטשן ביי הארלעם׳ס וואדלעיג
הויך-שולע אויף צו גרייכן א ליכטיגער צוקונפט זינט אנהייבן א מענטארשאפט פראגראם אין  ,2013און
ער איז פארעהרט געווען צו סערווירן אלס אן אלומני-אויסגעוועלטער טראסטי פון בראון
אוניווערסיטעט .סענאטאר בענדזשאמין איז אויך אן אקטיווער מיטגליד פון הארלעם׳ס היסטארישער
׳פוירסט קארנטיען בעּפטיסט טשוירטש׳.
אין לויף פון דער צייט אין דעם ניו יארק סטעיט סענאט ,האט סענאטאר בענדזשאמין געדרוקט מיט
ערפאלג פאר׳ן דיוועסטירונג פון דער סטעיט׳ס פובליק פענסיאן געלטער פון פריוואטע טורמעס אין
 ,2018און דער יאר דערנאך האט ער געברענגט א ביל צו פארבאטן סטעיט-גע׳טשארטער׳טע באנקס
פון אזעלכע אינוועסטירונגען ,וועלכס האט געהאלפן דרוקן ׳בענק אוו אמעריקע׳ צו ענדיגן זייערע
פארבינדונג מיט געא גרופע און קאָ ער סיוויק .סענאטאר בענדזשאמין׳ס פארשלאג צו האלטן רענט-
קאנטראלירטע דירות צוגענגליך איז געווען א טייל פון דער געשיכטע-שאפנדע ׳טענאנט באשיצונג אקט׳
פון  ,2019דער גרעסטער פארברייטערונג פון טענאנטס רעכטן אין פילע צענדליגע יארן .אין זיין ערשטן

טערמיט האט ער סערווירט אלס העכסט-ראנקיגער מיטגליד פון דער סענאט קאמיטע אויף ציווילע
סערוויס און פענסיאנען ,וואו ער האט געזוכט צו באשיצן די פובליק פענסיאנען פון שווער-ארבעטנדע
פובליק באדינער ווי זיינע עלטערן און אין דער זעלבער צייט פארזיכערן אז די פענסיאן געלטער ווערן
אינוועסטירט אין אן אופן וועלכע שפיגלט אפ ניו יארק׳ס זיטן.
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