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גאווערנער האקול אנאנסירט נאמינאציע פון עדריענע העריס אלס סופעראינטענדענט פון דער  
 דעפארטמענט פון פינאנציעלע סערוויסעס  

  
געוועזענער ראטגעבערין פאר פרעזידענט אבאמא וועט ווערן ניו יארק׳ס העכסטע פינאנציעלע  

 רעגולאטאר  
  

אז עדריענע העריס איז נאמינירט געווארן צו פירן דער ניו   גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט
יארק סטעיט דעפארטמענט פון פינאנציעלע סערוויסעס אלס איר נעקסטע סופעראינטענדענט. נאכ׳ן זיין 
פון פריער א הויכראנקיגע עקאנאמישע ראטגעבערין פאר פרעזידענט אבאמא, וועט מס. העריס איצט  

אנקיגע פינאנציעלע רעגולאטאר באאויפטראגט מיט אויפזען די באנק און  ר-ווערן דער סטעיט׳ס העכסט
אינשורענס אינדוסטריעס און זייער אויסהארכיגקייט מיט סטעיט געזעצן אין דער צייט וואס ניו יארק  

פאנדעמיע, אויב ווערט זי קאנפירמירט    19-ארבעט איבערצובויען איר עקאנאמיע הארט נאך דער קאוויד
 נאט.  דורך דער סע 

  
אזוי ווי איך האב געזאגט פון דער ערשטער מאמענט וואס איך בין אריינגעקומען אין אפיס, איך וועל  "

די שטערקסטע טיעם וואס איז מעגליך צו העלפן ניו יארק זיך ציען אויף פאראויס צו א    צוזאמשטעלן
ינאנציעלע  ראנקיגע פ-ליכטיגערע צוקונפט און מיט עדריענע העריס אלס אונזער סטעיט׳ס העכסט

רעגולאטאר קענען ניו יארקערס זיין רואיג אז דער אדמיניסטראציע איז נישט פשוט פאקוסירט אויף 
באשיצן קאנסומערס נאר אויף איינפירן וואס מער א גלייכבארעכטיגטע עקאנאמישע ערהוילונג וואס  

 אקול געזאגט.האט גאווערנער ה "זוכט צו הייבן אלע בירגער, נישט נאר די באגליקטע יחידים,
אנגעהויבן נאך פון די צייט ווען זי האט געארבעט מיט פרעזידענט אבאמא צו העלפן אוועקשטעלן א  "

ברייטע -ביז איר אומגעהויער "גרעיט רעסעשען"׳ס 2007מהלך אויף פאראויס אין די נאכווייענישן פון 
יס פון גרויס ביז קליין פירן זיך  ערפארונג אין דער פריוואטער סעקטאר צו העלפן פארזיכערן אז קאמפאנ

ווי גוטע קארפארעיט סיטיזענס, איז קיין בעסערס נישט דא אויף צו פירן דער סטעיט׳ס עקאנאמיע אויף 
נעמען צו די ארבעט מיט עדריענע צו דעליווער׳ען  פאראויס און איך, אלס יחיד, קען קוים ווארטן זיך צו

   "דעם גרויסן סטעיט.ריכטיגע רעזולטאטן פאר די מענטשן פון 
  
עס איז מיר א כבוד און פריווילעגיע צו ארבעטן מיט גאווערנער האקול צו דינען די מענטשן פון ניו "

אונטער איר פירערשאפט וועלן מיר זיכער מאכן אז מיר האבן " האט עדריענע העריס געזאגט.  "יארק,
ארעכטיגטע עקאנאמיע. פאר ניו יארקערס  א געזונטע און יושר׳דיגע פינאנציעלע סיסטעם, און א גלייכב

   "קומט זיך גארנישט ווייניגער. איך קוק ארויס אויף זיך צו נעמען צו די ארבעט.
  

אין   "פי-על- סאליווען ענד קראמוועל על "מס. העריס האט אנגעהויבן איר קאריערע אלס אן אסאסיעט ביי 
ע און אויסלענדישע קארפארעישענס אין  ניו יארק סיטי, וואו זי האט פארטרעטן א צאל אמעריקאנ

פארשידענע סארטן ליטיגאציע און רעגולאציע ענינים בעפאר׳ן אננעמען א פאזיציע ביי דער טרעזשורי 
דעפארטמענט אונטער פרעזידענט אבאמא. אין דער טרעזשורי דעפארטמענט האט מס. העריס 

סעקרעטאר פאר  -עטאר און אונטערסעקר-געהילף- סערווירט אלס סיניאר ראטגעבער סיי פאר במקום
אינלענדישע פינאנץ מערי מילער, און סיי פאר דעפיוטי סעקרעטאר סערע בלום ראסקין. אלס סיניאר  



ראטגעבער, האט מס. העריס פאקוסירט אויף א צאל פינאנציעלע פאליסי געביטן וועלכע זענען געווען  
ע. די ארבעט האט אריינגענומען אונטערצוהייבן וויכטיג צו אוואנסירן דער נאציאנאלער עקאנאמי-קריטיש

נאציאנאלע פינאנציעלע רעפארם באמיאונגען ביז אויסזוכן מיטלען צו אוואנסירן פינטעק, אידענטיפיצירן 
הלוואה קריזיס, אנאליזירן דער פארבינדונג צווישן אויסלענדישע  - לייזונגען צו דער סטודענט

יט, און ארבעטנדיג אויף באקאנט מאכן פינאנציעלע אינטעליגענץ  אינוועסטירונג און נאציאנאלע זיכערהי
 און געזונטהייט אין קאמיוניטיס לענגאויס דעם לאנד.  

  
נאך איר צייט ביי דער טרעזשורי דעפארטמענט איז מס. העריס אריינגעקומען אין ווייסן הויז, וואו זי איז 

דענט אויף עקאנאמישע פאליסי, אלס טייל פון באשטימט געווארן אלס ספעציעלע געהילף צו דער פרעזי
דער נאציאנאלע עקאנאמישע קאונסיל. אין דער ראלע האט מס. העריס אויפגעזען די פינאנציעלע  

סערוויסעס פארטפעל, וועלכס האט אנטהאלטן אנטוויקלען און אויספירן סטראטעגיעס פאר פינאנציעלע  
ן אין דער זעלבער צייט פארגעזעצט ווייטער צו אוואנסירן  פרענק, או-רעפארם און דאס איינפירן פון דָאד

סעקיוריטי, און -פינטעק איניציאטיוון, קאנסומער באשיצונגען פאר דער אמעריקאנער פובליק, סייבער
 האוזינג פינאנץ רעפארם פריאריטעטן. 

  
וירן אלס גענעראל  איז מס. העריס געגאנגען צו סערו 2017זינט פארלאזן דעם ווייסן הויז אין יאנואר 

)היינט   "סטעיטס טייטל אינק."קאונסעל און הויפט ביזנעס אפיציר, און צום לעצט אלס ראטגעבער צו 
אינשורענס און סעטלמענט סערוויסעס אין א צאל סטעיטס לענגאויס  -(, וועלכס שטעלט צו טייטל"דָאמא  "

דירעקטאר ביי דער  -אפט מיטדעם לאנד. מס. העריס סערווירט איצט אלס פראפעסאר און לערערש
דזשעראלד אר. פארד סקול אוו פובליק פאליסי׳ס צענטער פאר פינאנץ, געזעץ, און פאליסי ביי דער  

אוניווערסיטעט פון מישיגען, ווי אויך אלס סיניאר ראטגעבער פאר דער ברונסוויק גרופע אין וואשינגטאן  
ענס אויף מערדזשערס, אקוויזישענס,  נאציאנאלע קארפארעיש-סי, וואו זי ראט פאר מולטי-די

 ּפרּופינג, און פאליסי אינטעליגענץ. -סטעיקהָאלדער קאמוניקאציע און פארוואלטונג, פיּוטשער
  

דאס איז זייער א שטארקע באשטימונג. עדריענע  "  קאנגרעספרוי קאראלין מאלאני האט געזאגט,
דמיניסטראציע, איבערהויפט ארום  העריס האט אויסערגעווענליכע ערפארונג מיט דער אבאמא א 

באשיצן קאנסומערס. איך קוק ארויס אויף צו ארבעטן מיט מס. העריס אין מיין קאפאציטעט אלס א  
  " פון דער פינאנציעלע סערוויסעס קאמיטע. מיטגליד

  
עדריענע העריס איז א געטרייע פובליק באדינער,  "  קאנגרעסמאן האקים דזשעפריס האט געזאגט,

נער פאליסי עקספערט און אן אויסגעצייכנטע אויסוואל צו פירן דער דעפארטמענט פון אנגעזעע 
איך גראטוליר גאווערנער האקול אויף דער באשטימונג און איך קוק ארויס אויף   פינאנציעלע סערוויסעס.

   "צו ארבעטן אינאיינעם צו באשיצן קאנסומערס און שטיצן עקאנאמישע וואוקס.
  

מיט  ", האט געזאגט, "בלעק עקאנאמיק עלייענס" קלוני, עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון  דעיוויד דזשי.
אומפארגלייכבארע ערפארונג אין די העכסטע שטאפלען פון רעגירונג און ביזנעס איז עדריענע העריס א  

עס. זי איז נישט קיין פרעמדער ווען עס קומט צו ארבעטן -עף- פענאמענאלע אויסוואל צו פירן דער די
שווער פאר די בירגערשאפט, און ניו יארקערס וועלן זיין גוט סערווירט דורך דער באשטימונג. גאווערנער  

- עף-האקול האט געמאכט א קלוגע אויסוואל מיט פארטרויען עדריענע מיט דער אויפגאבע צו נעמען די
   "עס צו נייע שטאפלען.

  
אין  "  או דזשעניפער טעשער האט געזאגט,- יא- פינאנציעלע סערוויסעס נעטווארק פרעזידענט און סי

צוגאב צו איר מבינות אין רעגירונג, יוריספרודענץ, און פינאנציעלע סערוויסעס ברענגט עדריענע א טיפע  
איבערגעגעבנקייט צו קאנסומער פינאנציעלע געזונט און וואוילזיין, וועלכס מאכט איר ספעציעל  

פעראינטענדענט. איך קוק ארויס אויף צו זען וואס זי און עס סו -עף-קוואליפיצירט צו דינען אלס די
   "גאווערנער האקול וועלן אויפטון אינאיינעם.



  
מס. העריס האט גראדואירט פון דזשארדזשטאון אוניווערסיטעט מיט א בעטשעלאר׳ס דעגרי און 

ער דיפלאם אין  און א מאגיסט "קאלומביע לאו סקול" דאקטאר דיפלאם פון -שפעטער פארדינט איר יוריס
 ביזנעס אדמיניסטראציע פון ניו יארק אוניווערסיטעט. 

  
 ### 
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