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גאווערנער קעטי האקול

גאווערנער האקול אנאנסירט באשטעטיגונגען פון טרעמעין רייט און קריסטאפער אלעקסאנדער צו
פירן דאס איינפירן פון דעם מאריוואנא רעגולאציע און שטייער אקט
ערשטע קאנפירמירטע באשטימונגען צו גאווערנער האקול׳ס אדמיניסטראציע וועלן פאראויס ציען
קענעביס איינפירונג
טרעמעין רייט צו סערווירן אלס פארזיצער פון "קענעביס קאנטראל באורד"; קריסטאפער
אלעקסאנדער צו סערווירן אלס עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון אפיס פון קענעביס פארוואלטונג
גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז דער סטעיט סענאט האט קאנפירמירט טרעמעין רייט
אלס פארזיצער פון ניו יארק׳ס קענעביס קאנטראל באורד ( )CCBאון קריסטאפער אלעקסאנדער אלס
עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון דער אפיס פון קענעביס פארוואלטונג ( .)OCMדי באשטעטיגונגען זענען
געמאכט געווארן אין לויף פון אן אויסערגעווענליכע סעסיע פון דער ניו יארק סטעיט לעגיסלאטור ,און די
דאזיגע זענען די צוויי ערשטע קאנפירמירטע באשטימונגען צו גאווערנער האקול׳ס אדמיניסטראציע .דער
קענעביס קאנטראל באורד און אפיס פון קענעביס פארוואלטונג וועלן שאפן און איינפירן אן אויספירליכע
רעגולאציע פלאן פאר ניו יארק׳ס קענעביס אינדוסטריע ,אריינגערעכנט די פראדוקציע ,לייסענסינג,
פעקעדזשינג ,מארקעטינג ,און פארקויפן פון קענעביס פראדוקטן.
דער מאריוואנא רעגולאציע און שטייער אקט ( ,)MRTAדורכגעפירט אום מערץ  ,2021 ,31שטעלט
אוועק איינע פון די מערסט אויספירליכע און פראגרעסיווע לעגאלע ראמען פאר דאס רעגולירן דאס באניץ
דורך ערוואקסענע פון מעדיצינישע און העמפ אינדוסטריעס ,מיט א פאקוס אויף פארזיכערן די גרעסטע
מאס אנטיילנעמען דורך קאמיוניטיס וועלכע זען היסטאריש דאס מערסטע באטראפן געווארן דורך דאס
פארבאט .דער געזעץ פארלאנגט א פינף-מיטגלידער באורד אויפצוזעהן דאס שאפן און איינפירן פון דער
 OCMאון קלערט איבער דאס באשטימען א טשיעף עקוויטי אפיציר באאויפטראגט מיט אנטוויקלען א
סאציעלע עקוויטי פלאן אויסגעשטעלט אויף איינצופירן און פארגרינגערן דאס אנטיילנעמען דורך
סאציעלע עקוויטי אפליקאנטן .דער  MRTAבאגרעניצט אויך די צאל לייסענסעס וואס קענען באזיצט ווערן
דורך איינציגע קאמפאניס ,און פארבאט דער ווערטיקאלע אינטעגראציע פון פראדוקציע און ריטעיל
סערוויסעס ,ווייטער צו פארזיכערן אז קלענערע ביזנעסער האבן א געלעגנהייט צו קאנקורירן אין דעם
נייעם מארקעט.
"איינע פון מיינע הויפט פריאריטעטן איז ענדגילטיג צו זען ניו יארק׳ס קענעביס אינדוסטריע שטייגט מיט
ערפאלג  --עס איז שוין העכסט צייט ,אבער מיר וועלן צוריקבאקומען די פארלוירענע צייט מיט דער
סענאט באשטעטיגונג פון טרעמעין רייט אלס פארזיצער פון דער קענעביס קאנטראל באורד און
קריסטאפער אלעקסאנדער אלס עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון דעם אפיס פון קענעביס פארוואלטונג ",האט
גאווערנער האקול געזאגט" .די צוויי מענטשן ברענגען אן אוצר פון קענטעניס און ערפארונג צו זייערע
נייע ראלעס ,און איך ווייס אז זיי וועלן טון געוואלדיגע ארבעט אויף אויסצוארבעטן און איינפירן
רעגולאציעס וועלכע זענען זיכערע ,יושר׳דיגע ,דורכזעעדיגע ,און וועלכע אנערקענען דער געברויך צו
פארריכטן די תוצאות וואס דאס אמאליגע פארבאט האט געברענגט אויף קאמיוניטיס אוו קאלאר .איך

קוק ארויס אויף צו ארבעטן מיט זיי אינאיינעם אויף צו בויען אונזער סטעיט׳ס קענעביס אינדוסטריע און
איינפירן אן אמת׳ע טוישונג פאר ניו יארקערס".
טרעמעין ס .רייט צו סערווירן אלס פארזיצער פון "קענעביס קאנטראל באורד"
טרעמעין ס .רייט איז א געוועזענער מיטגליד אין דער ניו יארק סטעיט אסעמבלי און סערווירט איצט אלס
דער ערשטער דירעקטאר פון דעם  DFSגאנץ-סטעיט׳יגע "אפיס פון פינאנציעלע אריינברענגען און
באפולמעכטיגונג" .מס .רייט איז אן אטוירני ,ענטרעפעניור ,קלענערע ביזנעס אייגנטימער און אקטיוויסט
און א צווייטע-דור׳יגע בעדפארד-סטייוועסענט איינוואוינער אינוועסטירט אין פרעזערווירן דער רייכע
טראדיציע פון איר קאמיוניטי און בויען א שטארקע גרונד פאר׳ן צוקונפט .זי האט אוועקגעגעבן איר
קאריערע צו באקרעפטיגן און שאפן געלעגנהייטן פאר אירע שכנים און איר קאמיוניטי.
מס .רייט איז ערוועלט געווארן צו דער ניו יארק סטעיט אסעמבלי אום נאוועמבער  .2016 ,8זי האט
סערווירט דער 56׳סטער אסעמבלי דיסטריקט פון ברוקלין ,נ.י ,.וועלכס פארטרעט די בעדפארד-
סטייוועסענט און צפון קרוין הייטס געגנטער .זי האט סערווירט אלס פארזיצערין פון "ניו יארק סטעיט
שווארצע ,פערטא-ריקאנע ,היספאנישע ,און אזיאנע לעגיסלאטיווע קאוקוס" און אלס פארזיצערין פון דער
אסעמבלי אונטער-קאמיטע אויף אויפצי קעיר.
אלס דער געוועזענער פארזיצערין פון קאמיוניטי באורד  ,3האט מס .רייט געבויט לאנגיעריגע באציאונגען
מיט געוועזענע און איצטיגע ערוועלטע באאמטע ,קאמיוניטי פירער ,און א ברייט-ארומנעמיגע טייל פון
ארטיגע איינוואוינער פארשפראכן צו פארבעסערן צענטראל ברוקלין .זי האט סערווירט אויף  3CBפאר
 13יאר און פריער געהאלטן פאזיציעס אלס עקזעקיוטיוו סעקרעטאר ,טרעזשורער ,און בודזשעט
קאארדינאטאר.
זי האט פראקטיצירט אלס אטוירני ביי ברוקלין לעגאלע סערוויסעס און ביי פריוואטע לאויער פירמעס .אין
לויף פון איר ארבעט אלס אן אטוירני ביי הויכע לאויער פירמעס האט מס .רייט אויך געדינט אלס ּפרא-
ּבאנא לאויער פאר די וואלונטירער פון לעגאלע סערוויסעס איינגעשפארטע מוטערן פראיעקט.
מס .רייט האט אויך באזיצט און אפערירט "קאמאן גראונדס" :א קווארטאל קאפע הויז פון מערץ 2006
ביז סעפטעמבער  .2015זי האט געעפנט איר געשעפט נאכ׳ן איינזען אז איר געגנט האט נישט
פארמאגט גענוג עסן און צונויפקום פלעצער.
מס .רייט איז א גראדואירטע פון דּוק אוניווערסיטעט און דער אוניווערסיטעט פון "שיקאגא לאו סקול".
קריסטאפער אלעקסאנדער צו דינען אלס עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון דער אפיס פון קענעביס
פארוואלטונג
קריס אלעקסאנדער איז א קרימינאלע יוסטיץ רעפארמירער ,אדוואקאט ,און פאליסי עקספערט .ער איז א
געבוירענער אין האליס ,קווינס ,און דער זון פון אימיגראנט עלטערן ,וועלכע זענען געקומען צו די
פאראייניגטע שטאטן פון דער קאריביען אינזל פון גרענאדא.
קריס איז אויך אן ערפארענער פאליטיקאנט מיט באדייטנדע פאליסי-שאפן ערפארונג .ער האט פריער
געארבעט פאר דער ניו יארק סטעיט דעמאקראטישע פארטיי ,אלס א לעגיסלאטיווע געהילף צו קאנגרעס
אלס א פאליסי קאארדינאטאר פאר דער "דראג פאליסי עלייענס" ,און אלס קאונסעל צו דער ניו יארק
סטעיט סענאט וואו ער האט אויפגעזען די ארבעט פון עטליכע קאמיטעס וועלכע האבן אויפזיכט איבער
אנגעלעגנהייטן פון ניו יארק סיטי און ניו יארק סטעיט׳ס קרימינאלע יוסטיץ סיסטעם.

קריס ניצט זיינע לעגיסלאטיווע און ארגאניזירן ערפארונג אין דעם קאמף צו ענדיגן מאסן קרימינאליזאציע
און דער דראג מלחמה .ער איז אן אדוואקאט פאר סאציעלע יוסטיץ ,ראסע גלייכבארעכטיגקייט ,און אן
אננעמער פאר ציווילע באשעפטיגונג.
ער איז דער ארכיטעקט פון דער "סטאַ רט סמאַ רט ען-וויי" קאמפיין צו ענדיגן די מאריוואנא פארבאט און
דער הויפט שרייבער פון דער מאריוואנא רעגולאציע און שטייער אקט ,ניו יארק׳ס מאריוואנא
לעגאליזאציע בילל.
קריס ארבעט איצט אלס דער רעגירונג באציאונגען און פאליסי פארוואלטער פאר "ווילעדזש" ,א מולטי-
סטעיט קענעביס קאמפאני .ער איז באאויפטראגט מיט געשפרעכן מיט לעגיסלאטיווע פירער און שטיצן
פאליסי-שאפערס אזוי ווי זיי זוכן צו פארברייטערן קענעביס אין זייער סטעיט.
ער האט באקומען זיין בי-עי דעגרי אין פאליטישע וויסנשאפט פון סירעקיוס אוניווערסיטעט און זיין
דזשעי-די דעגרי פון "קיוני סקול אוו לאו".
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