אויף תיכף ארויסצוגעבן9/6/2021 :

גאווערנער קעטי האקול

אום לעיבאר דעי האט גאווערנער האקול אונטערגעשריבן פיר שטיקלעך לעגיסלאציע
אונטערצוהייבן ארבעטס-פלאץ סעיפטי און לייגן מער געלט אין ארבעטער׳ס קעשענעס
לעגיסלאציע ( )S.4682-B/A.485-Bשטעלט אוועק א דעמאנסטראציע פראגראם איינצופירן סּפיעד
פארלעצונג וואַ ך סיסטעמען אין ארבעט זאונס
לעגיסלאציע ( )A.3350-A/S.2766-Cמאכט קאנסטרוקציע קאנטראקטארס פאראנטווארטליך פאר
וועידזשעס וואס קומט זיך פאר זייערע סובקאנטראקטאר׳ס ארבעטערס
לעגיסלאציע ( )S.6350-A/A.7434-Aפארלאנגט באצאלן אנגענומענע וועידזש פאר בוי סערוויס
ארבעטערס ביי קא-אַ ּפס און קאנדאס וועלכע באקומען דעם  467-aטעקס אבעיטמענט
לעגיסלאציע ( )S.4049/A.5678פארלענגערט מיטגעטיילטע ארבעט בענעפיטן
גאווערנער קעטי האקול האט היינט אונטערגעשריבן פיר שטיקלעך לעגיסלאציע צו העלפן אונטערהייבן
ארבעטס-פלאץ זיכערהייט און לייגן מער געלט אין די טאשן פון ניו יארקער ארבעטער .די ביללס שטעלן
אוועק א פרואוו פראגראם איינצופירן סּפיעד פארלעצונג אכטונג סיסטעמען אין ארבעט זאונס צו האלטן
ארבעטער פארזיכערט און מאכן קאנסטרוקציע קאנטראקטארס פאראנטווארטליך פאר די וועידזשעס
שולדיג פאר זייערע סובקאנטראקטארס .זיי פארלאנגען אויך דאס באצאלן פון א געווענליך אנגענומענע
וועידזש צו בוי סערוויס ארבעטער ביי טייערערע קא-אַ ּפס און קאנדאס און פארלענגערן מיטגעטיילטע
ארבעט בענעפיטן.
"אום לעיבאר דעי יעדעס יאר דערמאנען מיר זיך וועגן די העכסט-נייטיגע ביישטייערונגען פון
ארגאניזירטע לעיבאר צו בויען ניו יארק ,און דערפאר שרייבט איך אונטער פיר שטיקלעך לעגיסלאציע צו
העלפן ארבעטער בליען איבער׳ן סטעיט ",האט גאווערנער האקול געזאגט" .די ביללס וועלן זיכער
מאכן אז ארבעטער ווערן באצאלט א יושר׳דיגע וועידזש ,באקומען גוטע בענעפיטן ,און בלייבן זיכער
אויפ׳ן ארבעטספלאץ .אונזער סטעיט איז א היים פאר א לאנגער און שטאלצער טראדיציע פון שטיצן ניו
יארקערס ,און מיר ארבעטן דאס אונטערצוהייבן פאר׳ן צוקונפט".
לעיבאר דעי לעגיסלאציע אונטערצוהייבן ניו יארק׳ס ארבעטסקראפט
האלטן ארבעטערס זיכער
די דאזיגע לעגיסלאציע ( )S.4682-B/A.485-Bשטעלט אוועק א דעמאנסטראציע פראגראם איינפירנדיג
סּפיעד פארלעצונג אכטונג-געבן סיסטעמען אין ארבעט זאונס דורך פאטאגראפירן ,און איז פארבינדן
מיט מודעות פון פאראנטווארטליכקייט און דאס באהאנדלען פון געוויסע טראפיק פארלעצונגען וועלכע
זענען פארבינדן מיט דאס באניץ פון פאטאגראפיע אכטונג-געבן מיטלען.

סענאטאר טים קענעדי האט געזאגט" ,ווען עס קומט צו האלטן אונזערע ראודס פארזיכערט ,דארף ניו
יארק פריאריטיזירן סיי מאטאריסטן און סיי הייוועי ארבעטער וועלכע געבן זיך איבער אויף צו
פארבעסערן און אויסהאלטן אונזער אינפראסטרוקטור יעדן טאג .איך שטאלציר מיך צו שטיצן די
לעגיסלאציע מיט אסעמבלי-מיטגליד מאגנארעלי און אונזערע ברודער און שוועסטער אין די ארבעט ווייל
איך גלויב שטארק אז עס וועט ראטעווען לעבנס און אומקערן ארבעטער אהיים צו זייערע פאמיליעס
אומגעשעדיגט .דורך אונטערשרייבן די לעגיסלאציע אלס געזעץ פארשטערקערט גאווערנער האקול
אויפ׳ן-דזשאב באשיצונגען און צייגן א קלארע אנטשלאסנקייט צו דעם וואוילזיין פון אונזער
ארבעטסקראפט".
אסעמבלי-מיטגליד וויליאם מאגנארעלי האט געזאגט" ,דער זיכערהייט פון ארבעטערס אויף אונזערע
ראודס איז גאר וויכטיג .שאפן א סיסטעם פון קעמערעס צו רעקארדירן סּפיעד פארלעצונגען אין ארבעט
זאונס איז איין טריט פון באשיצן די ארבעטערס .סּפיעד און אומאויפמערקזאמקייט זענען טויטליך.
ניצנדיג פאטאגראפיע מיטלען אידענטיפיצירט די וועלכע פארלעצן דאס געזעץ און לייגט הייוועי
ארבעטער אין געפאר".
מאכן קאנטראקטארס פאראנטווארטליך פאר וועידזשעס באצאלט צו זייערע סובקאנטראקטארס
די דאזיגע לעגיסלאציע ( )A.3350-A/S.2766-Cמאכט קאנטראקטארס אויף קאנסטרוקציע פראיעקטן
אינאיינעם פאראנטווארטליך פאר וועידזשעס וואס קומט זיך פאר די ארבעטערס פון זייערע
סובקאנטראקטארס .קאנסטרוקציע קאנטראקטארס זענען נישט צו דער איצטיגער צייט
פאראנטווארטליך פאר די ארבעטער פון זייערע סובקאנטראקטארס ,אויסער אויב עס איז עקזיסטירט אן
באשעפטיגונג אפמאך צווישן דער קאנטראקטאר און דער ארבעטער פון דעם סובקאנטראקטאר .דער
בילל איז אנווענדליך צו צוקונפטיגע קאנטראקטן וועלכע קומען אין קראפט  120טעג נאכדעם וואס דער
בילל וועט א געזעץ .עס ערמעגליכט פאר קאנטראקטארס צו פארלאנגען פעיראל אינפארמאציע פון
סובקאנטראקטארס און צוריקהאלטן באצאלונג אויב דער אינפארמאציע ווערט נישט צוגעשטעלט.
סענאטארקע דזשעסיקע ראַ מאָ ס האט געזאגט" ,דעם לעיבאר דעי וועלן מיט מאכן היסטאריע פאר ניו
יארק׳ס ארבעטערס .אדרעסירן וועידזש גניבה אין דער קאנסטרוקציע אינדוסטריע און פארשטערקערן
די בענעפיטן פאר ניו יארקערס אין דער מיטגעטיילטער ארבעט פראגראם אריינצולייגן מער געלט אין די
קעשענעס פון ארבעטער פאמיליעס .איך דאנק דעם גאווערנער פאר׳ן נעמען באלדיגע שריטן און איך
קוק ארויס אויף אנצוהאלטן אונזער ארבעט צו א יושר׳דיגע און אינקלוסיווע ערהוילונג".
אסעמבלי-מיטגליד לאטאיע דזשאינער האט געזאגט" ,היינט נעמען מיר קריטישע שריטן פאראויס
אויף צו עלימינירן וועידזש גניבה .די דאזיגע לעגיסלאציע באשיצט די אינטערעסן פון שווער-ארבעטנדע
קאנסטרוקציע ארבעטער איבער אומארנטליכע סובקאנטראקטארס .וועידזש גניבה איז א געלעגנהייטס-
פארברעכן וועלכס אפעקטירט אומפראפארציענעל מענטשן וואס וואוינען פון איין פעיטשעק צום צווייטן.
מיט דער לעגיסלאציע וועט ניו יארק סטעיט וועט פארזיכערן אז קאנסטרוקציע ארבעטערס זענען מער
נישט אויסגעניצט און וועט קענען איינזאמלען אומבאצאלטע וועידזשעס .שווערע ארבעט קומט זיך
שווער-פארדינטע באצאלונג".
באצאלן אן אנגענומענע וועידזש צו בוי-סערוויס ארבעטער אין געביידעס וועלכע באקומען דערם
 467-Aטעקס עבעיטמענט
די דאזיגע לעגיסלאציע ( )S.6350-A/A.7434-Aפארלאנגט באצאלן אן אנגענומענע וועידזש פאר בוי
סערוויס ארבעטערס ביי קא-אַ ּפס און קאנדאס וועלכע באקומען די טעקס אבעיטמענטס אונטער טייל
 467-aפון דער טעקס געזעץ .דער געזעץ איז אנווענדליך צו געביידעס מיט א דורכשניטליכע
אפגעשאצטע יוניט ווערט פון מער ווי  60,000דאלער ,מיט׳ן אויסנאם פון געביידעס וועלכע האבן א
דורכשניטליכע אפגעשאצטע יוניט ווערט פון  60,000ביז  100,000דאלער און האבן ווייניגער ווי 30

יוניטס .די דאזיגע לעגיסלאציע עפנט פאר׳ן פובליק די רעקארדס פון אפידעיוויטס וואס באשטעטיגן דאס
באצאלן אנגענומענע וועידזשעס צו בוי-סערוויס ארבעטער וועלכע קענען אפירגעברענגט ווערן פאר א
געריכט אדער אדמיניסטראטיווע טריביונאל .דער ניו יארק סטעיט לעיבאר דעפארטמענט האט דער
מאכט אויסצופירן אן אויספארשונג און היערינג און פייל׳ען אן ענדגילטיגע באשלוס צו אינפארסירן דעם
געזעץ און זיכער מאכן אז ארבעטער ווערן פאסיג באצאלט.
סענאטאר ברייען בענדזשאמין האט געזאגט" ,לוקזוריעזע אפארטמענט געביידעס וועלכע קענען
אפארדירן צוצושטעלן אנגענומענע וועידזשעס און בענעפיטן צו בוי-סערוויס ארבעטער וועלן זיין
פארלאנגט דאס צו טון .די עסענשעל וואורקערס שטעלן איין זייערע לעבנס יעדן טאג אין לויף פון דער
פאנדעמיע צו האלטן ניו יארקערס זיכער און זאלן זיך באגיין מיט זיי מיט רעספעקט .איך וויל דאנקען
גאווערנער קעטי האקול פאר אנערקענען זייער וויכטיגקייט צו דער ניו יארק סיטי עקאנאמיע דורך
אונטערשרייבן דעם בילל".
אסעמבלי-מיטגליד קארמען דע לא ראסע האט געזאגט" ,פובליק פאנדס זאלן קיינמאל נישט געניצט
ווערן צו סובסידיזירן נידעריגע-געהאלט דזשאבס אדער אונטערהאקן דער אינדוסטריע סטאנדארט .דאס
איז א געוואלדיגער טאג פאר נייטיגע ארבעטער וואס ריזיקירן זייער געזונט און די געזונט פון זייערע
פאמיליעס צו ענדליך פארדינען די וועידזשעס און בענעפיטן וואס עס קומט זיך זיי".
פארלענגערן מיטגעטיילטע ארבעט בענעפיטן
די דאזיגע לעגיסלאציע ( )S.4049/A.5678ענדערט דער מאקסימום אויף מיטגעטיילטע ארבעט
בענעפיטן פון  26וואכן נאכאנאנד צו א סומע צייט גלייך מיט  26וואכן ווערט פון בענעפיטן .דער
מיטגעטיילטע ארבעט פראגראם ערמעגליכט פאר ארבעטסגעבער צו האלטן זייערע ארבעטער און
פארמיידן אפזאגונגען דורך ערלויבן פאר שטאב מיטגלידער צו באקומען טיילווייזע אנעמפלוימענט
אינשורענס בענעפיטן און אין דער זעלבער צייט ארבעטן רעדוצירטע שעה׳ן .אונטער דער איצטיגער
געזעץ קענען איינמאנער נאר באקומען  26וואכן פון בענעפיטן ,אומאפגעזעהן וואס דער קלעימענט׳ס
מאקסימום בענעפיט איז אונטער  .UIדער דאזיגער בילל ערלויבט קלעימענטס צו איינקאסירן די
רעדוצירטע  UIבענעפיטן אונטער א מיטגעטיילטע ארבעט פראגראם ביז זיי שטויסן זיך אן אין זייער
מאקסימום בענעפיט סומע אונטער טראדיציאנעלע .UI
אסעמבלי-מיטגליד לאטאיע דזשאינער האט געזאגט" ,ניו יארק איז אנטשלאסן צו פרעזערווירן
דזשאבס ,אנצוהאלטן ערפארענע ארבעטערס און פארזיכערן אז ארבעטסגעבער זענען דאס בעסטע
אויסגעשטעלט אין דער צייט וואס דער עקאנאמיע שטייט אויף זיך צוריקהייבן .מיט דער דאזיגער
לעגיסלאציע וועט ניו יארק פארלענגערן די צייט וואס א בארעכטיגטער קלעימענט קען באצאלט ווערן
בענעפיטן אונטער דער מיטגעטיילטע ארבעט פראגראם .דער פראגראם איז א בענעפיט סיי פאר
ארבעטסגעבער און סיי פאר ארבעטער .אלס פארזיצער פון דער  NYSארבעט קאמיטע און ספאנסירער
פון די לעגיסלאציע פריידט עס מיך אז דער גאווערנער האט דאס אונטערגעשריבן אלס געזעץ".
ניו יארק סטעיט  AFL-CIOפרעזידענט מאריא סילענטא האט געזאגט" ,פון דעם ערשטן טאג האט
גאווערנער האקול צוגעזאגט צו ארבעטן אינאיינעם מיט דער לעגיסלאטור און לעיבאר ,און זי האט טאקע
דערלאנגט אויף דער צוזאג דורך אונטערשרייבן אלס געזעץ עטליכע ביללס וועלכע וועלן פארבעסערן די
לעבנס פון ארבעטער .די ביללס אריינגעשריבן אין געזעץ היינט וועלן פארבעסערן ראוד ארבעט זאון
סעיפטי ,שאפן א מער יושר׳דיגע אנעמפלוימענט בענעפיט פאר ארבעטער וועמענס שעה׳ן זענען
רעדוצירט געווארן אנשטאט אפגעזאגט צו ווערן ,האלטן אומארנטליכע פריוואטע קאנסטרוקציע
קאנטראקטארס פאראנטווארטליך פאר וועידזש שווינדעל ,און פארלאנגט אן אנגענומענע ראטע פאר די
וועלכע ארבעטן אין רעזידענשעל געביידעס וועלכע באקומען טעקס קרעדיטס .איך דאנק אויך די
דעמאקראטישע מאיאריטעטן אין ביידע געזעץ-הייזער און די בילל ספאנסירער ,אסעמבלי-מיטגליד

פארזיצער לאטאיע דזשאינער ,סענאט לעיבאר קאמיטע פארזיצער דזשעסיקע ראַ מאס ,סענאטאר טים
קענעדי ,אסעמבלי-מיטגליד וויליאם מאגנארעלי ,סענאטאר ברייען בענדזשאמין ,און אסעמבלי-מיטגליד
קארמען דע לא ראסע פאר׳ן מאכן די לעבנס-ענדערנדע ביללס א פריאריטעט".
גערי לאבארבערא ,פרעזידענט פון דעם ניו יארק סטעיט ׳בילדינג ענד קאנסטרוקשען טרעידס
קאונסיל׳ ,האט געזאגט" ,מיר דאנקען גאווערנער האקול פאר׳ן אונטערשרייבן די קריטישע
לעגיסלאציע אלס געזעץ ,וועלכס וועט גיבן פאר ניו יארק׳ס קאנסטרוקציע ארבעטער מיט א נייע מיטל
צוריקצוקעמפן קעגן וועידזש שווינדל פארלעצונגען וועלכע נעמען אוועק פון שווער-ארבעטנדע מענטשן
זייער פרנסות און זייער זעלבסט-עהרע .דאס איז א באדייטנדע טריט אין העלפן אויסצורייניגן די
אינדוסטריע פון אומארנטליכע קאנטראקטארס און א קלארע צייכן אז ניו יארק וועט מער נישט
טאלערירן שלעכטע אויפפירער וועלכע ניצן כסדר אויס זייערע ארבעטער אן יושר .מיר דאנקען אויך
אונזערע לעגיסלאטיווע פירער פאר זייערע אנגייענדע אנטשלאסנקייט צו די וויכטיגע לעגיסלאציע און
מיר קוקן ארויס אויף צו ארבעטן אינאיינעם מיט זיי און מיט גאווערנער האקול אין אנהאלטן ווייטער צו
אוואנסירן און באשיצן ארבעטער רעכטן".
 SEIUלאקאל  BJ32פרעזידענט קייל ברעג האט געזאגט" ,אויף דעם לעיבאר דעי קעמענדירן מיר
גאווערנער קעטי האקול פאר אונטערשרייבן לעגיסלאציע אונטערצוהייבן ניו יארק׳ס ארבעטערס מיט
בעסערע וועידזשעס און בענעפיטן און פארשטערקערטע באשיצונגען .מער ווי  2,000בוי-סערוויס
ארבעטער וועלכע האבן ריזיקירט זייערע לעבנס צו האלטן ניו יארקערס זיכער אין לויף פון דער קאוויד-
 19פאנדעמיע וועלן ענדליך אנהייבן פארדינען וועידזשעס וועלכע קענען אויסהאלטן זייערע פאמיליעס.
דער פאנדעמיע האט אויך אויפגעדעקט די קריטישע וויכטיגקייט פון א שטארקער סעיפטי-נעץ פאר
ארבעטער אין לויף פון עקאנאמישע אומרוען .מאקסימיזירן דער צאל וואכן וואס ארבעטער קענען
איינמאנען בענעפיטן דורך NYSDOL׳ס מיטגעטיילטע ארבעט פראגראם העלפט סיי ארבעטער און סיי
ארבעטסגעבער .מיר קוקן ארויס אויף פארצוזעצן אונזער ארבעט מיט דער לעגיסלאטור און דער
גאווערנער פאר די בענעפיטן פון אלע ארבעטער".
ניו יארק סיטי דיסטריקט קאונסיל פון קארפענטערס עקזעקיוטיוו סעקרעטאר-טרעזשורער
דזשאסעף גייגער האט געזאגט" ,יארן לאנג זענען ארבעטער אויסגעניצט געווארן אויף בייזן דורך
גיריגע קאנטראקטארס און זיך נישט געהאט וויאזוי זיך אן עצה צו געבן .די דאזיגע לעגיסלאציע וועט
פארזיכערן אז יעדע קאנסטרוקציע ארבעטער אין ניו יארק איז אפגעהיטן פון וועידזש שווינדל .עס איז
איבערהויפט פאסיג אז עס וועט אונטערגעשריבן ווערן אלס געזעץ דורך גאווערנער האקול ,וועלכע איז
געווען שטארק אליאירט מיט לעיבאר און ארבעטער איבעראל .דער ניו יארק סיטי דיסטריקט קאונסיל
פון קארפענטערס דאנקט אויך סענאטאר ראַ מאס און אסעמבלי מיטגליד לאטאיע דזשאינער פאר׳ן פירן
דעם וועג דורכצופירן דעם בילל אין דער סטעיט לעגיסלאטור .דאס איז א באווייז אז רעגירונג קענען נאך
אלץ זיין א פאזיטיווע כוח פאר די ארבעטער פון אמעריקע".
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