
 
 גאווערנער קעטי האקול   9/8/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

 גאווערנער האקול אנאנסירט אדמיניסטראציע באשטימונגען  
  

 גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט נייע באשטימונגען צו איר אדמיניסטראציע.  
  
אויף צוריקצובויען ניו יארק בעסער ווי פריער און ליפערן אמת׳ע ענדערונג פאר ניו יארקערס, דארפן  "

פראבלעמען מיר מוחות צו ארבעטן אינאיינעם צו לייזן די וויכטיגסטע  מיר נעמען די בעסטע און קלוגסטע
די טאלאנטפולע מענטשן פון " האט גאווערנער האקול געזאגט.  "שטייען אויס אלס א סטעיט,

פארשידנארטיגע הונטערגרונדן האבן די פעאיגקייטן, ידיעות, און ערפארונג וואס מיר דארפן אויף 
   " פאראויס ציען דעם סטעיט, און איך קוק ארויס צו ארבעטן מיט זיי אינאיינעם.

  
בעפאר׳ן זיך אנשליסן   שטאב הויפט פאר׳ן גאווערנער.איז באשטימט געווארן אלס  דזשעף לואיס

ליוטענאנט גאווערנער האקול  -מיט׳ן גאווערנער׳ס אפיס האט מר. לואיס סערווירט אין דעם אפיס פון דאן
אלס שטאב  פאר מער ווי זעקס יאר, ערשט אלס דירעקטאר פון אויסערליכע אנגעלעגנהייטן און דערנאך
( און  NY-11הויפט. מר. לואיס האט אויך סערווירט אלס פינאנץ דירעקטאר ביי רעטשיע פאר קאנגרעס )

עס הויז -אין שטאב ראלעס אויף דער דעמאקראטישער קאנגרעסיאנעלע קאמפיין קאמיטע און אין דער יו
(. זיין פאליטישע  NY-26קאנגרעספרוי האקול )-פון רעפרעזענטעטיווס, וואו ער האט געארבעט פאר דאן

ונטי קלערק האקול. ער  ערי קא-קאריערע האט זיך אנגעהויבן מיט אן אינטערשיפ אינ׳ם אפיס פון דאן
 האלט א בעטשלער׳ס דעגרי אין פאליטיק פון ניו יארק אוניווערסיטעט.  

  
מס. סון האט פריער געדינט אלס   דעפיוטי שטאב הויפט.איז באשטימט געווארן אלס  לינדע סון  

דעפיוטי סופעראינטענדענט פאר אינטערגאווערנמענטאל אנגעלעגנהייטן און הויפט דיווערסיטעט  
דעפארטמענט פון פינאנציעלע סערוויסעס. זי האט אויך געדינט אלס געהילף  NYSאפיציר ביי דער 

 NYSנע אנגעלעגנהייטן פאר דער אמעריקא -הויפט דיווערסיטעט אפיציר און דירעקטאר פון אזיאנע
ביי עמפייער  NYעקזעקיוטיוו טשעימבער, דירעקטאר פון אויסערליכע אנגעלעגנהייטן פאר גלאבאלער 

מיטגליד גרעיס מענג. מס. סון איז די  -אסעמבלי NYSסטעיט דעוועלאפמענט און שטאב הויפט צו 
דור אימיגראנט. זיך  -ון אן ערשטעאמעריקאנע אין דער אדמיניסטראציע א-העכטע באשטימטע אזיאנע

עי דעגרי פון  -האלט א מאגיסטער דיפלאם פון טיטשער׳ס קאלעדזש ביי קאלומביע אוניווערסיטעט און בי
 בארנארד קאלעדזש ביי קאלומביע אוניווערסיטעט.  

  
זי האט פריער סערווירט  דעפיוטי שטאב הויפט.איז באשטימט געווארן אלס   מעליסע באטשענסקי 

ליוטענאנט גאווערנער האקול׳ס געהילף שטאב הויפט. בעפאר זיך אנשליסן מיט ניו יארק  - דאןאלס  
  2011טי באנק. פון -ענד-סטעיט האט זיך געארבעט אלס א סטראטעגישע באציאונג אנאליסט ביי עמ

- האט זי סערווירט אלס אן עקזעקיוטיוו געהילף און אפיס מענעדזשער צו דאן 2013ביז 
מס. באטשענסקי האלט א בעטשלער׳ס דעגרי אין פאליטישע  (.NY-26וו האקול ) עפרעזענטעטיר

 וויסנשאפט פון קאניסיוס קאלעדזש.  
  

הויפט דיווערסיטעט אפיציר פאר  אלס  2020איז באשטימט געווארן אין אנהייב   דזשוליסע גוטיערעז
ער דער האקול אדמיניסטראציע.  און וועט פארזעצן צו סערווירן אין זיין ראלע אונט דער סטעיט ניו יארק 



אלס הויפט דיווערסיטעט אפיציר שטיצט מס. גוטיערעז דער גאווערנער׳ס פראגראמען און איניציאטיוון 
צו העכערן דיווערסיטעט אינערהאלב דער סטעיט׳ס ארבעטסקראפט און האט שוין געהעכערט ציווילע,  

, איז מס. גוטיערעז  2021יוניטיס. אין מאי עקאנאמישע און סאציעלע באקרעפטיגן אין פארשידענע קאמ
  1אנערקענט געווארן דורך דער שטאט און סטעיט ניו יארק וואו מען האט איר א נאמען געגעבן נומער 

. מס. גוטיערעז האט פריער סערווירט אלס געהילף  50פאווער  MWBEאויף זייער ליסטע פון 
אלעס ביי דער נאציאנאלע אסאסיעשען פון לאטינא  דירעקטאר פון וויילער אנגעלעגנהייטן אין א צאל ר 

ערוועלטע און באשטימטע באאמטע בילדונג פאנד און אלס ספעציעלע געהילף צו דער קאמישענער ביי  
דער ניו יארק סיטי יוגנט און קאמיוניטי אנטוויקלונג דעפארטמענט. מס. גוטיערעז איז א באורד מיטגליד  

טי באפולמעכטיגן, א טראסטי פאר דער קווינס פובליק לייברערי און א  פון די נייע אימיגראנטן קאמיוני
באורד מיטגליד פון דער קווינס פובליק לייברערי פאנדעישען. זי האלט א מאגיסטער דיפלאם אין 

עי דעגרי אין -סאושעל סערוויס אדמיניסטראציע פון דער אוניווערסיטעט פון שיקאגא און א בי
דעגרי אין פרויען׳ס שטודיעס פון דער אוניווערסיטעט פון - גען מיט א מינדעראינטערנאציאנאלע באציאונ

 דעלעווער.  
  

בעפאר זיך אנשליסן   סיניאר ראטגעבער צו דעם גאווערנער.איז באשטימט געווארן אלס שירלי פאול  
אין דעם גאווערנער׳ס אפיס האט זי סערווירט אלס געהילף דירעקטאר פאר לעגיסלאטיווע  

הייטן ביי סוני סיסטעמס אדמיניסטראציע. מס. פאול האט געארבעט אין סטעיט רעגירונג אין  אנגעלעגנ
ליוטענאנט גאווערנער האקול אלס סיניאר ראטגעבער און  -פארשידענע ראלעס, אריינגערעכנט דאן 

געריכט סיסטעם. מס. פאול האט אנגעהויבן איר   NYSקאונסעל און אלס א געזעץ קלערק און דער 
סענאטאר דזשאסעף אר. ביידען׳ס אפיס. זי איז א מיטגליד פון -ע אין פובליק סערוויס אין דאןקאריער

עטליכע ציווילע אסאסיעשענס און פראפעסיאנעלע ארגאניזאציעס און איז געווען פיגורירט דורך ׳סיטי  
אין סטעיט אלס אן אויפקומענדע שטערן   40אונטער   40קלאס פון אלבאני  2019ענד סטעיט׳ אין זייער 

דור ברוקלינער פון האיטי אפשטאם. זי האלט א בעטשלער׳ס דעגרי  - רעגירונג. מס. פאול איז אן ערשטע
- אין פאליטישע וויסנשאפט פון דעלעווער סטעיט אוניווערסיטעט, א מאסטער׳ס דעגרי אין אינער

קטראט פון ניו יארק  שטאטישע פלאנירונג און אדמיניסטראציע פון ברוקלין קאלעדזש און א דזשוריס דא
 לאו סקול  

  
  געהילף סעקרעטאר פאר עקזעקיוטיוו אפעראציעס. איז באשטימט געווארן אלס  שינעאד דאהערטי

בעפאר זיך אנשליסן אין דער גאווערנער׳ס אפיס האט זי סערווירט אלס דירעקטאר פון אפעראציעס  
גס פאנדעישען׳. מס. דאהערטי האט  פראפיט ׳גוד טיידינ -באזירטער קינדער נאן-פאר דער קאליפארניע

געארבעט אויף דער ׳ביידען פאר אמעריקע׳ פרעזידענציעלע קאמפיין, שטיצן סוראגאט סקעדזיולינג און  
עדווענס אין אייאווא, נאך סערווירן אלס דער נאציאנאלע טריפס דירעקטאר פאר דער ׳איימי פאר  

ליוטענאנט גאווערנער האקול אלס דירעקטאר  -אמעריקע׳ קאמפיין. זי האט פריער סערווירט אלס דאן
עס העלט ענד  -פון אפעראציעס, סערווירט אלס קאנפידענציעלע געהילף פאר דער דעמאלסדיגער יו

יומען סערוויסעס סעקרעטאר סילוויע מעטיוס בורוועל, און איז געווען דעפיוטי דירעקטאר פון עדווענס  
ער נענסי פעלאסי. זי האלט א בעטשלער׳ס דעגרי  פאר דער דעמאלסדיגער האוז דעמאקראטישע פיר 

   אין אינטערנאציאנאלע באציאונגען פון באסטאן אוניווערסיטעט.
  

מס.   געהילף סעקרעטאר פאר פאליסי אפעראציעס. איז באשטימט געווארן אלס פאדמא סימאנגאל 
סימאנגאל האט פריער סערווירט אלס דירעקטאר פון קאמוניקאציעס און פובליק אנגעלעגנהייטן ביי  

ליוטענאנט  -גלאבאלער סטראטעגיע גרופע און אלס סיניאר ראטגעבער פאר דער דעמאלסדיגער
גאווערנער האקול דורך דעם עמפייער סטעיט פעלאוס פראגראם. זי האט אויך סערווירט אלס  

אם און קאמוניקאציעס מענעדזשער פאר ׳ווימען קריעיטינג טשעינדזש׳ און במקום עקזעקיוטיוו  פראגר
קאריבעאנער עלייענס, אינק. זי האט סערווירט אלס א פאליסי געהילף - דירעקטאר פון דער אינדא

קאנסולטאנט פאר דער פובליק אדוואקאט פאר דער שטאט ניו יארק און א טיעם קאנסולטאנט פאר ניו  
ריטשי טאררעס און דער ניו יארק סיטי דעפארטמענט פון קולטורעלע   יארק סיטי קאונסיל מיטגליד



עי דעגרי אין ענגלישע ליטעראטור שטודיעס און רעגירונג פון סט.  -אנגעלעגנהייטן. זי האלט א בי
שטאטישע פאליסי אנאליז און  -לאורענס אוניווערסיטעט און א מאסטער׳ס דעגרי אין אינער

 נעדזשמענט פון דער מילאנא סקול פאר אינטערנאציאנאלע אנגעלעגנהייטן ביי דער ׳ניו סקול׳.  מע
  

העיס האט  -מס. קרעמפטאן פרעסע סעקרעטאר.איז באשטימט געווארן העיס -העיזעל קרעמפטאן
דאס לעצטע געדינט אלס פרעסע סעקרעטאר פאר ניו יארק סיטי קאמפטראלער סקאט סטרינגער.  

זי סערווירט אין דער גאווערנער׳ס פרעסע אפיס, אריינגערעכנט אלס ערשטע געהילף פריער האט 
 פרעסע סעקרעטאר. זי האלט א בעטשלער׳ס דעגרי אין פאליטיק און רעליגיע פון אבערלין קאלעדזש.  

  
געהילף סעקרעטאר פאר אינטערגאווערנמענטאל  איז באשטימט געווארן אלס  דזשעלאני דעשאנג

מר. דעשאנג האט צום לעצט געדינט אלס דירעקטאר פון רעגירונג באציאונגען פאר   ן.אנגעלעגנהייט
סטעיט אוניווערסיטעט פון ניו יארק דאונסטעיט געזונטהייט וויסנשאפט אוניווערסיטעט און פריער אלס  

דירעקטאר פון קאמיוניטי באשעפטיגונג פאר דעמאלסדיגער ליוטענאנט גאווערנער האקול. מר. דעשאנג 
האט פארברענגט באלד א צענדליג יאר אין הויכראנקיגע ראלעס ביי דער סטעיט און לאקאלע שטאפלען  

פון דער רעגירונג. מר. דעשאנג איז אן ערשטער דור ברוקלינער פון גרענאדא אפשטאם. ער איז א  
זיין  אין אן אקטיווער מיטגליד אין   דעשאנגפראדוקט פון דער שטאט׳ס פובליק סקול סיסטעם. מר. 

 קאמיוניטי און וואוינט אין פלעטבוש, ברוקלין, וואו ער איז אויפגעוואקסן.  
  

  דירעקטאר פון סטראטעגישע פלאנירונג און סקעדזיולינגאיז באשטימט געווארן אלס  דעוואן קאיעא
בעפאר זיך אנשליסן אין דער אדמיניסטראציע האט מר. קאיעא צום לעצט געדינט אויף דער טראנזיציע 

(, איז א געוועזענער סיניאר ראטגעבער  D-CAעם און אין דער אפיס פון סענאטאר אלעקס פאדילא )טי
און דירעקטאר פון נאציאנאלע סטראטעגישע פלאנירונג פאר דער ׳איימי פאר אמעריקע׳  

פרעזידענציעלע קאמפיין, אןן איז געווען דירעקטאר פון אפעראציעס אין סענאטאר קלאבוטשאר׳ס  
יל אפיס. ער האט אויך סערווירט אויף דער ׳ביידען פאר אמעריקע׳ פרעזידענציעלע  קאפיטאל ה

נאציאנאלע ארומפארן פאר צווייטע דזשענטלמאן דאג עמהאף אין לויף פון    קאמפיין, קאארדינירנדיג
ציקל. מר. קאיעא האט אנגעהויבן זיין קאריערע אלס דער דעפיוטי דירעקטאר פון  2020דער 

(. מר. קאיעא האלט א  D-CAאון עדווענס פאר הויז דעמאקראטישע פירער נענסי פעלאסי )סקעדזיולינג  
 בעטשלער׳ס דעגרי פון אמעריקען אוניווערסיטעט.  

  

באמבא הט פריער  -. מר. עירדדירעקטאר פון עדווענס איז באשטימט געווארן  באמבא-פארהאט עירד
וואו ער איז געווען דירעקטאר  געדינט אין דעם אפיס פון דעמאלסדיגער ליוטענאנט גאווערנער האקול 

 2020באמבא האט געארבעט אויף דער -פון עדווענס און ספעציעלע פארקומענישן. מר. עירד 
ע  פרעזידענציעלע קאמפיין פאר מייק בלומבערג אלס דער ניו יארק ראיאן אפעראציעס דירעקטאר. זיינ

פריערדיגע פאזיציעס האבן אויך אריינגענומען דינען אלס סיניאר עדווענס פירער פאר די ספיקערס פון 
וויוועריטא און קארי דזשאנסאן. ער האט פריער געארבעט  -דער ניו יארק סיטי קאונסיל, מעליסע מארק

באמבא,  -עירד אין דער ניו יארק פובליק סקול סיסטעם אלס דער דירעקטאר פון אפעראציעס. מר. 
וועלכער איז געבוירן אין דער בראנקס און אויפגעוואקסן אין ברוקלין האט זיך אומגעקערט צו דער  

 צו קויפן זיין ערשטע היים מיט זיין מאן, ענדי.   2018בראנקס אין  
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