
 
 גאווערנער קעטי האקול   9/11/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

, טוט גאווערנער האקול פארשלאגן לעגיסלאציע צו ערלויבן פאר  9/11׳סטן יארטאג פון  20אום 
 נעשענעל גארד מיטגלידער צו קוואליפיצירן אלס וועטעראנען אונטער ניו יארק סטעיט געזעץ  

    
  איז צו געפונען  9/11אויסצייכענונג צו פארעהרן נעשענעל גארד מיטגלידער פאר זייער דינסט אום 

   דא
    

האקול גאווערנער קעטי האקול פארגעשלאגן לעגיסלאציע וועלכס   9/11׳סטן יארטאג פון 20אויף דעם 
וועט ערלויבן פאר נעשענעל גארד מיטגלידער צו קוואליפיצירן אלס וועטעראנען אונטער ניו יארק סטעיט  

ער פון דער ניו  געזעץ. גאווערנער האקול האט אויך ארויסגעגעבן א פארארדנונג צו פארעהרן מיטגליד
יארק נעשענעל גארד פאר זייער אויסגעצייכנטע דינסט סיי אין לויף פון און סיי אויף די שפירן פון 

 .  2001, 11סעפטעמבער 
  
זענען נישט  9/11פילע ניו יארק נעשענעל גארד מיטגלידער וועלכע האבן זיך אפגערופן אום "

בארעכטיגט פאר וויכטיגע שטיצע סערוויסעס און ווערטפולע פעדעראלע און סטעיט בענעפיטן צוליב דעם 
ארדנונג און וואס זיי זענען גערופן געווארן צום דינסט אין יענעם טאג דורך א סטעיט עמערדזשענסי פאר 

׳סטן יארטאג פון 20אום " האט גאווערנער האקול געזאגט. "נישט אויף א פעדעראלע אקטיוו אויפגאבע,
ברענג איך אריין לעגיסלאציע וואס וועט פארזיכערן אז אלע פון די נעשענעל גארד מיטגלידער וואס   9/11

לכע האבן אנדערש נישט באקומען קיין , און ווע"גרָאונד זעראָ "זענען פארארדנט געווארן צום דינסט ביי 
וועטעראן סטאטוס דורך פעדעראלע אקטיוואציע, ווערן אנערקענט אין פולן אלץ וועטעראנען אונטער ניו  
יארק סטעיט געזעץ. דער ניו יארק נעשענעל גארד איז געשטאנען אונז צו העלפן אויף יענעם פינצטערן  

   "טאג, און מיר דארפן יעצט שטיין פאר זיי.
  

ניו יארק סטעיט נעשענעל גארד מיטגלידער זענען ארויפגערופן געווארן צו סערווירן אין  6,700איבער 
. דאס איז דאס ערשטע מאל אין  2001, 11אפרוף צו און ערהוילונג פון דער אטאקע אום סעפטעמבער 

זייער דינסט אין  דער היסטאריע פון דעם סטעיט וואס נעשענעל גארד מיטגלידער ווערן אנערקענט פאר
 יענעם טאג, צוואנציג יאר צוריק.  
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