גאווערנער קעטי האקול

אויף תיכף ארויסצוגעבן9/11/2021 :

אנצוצייכענען דעם 20׳סטן יארטאג פון  9/11טוט גאווערנער האקול אונטערשרייבן דריי שטיקלעך
לעגיסלאציע צו שטיצן  9/11און קאמוניקאציעס ערשטע רעספאנדערס
לעגיסלאציע ( )S.4961-B/A.6384-Aפארברייטערט די תנאים וועלכע באשטימען ערשטע
רעספאנדערס וועלכע האבן אנטיילגענומען אין וואורלד טרעיד צענטער רעטונג אקטיוויטעטן
לעגיסלאציע ( )S.7009/A.6934-Aערלויבט פאר עלעקטראניש אריינגעבן א נאטיץ אז א מיטגליד
פון רעטייערמענט סיסטעם האט אנטיילגענומען אין  WTCרעטונג אפעראציעס
לעגיסלאציע ( )S.7121/A.7366-Aבאשטימט אן "ערשטע רעספאנדער אין קאמוניקאציעס" אלס
עמיצער וואס איז א פובליק זיכערהייט דיספעטשער ,עמערדזשענסי רעספאנדער ,עמערדזשענסי
אפערעיטער ,עמערדזשענסי אנקלאג אפערעיטער און עמערדזשענסי סערוויסעס דיספעטשער וואס
טרעפט צו די מינימום פארלאנגען דורך דער ארטיגע רעגירונג
בילדער צו באקומען דא
אנצוצייכענען דעם 20׳סטן יארטאג פון  9/11האט גאווערנער קעטי האקול אונטערגעשריבן דריי
שטיקלעך לעגיסלאציע צו פארזיכערן אז אלע ערשטע רעספאנדערס וועלכע האבן אנטיילגענומען אין
דער וואורלד טרעיד צענטער רעטונג ,ערהוילונג ,אפרייניגונג אפעראציעס קענען באקומען בענעפיטן
פארהאן פאר זייער באניץ .די ּבילס מאכן גרינגער פאר  WTCערשטע רעספאנדערס זיך צו ווענדן פאר
 WTCבענעפיטן ,סיי דורך פארברייטערן די באדינגונגען וועלכע באשטימען  WTCערשטע
רעספאנדערס און ערמעגליכן אנליין אריינגעבן נאטיצן אז מיטגלידער פון א רעטייערמענט סיסטעם האבן
אנטיילגענומען אין  WTCרעטונג ,ערהוילונג ,אדער אפרייניגונג אפעראציעס.
"אזוי ווי מיר צייכענען אפ דעם 20׳סטן יארטאג פון א טאג וואס האט בארירט די לעבנס פון יעדע איינציגע
ניו יארק ,געדענקן מיר די וועלכע האבן פארלוירן און פארעהרן די וועלכע זענען נאך היינט מיט אונז און
האבן אנטיילגענומען אין דער וואורלד טרעיד צענטער רעטונג ,ערהוילונג ,און אפרייניגונג ",האט
גאווערנער האקול געזאגט" .די געזעצן וועלן העלפן נישט נאר ערשטע רעספאנדערס וואס זענען געווען
ביי דעם וואורלד טרעיד צענטער אויף יענעם געפערליכן טאג און די וועלכע האבן אפגערייניגט דעם ארט
וואכן לאנג דערנאך ,אבער אויך די עמערדזשענסי דיספעטשערס און קאמוניקאציעס פערסאנאל וועלכע
האלטן אונז היינט זיכער .מיר וועלן פארזיכערן אז זיי באקומען די שטיצן און בענעפיטן עס קומט זיך זיי".
 9/11לעגיסלאציע צו פארזיכערן אז אלע ערשטע רעספאנדערס באקומען די שטיצע אין וואס זיי
נויטיגן זיך
פארברייטערן די באדינגונגען צו באשטימען ערשטע רעספאנדערס וועלכע האבן אנטיילגענומען אין
וואורלד טרעיד צענטער רעטונג אפעראציעס

די לעגיסלאציע ( )A.6384-A/S.4961-Bפארברייטערט די באדייט פון א מיטגליד וואס האט
אנטיילגענומען אין  WTCרעטונג .דעם טערמין "מיטגליד" וועלן איצט אויך ארייננעמען סיי ווער עס זאל
זיין היינט א מיטגליד פון א פובליק רעטייערמענט סיסטעם ,אומאפגעזעהן צי דער ארבעטער איז געווען
אן אנטיילנעמער אין דעם סיסטעם צו יענע צייט .דער ארבעטער מוז האבן געווארן אן אנטיילנעמער אין
דער רעטייערמענט סיסטעם זינט יענע צייט און געקויפט סערוויס קרעדיט פאר דער קוואליפיציר
פעריאדע אין פול אדער אין טייל.
סענאטאר ענדרו גורנארדעס האט געזאגט" ,אין די שעה׳ן ,טעג ,וואכן ,און מאנאטן נאך וואס די
טאווערס זענען געפאלן זענען טויזנטער פובליק ארבעטער אראפגעשיקט געווארן צו דער וואורלד טרעיד
צענטער אנצוהייבן די שווערע ארבעט פון רעטונג ,ערהוילונג ,און אפרייניגונג .די ארבעט וואס זיי האבן
געטון איז געווען העלדיש נישט מער און נישט ווייניגער .היינט ,צוואנציג יאר שפעטער ,ליידן פילע פון
-9/11פארבינדענע קראנקהייטן און טראגיש ,פילע פון זיי האבן אונז שוין פארלאזט .טראץ דעם וואס
פילע גרויסע שריטן זענען שוין געמאכט געווארן במשך די יארן צו פארזיכערן אז יענע רעספאנדערס
באקומען  9/11דיסאביליטי בענעפיטן ,איז נאך געבליבן א ריזיגע פעלער וואס האט אנגעמאכט אז
ארבעטער וואס זענען נישט געווען א טייל פון דער רעטייערמענט סיסטעם זאלן נישט זיין בארעכטיגט
פאר קיין שום שטיצע אדער בענעפיטן .איך בין דאנקבאר פאר גאווערנער האקול פאר׳ן אונטערשרייבן
לעגיסלאציע ,4961S ,וועלכס פארמאכט דעם לאך און פארזיכערט אז די רעספאנדערס וועלכע זענען
איינגעשריבן געווארן אין דעם רעטייערמענט סיסטעם אויף א שפעטערן דאטום קענען נאך אלץ באקומען
די זעלבע דיסאביליטי בענעפיטן אזוי ווי די אנדערע העלדן מיט וועלכע זיי האבן געארבעט איינס נעבן
דעם צווייטן".
אסעמבלי-מיטגליד פיטער אבאטע האט געזאגט " ,אזוי ווי מיר טוען אנדענקען דעם 20׳סטן יארטאג
פון די  9/11אטאקעס פריידט עס מיך צו זעהן גאווערנער האקול׳ס אנטשלאסנקייט צו פארזיכערן אז אלע
וואס זענען געווען באשעפטיגט אין קוואליפיצירטע סערוויס אין לויף פון די וואורלד טרעיד צענטער
רעטונג ,ערהוילונג און אפרייניגונג אפעראציעס וועלן זיין בארעכטיגט פאר די זעלבע שווער-פארדינטע
בענעפיטן ווי די אנדערע האבן באקומען".
ניו יארק סטעיט  AFL-CIOפרעזידענט מאריא סילענטא האט געזאגט" ,דער ּביל איז נאך א וויכטיגע
טריט צו פארזיכערן אז אלע ארבעטער וואס זענען געווען באשעפטיגט אין די רעטונג ,ערהוילונג און
אפרייניגונג ביי דער וואורלד טרעיד צענטער אין לויף פון און נאך די  9/11טעראריסטישע אטאקעס וועלן
מער נישט אפגעזאגט ווערן פון די בענעפיטן וואס קומט זיך פאר זיי און זייערע פאמיליעס .אין דער צייט
פון דער איצטיגער קאוויד קריזיס איז עס ניכטערנד איינצוזעהן ווי לאנג צופיל איבערגעגעבענע העלדן
האבן זיך געראנגלט; צו האבן געווארט אזוי לאנג פאר די זעלבע רעספעקט און קעיר וואס זיי האבן
געגעבן פאר אנדערע .דורך דאס אונטערשרייבן דעם ּביל האט גאווערנער האקול געוויזן אז זי שטיצט
אונזערע  9/11העלדן און דורך פילע אנדערע שריטן האט זי געוויזן אז זי שטיייט מיט אלע ארבעטער,
וואס האבן איינגעשטעלט זייער אייגענער וואוילזיין .מיר דאנקען איר פאר איר איבערגעגעבנקייט און מיר
דאנקען אסעמבלימאן אבאטע ,סענאטאר גורנארדעס ,און די דעמאקראטישע מאיאריטעטן אין די סענאט
און אסעמבלי פאר זייערע אומערמידליכע באמיאונגען פאר אונזערע  9/11ארבעטערס".
העכערן צוגענגליכקייט אין זיך ווענדן פאר  WTCבענעפיטן
די לעגיסלאציע ( )S.7009-A/A.6934-Aשאפט אן אנליין אפציע פאר פייל׳ען א " WTCנאטיץ פון
אנטיילנעמען" סטעיטמענט מיט זייער רעטייערמענט סיסטעם צו זיין בארעכטיגט פאר  WTCבענעפיטן.
דער ּביל וועט ערמעגליכן אנצונעמען אן עלעקטראניש-אריינגעגעבענע " WTCנאטיץ פון אנטיילנעמען"
דורך אן אנליין פארטעל ,ווי איידער א געשריבענע סטעיטמענט.

דער ּביל זוכט צו פארגלעטיגן דעם סיסטעם פון פייל׳ען  WTCנאטיצן פון אנטיילנעמען דורך ערמעגליכן
דאס עלעקטראנישע פייל׳ען פון די נאטיצן מיט א מיטגליד׳ס רעטייערמענט סיסטעם צו פארזיכערן אז סיי
ווער עס האט אנטיילגענומען אין רעטונג ,ערהוילונג ,און אפרייניגונג קענען באקומען די וואורלד טרעיד
צענטער בענעפיטן.
סענאטארקע דיענע סאווינא האט געזאגט" ,אין דעם טרויערדיגן 20׳סטן יארטאג פון  9/11דאנק איך
גאווערנער קעטי האקול ,פאר׳ן נעמען באלדיגע שריטן און אונטערשרייבן די וויכטיגע לעגיסלאציע אלס
געזעץ .ערמעגליכן פאר א מיטגליד צו עלעקטראניש אריינגעבן דעם  WTCנאטיץ פון אנטיילנעמען דורך
א זיכערע אנליין פארטעל איז א פשוט-שכל׳דיגע באניץ פון טעכנאלאגיע צו מאכן גלאטיגער דאס
באקומען בענעפיטן צו סיי די ארבעטער און סיי די פאמיליע פון די וועלכע האבן זיך אפגערופן צו דער רוף
אין לויף פון די רעטונג ,ערהוילונג ,און אפרוף צו די אטאקעס אויף דער וואורלד טרעיד צענטער".
אסעמבלי-מיטגליד פיטער אבאטע האט געזאגט" ,עס פריידט מיר צו ספאנסירן די לעגיסלאציע וועלכס
וועט אויטאריזירן דאס עלעקטראניש אריינגעבן א וואורלד טרעיד צענטער נאטיץ פון אנטיילנעמען צו א
רעטייערמענט סיסטעם .דער איינפאכער סיסטעם איז פאסיג און וועט העלפן פארזיכערן מער צייטליכע
פייל׳ען דורך בארעכטיגטע יחידים ,נאכדערצו אין לויף פון דער קאוויד פאנדעמיע .איך וויל דאנקען
גאווערנער האקול פאר איר שטיצע דורך אונטערשרייבן דעם בילל אלס געזעץ".
פארברייטערן דאס באדייט פון ערשטע רעספאנדער אריינצורעכענען קאמוניקאציע ארבעטער
די לעגיסלאציע ( )S.7121/A.7366-Aבאשטימט דעם טערמין ׳ערשטע רעספאנדער אין קאמוניקאציעס׳
און פארלאנגט ארבעטסגעבער פון אזעלכע ערשטע רעספאנדערס צו גיבן טרענירונג "אנצוהאלטן און
פארבעסערן די וויסנשאפט ,מבינות ,און פעאיגקייטן פון אזעלכע ערשטע רעספאנדערס אין
קאמוניקאציעס ".דאס אנערקענט  9/11אפערעיטערס און אנדערע אין אזעלכע קריטיש-וויכטיגע
פאזיציעס ווי ערשטע רעספאנדערס.
סענאטאר דזשאן ברוקס האט געזאגט" ,ניו יארק׳ס עמערדזשענסי אפערעיטערס און דיספעטשערס
גיבן אומשאצבארע סערוויסעס צו אונז אלע .עס איז העכסט צייט אז מיר זאלן אוועקנעמען די
שטרויכלונגען וועלכע האלטן אפ די העכסט-נייטיגע עמערדזשענסי ארבעטער פון געבן דעם גאנצן ריי פון
שטיצע וואס זיי קענען געבן און דאס צוריקווייזן פאר זיי די בענעפיטן וואס קומט זיי .בלי ספק זענען אלע
פובליק סעיפטי דיספעטשערס ,עמערדזשענסי רעספאנדערס ,עמערדזשענסי אפערעיטערס,
עמערדזשענסי קלאגע אפערעיטערס ,און עמערדזשענסי סערוויסעס דיספעטשערס ערשטע
רעספאנדערס ,און עס איז העכסט-נייטיג פאר די זיכערהייט און וואוילזיין פון ניו יארק סטעיט אז זיי ווערן
אזוי אנערקענט .זייענדיג אליין אן ערשטע רעספאנדער בין איך דאנקבאר פאר גאווערנער האקול פאר׳ן
אונטערשרייבן די וויכטיגע לעגיסלאציע אלס געזעץ".
אסעמבלי-מיטגליד פיטער אבאטע האט געזאגט" ,עס איז מיר א כבוד צו ספאנסירן די לעגיסלאציע,
און דאנק גאווערנער האקול פאר׳ן אונטערשרייבן אלס געזעץ א ּביל וועלכס באשטימט אויסצייכענונג אין
עמערדזשענסי סערוויסעס און צייגט ניו יארק׳ס רעספעקט פאר די חשובע פובליק
באדינער .עמערדזשענסי טעלעקאמוניקאציעס זענען דער ערשטער פונקט פון קאנטאקט פאר׳ן פובליק
אין זייער צייט פון קריזיס און עס קומט זיך זיי ריכטיג די אנערקענונג וואס דער ּביל אפארדירט זיי ,און די
דעזיגנירטע טיטל ׳ערשטע רעספאנדערס אין קאמוניקאציעס".
לאקאל  1549קלעריקאלע אדמיניסטראטיווע איינגעשטעלטע פרעזידענט עדי ראדריגעז האט
געזאגט" ,לאקאל  1549וויל דאנקען גאווערנער האקול פאר׳ן אונטערשרייבן די ערשטע רעספאנדערס
אין קאמוניקאציעס ּביל .איר אונטערשריפט צייכנט איר אדמיניסטראציע׳ס רעספעקט און אנערקענונג פון
די ווערטפולע ארבעט-לעבן פון  911אפערעיטערס ,וועלכס איז נישט צום פארגלייכן .דער שריט שיקט

זייער א גאר א וויכטיגן מעסעדזש אז די וועלכע ארבעטן יעדן טאג אונטער גאר אנגעשטרענגטע און
טראומאטישע אומשטענדן מוזן אנערקענט ווערן ,אפגעשאצט ,און זיין בארעכטיגט צו סערוויסעס וועלכע
וועלן זיי ערמעגליכן צו טון א בעסערע ארבעט מיט ווייניגער ארבעטער איבערקערעניש .דער
אונטערשריפט וועט שטיצן די מאראל פון די ארבעטער און זיי אנערקענען פאר די העלדישע ארבעט וואס
זיי טוהען".
סופאלק  AMEפרעזידענט דעניעל סי .לעוולער האט געזאגט" ,עמערדזשענסי אפערעיטערס און
דיספעטשערס זענען בלי ספק די ערשטע רעספאנדערס פון ערשטע רעספאנדערס ,סערווירנדיג ביי דער
צענטער פון עמערדזשענסי פארקומענישן ,פיר-און-צוואנציג שעה א טאג ,זיבן טעג א וואך .די נייטיגע
ארבעטער ניצן שארפע איבערטראכטן ,קאונסלינג ,און אנווייזונג וועלכע מאכן אפטמאל דער קריטיש-
וויכטיגער דיפערענץ צווישן לעבן און טוט בעפאר הילף קען אנקומען .ביז לעצטנס האט סופאלק 911
געשפילט א קריטישע ראלע אין לויף פון טראפישע שטורעם ׳איידע׳ ,ענטפערנדיג  911קאָ לס פאר
מענטשן וואס זייערע פאמיליע מיטגלידער אין קווינס זענען געווען געפאנגען אין זייערע קעלערן .אין
נאמען פון אונזערע  300עמערדזשענסי אפערעיטערס אין סופאלק קאונטי באדאנק איך זיך פאר
גאווערנער האקול פאר׳ן אונטערשרייבן דער העכסט צייטיגער לעגיסלאציע אלס געזעץ און גיבן פאר די
מענער און פרויען ערשטע רעספאנדער סטאטוס פאר׳ן ערשט׳ן מאל".
ֲפייער אלארם דיספעטשערס בענעוואלענט אסאסיעשען ,FDNY ,פרעזידענט פעי סמיט האט
געזאגט" ,מיר זענען גאר שטארק צופרידן דורך דאס אונטערשרייבן דעם ּביל וועלכס אנערקענט די
קריטיש-וויכטיגע ,לעבנס-רעטנדע ארבעט דורכגעפירט דורך ניו יארק׳ס עמערדזשענסי דיספעטשערס
און קאמוניקאציעס פערסאנאל".
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