
 
 גאווערנער קעטי האקול   9/14/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מיליאן דאלער אין גרענט אויסטיילונגען צו ברענגען אן ענדע צו   23.7גאווערנער האקול אנאנסירט 
 גאן שיסערייען עפידעמיע 

  
פינאנצירונג שטיצט גאן געוואלדטאט אפהאלט באמיאונגען אריינגערעכנט דזשאב אויסשולן און  

 לדטאט אינטערווענץ פראגראמען  פלאצירן, קאמיוניטי אקטיוויטעטן, און פארברייטערן גאן געווא
  

גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט פינאנצירונג פאר עטליכע גאן געוואלדטאט אפהאלט  
באמיאונגען, וועלכע נעמען אריין דזשאב טרענירן, קאמיוניטי אקטיוויטעטן, און אינטערווענץ שטאב אין  

 קאמיוניטיס וועלכע זעהען די העכסטע קאנצענטראציע פון גאן שיסערייען.  
  
וואלדטאט איז א שרעקליכע פאסירונג וואס קיינער זאל נישט דארפן דורכלעבן, און טראץ דעם  גאן גע"

האט   "לעבן עס דורך פילע ניו יארקערס. עס איז העכסט צייט מיר ברענגען אן ענדע צו דער עפידעמיע,
ז זייערע מיר דארפן געבן יונגע מענטשן האפענונג און זיי לאזן וויסן א" גאווערנער האקול געזאגט.

לעבנס האבן א ווערט, וועלכס הייבט זיך אן מיט שאפן דזשאבס ווי אויך געבן מער צוטריט צו קאריערע  
טרענירונג, ארבעטן נאענט מיט קאמיוניטי ארגאניזאציעס, און הייבן גאן געוואלדטאט אינטערווענץ 

  " פראגראמען.
  

נאענט אינאיינעם מיט ארטיגע פירער  גאווערנער האקול און איר אדמיניסטראציע האבן געארבעט
עפעקטיווער באניץ פון גאן געוואלדטאט אפהאלט  - לענגאויס דעם סטעיט צו אידענטיפיצירן די מערסט

געלטער אין יעדע קאמיוניטי. פינאנצירונג איז אויסגעטיילט געווארן צו שטיצן דריי גאן געוואלדטאט  
 אפהאלט פראגראמען.  

  
   לאצירןדזשאב אויסשולן און פ

  
פינאנצירן    מיליאן דאלער צו ארטיגע ארבעטסקראפט אנטוויקלונג באורדס צו 16ניו יארק טיילט אויס 

שטעט מערסט באטראפן דורך   20ארבעטסקראפט טרענירונג און דזשאב פלאצירונג פראגראמען אין 
ט דורך  גאן געוואלדטאט לענגאויס ניו יארק סטעיט. פראגראמען זענען אויספלאנירט און איבערגעקוק

ארטיגע פירער צוצושטעלן דזשאב טרענירונג, געבן סערטיפיקאציעס, און קאריערע פלאצירונג  
סערוויסעס צו ענדגילטיג פארבינדן ריזיקירטע יוגנט צו גוט באצאלטע און פערמאנענטע דזשאבס.  

עגנטער פון  אין ג 18-24סקול יוגנט אין די יארן פון -אומבאשעפטיגט, אונטערבאשעפטיגט און אויסער׳ן
  12שטעט דאס מערסטע באטראפן פון גאן געוואלדטאט וועלן זיין בארעכטיגט. דאס איז אין צוגאב צו 

מיליאן דאלער שוין פון פריער אויסגעטיילט צו דער קאנסארטיום פאר ארבעטער בילדונג דורכצופירן  
ליכע קענען אויסגעפונען מער  ענליכע פראגראמען פאר יוגנט אין ניו יארק סיטי. פאראינטערעסירטע יוגנט

 .  דאאון זיך אנשליסן אין די פראגראמען 
  

   קאמיוניטי אקטיוויטעטן
  

https://dol.ny.gov/gun-violence-prevention-initiative


באשעפטיגונג,  מיליאן דאלער אין גרענטס צוצושטעלן ספארט, קונסט, ציווילע  5.7ניו יארק טיילט אויס 
פעאיגקייט אנטוויקלונג, און פארוויילונגס פראגראמען אין קאמיוניטיס מיט א הויכע צאל גאן  

וואך פראגראמען וועלן גיבן פאר יוגנטליכע זיכערע און בארייכערנדע  -סקול און סוף-געוואלדטאטן. די נאך 
עווארן דורך קאונטי און אקטיוויטעטן אין זייערע קאמיוניטי פראגראמען זענען רעקאמענדירט ג

 לעגיסלאטיווע פירער אין יעדע קאמיוניטי.  
  

   באזירטע גאן געוואלדטאט אינטערווענץ ארגאניזאציעס-נאך שטאב פאר קאמיוניטי
  

מיליאן דאלער צו גאן געוואלדטאט אינטערווענץ פראגראמען לענגאויס דעם   2ניו יארק טיילט אויס 
נייע אוטריטש ארבעטער און געוואלדטאט צושטערער די  39רן סטעיט אויפצונעמען און טרעני

באזירטע גאן געוואלדטאט אינטערווענץ -פינאנצירונג וועט ערמעגליכן ערפאלגרייכע קאמיוניטי
טרעגער, וועלכע וועלן זיך -פראגראמען צו העכערן זייער שטאב מיטגלידער מיט באגלייבטע מעסעדזש

ע יוגנט, אויפשטעלן קאמיוניטי פארקומענישן, ארבעטן צו צילן יונגע  באשעפטיגן און מענטארן ריזיקירט
מענטשן אוועק פון גאן געוואלדטאט, און זיך אפרופן צו שיסערייען כדי אפצוהאלטן נקמה געוואלדטאטן.  
נאך אויסטיילונגען אויפצונעמען אוטריטש ארבעטער און צושטערער וועלן געגעבן ווערן אין די קומענדע  

  וואכן.
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