
 
 גאווערנאר קעטי האוקאל  9/22/2021  אויף באלדיגע פובליקירונג:

 

 

  גאווערנאר האוקאל אנאנסירט באשטימונגען צו די אפיס פון קענעביס פארוואלטונג באורד
  

  און דזשעסיקע גארסיע וועלן דינען אלץ באורד מיטגלידער  IIIראוּבען ר. מעקדעניעל 
  

און דזשעסיקע גארסיע  IIIגאווערנאר קעטי האוקאל האט היינט אנאנסירט אז ראוּבען ר. מעקדעניעל 
 Office ofזענען באשטימט געווארן צו זיין אויף די באורד פון די אפיס פון קענעביס פארוואלטונג )

Cannabis Management)  דער קענעביס קאנטראל באורד און אפיס פון קענעביס פארוואלטונג וועלן .
שאפן און איינפירן אן אויספירליכע רעגולאציע פלאן פאר ניו יארק׳ס קענעביס אינדוסטריע,  

אריינגערעכנט די פראדוקציע, לייסענסינג, פעקעדזשינג, מארקעטינג, און פארקויפן פון קענעביס  
  פראדוקטן.

  
איך מאך יעצט   –"ניו יארק'ס קענעביס אינדוסטריע האט זיך נאכגעשלעפט פון הונטן פאר צו לאנג  

וויכטיגע באשטימונגען צו די אפיס פון קענעביס פארוואלטונג כדי עס צו צוגרייטן פאר די הצלחה אז זיי  
"איך בין זיכער אז מר.   האט גאווערנאר האוקאל געזאגט.זאלן קענען שנעל אנהויבן פלייסיג ארבעטן", 

מעקדעניעל און מיס גארסיע וועלן דינען די באורד אויף א פראפעסיאנאלן אופן און מיט זייער ערפארונג  
  אזוי ווי מיר פירן אונזער סטעיט פאראויס אין דעם נייעם אינדוסטריע." 

  

. מר.  DASNY איז פרעזידענט און טשיעף עקזעקיוטיוו אפיסער פון  IIIראוּבען ר. מעקדעניעל 
,  10מעקדעניעל'ס באשטימונג איז באשטעטיגט געווארן דורך די ניו יארק סטעיט סענאט אום יוני  

'ס  DASNY. מר. מעקדעניעל איז פאראנטווארטליך פאר די אלגעמיינע פארוואלטונג פון 2020
אלץ אן   2019אין   DASNYמר. מעקדעניעל האט זיך אנגעשלאסן אין אדמיניסטראציע און אפעראציעס. 

יאר ערפארונג אין פינאנציעלע סערוויסעס,   30ערפאלגרייכער אינוועסטירונג באנקירער מיט מער פון  
אריינרעכענענדיג פובליק פינאנס, פערזענליכע רייכטום פארוואלטונג, קארּפארעיט פינאנס און פריוואטע  

ביליאן   75ויס זיין קאריערע אין פובליק פינאנס האט ער געהאט א חלק אין מער פון דורכא פארמעגן.
עקזעמּפט באנד אויסגעגעבן דורכאויס דאס לאנד. מר. מעקדעניעל האט אויך  -דאלאר אין טעקס

מיליאן   50געגרונדעט אן אינוועסטירונג ראטגעבער פירמע וואו ער האט פארוואלטעט אויף מער פון  
אינוועסטירונג ּפָארטפָאוליָאוס און ביזנעס פארמעגנס פאר פארשידענע דאלאר אין 

בעפאר דעם האט מר. מעקדעניעל געדינט אלץ טשעיר פון די אטלאנטע באורד ָאוו  פראפעסיאנאלן.
עדזשּוקעישען פאר פובליק שולעס, וואו ער האט אנגעפירט א קאלירפולע גרופע פון איינוואוינער און  

ימע פאר די קאמיוניטי פון עלטערן. ער האט א בעטשעלאר'ס ָאוו ַארטס דעגרי אין  געדינט אלץ א שט
עקאנאמיקס און מאטעמאטיקס פון די אוניווערסיטעט ָאוו נארט קעראליינע אין שַארלָאט און א 

  מעסטערס ָאוו ביזנעס אדמיניסטראציע פון די אוניווערסיטעט ָאוו טעקסאס אין אוסטין.

  
האלסעיל דעפארטמענט סטאר -איז א געהילף פון די פרעזידענט פון די ריטעיל דזשעסיקע גארסיע

, א נאציאנאלע לעיבאר יוניאן וואס פארטרעט ארבייטער לענגאויס די עסן סופליי טשעין  UFCWיוניאן, 
זי האט געדינט אין די  און אזוי אויך ארבייטער אין אנדערע אינדוסטריעס פון ריטעיל און העלטקעיר. 

, וואו זי האט געארבעט צו RWDSUפארגאנגענהייט אלץ דעּפיוטי פאליטישע דירעקטארין פאר די 
פאראויס שטופן די יוניאן'ס לעגיסלאטיווע און פאליטישע אגענדעס. בעפאר דעם האט זי געדינט אלץ 



 Newט קאמיוניטי באפולמעכטיגונג )דירעקטארין פון פראגראמען און ארגאניזירונג ביי די נייע אימיגראנ
Immigrant Community Empowerment  און האט פארברענט איר פריע קאריערע מיטן קעמפן )

פאר יושר'דיגע פינאנסירונג פאר פובליק שולעס אין ניו יארק סיטי. זי דינט יעצט אלץ טשעיר פון די  
 New York Committee for Safetyייט )באורד פון די ניו יארק קאמיטע פאר זיכערהייט און געזונטה

and Health( און די אדוואקאסי אינסטיטוציע )the Advocacy Institute  אלץ וויצע פרעזידענט פון די ,)
( באורד פון דירעקטארס און אלץ Rural & Migrant Ministryדארפישע און אימיגראנט מיניסטעריום )

'. דזשעסיקע, Vivir El Suenoבאזירטע ארגאניזאציע '-קאא מיטגליד פון די באורד פון די קאסטא רי
וואס קומט אריגינעל פון די האנדורעס, האט גראדואירט פון די זילבערמאן סקול פון סאציאלע ארבעט  

(Silberman School of Social Work.פון האנטער קאלעדזש און הארווארד אוניווערסיטעט )  
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