
 

 
 גאווערנער קעטי האקול   9/28/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

אין צייט פון אנגייענדע קריזיס ביי רייקערס איילענד, שרייבט גאווערנער האקול אונטער 
 עקזעקיוטיוו ָארדער צו פארברייטערן רעמָאוט געריכט היערינגס  

  
העלפט פארגרינגערן באגרעניצטע פלאץ אין די געריכט הייזער, ערלויבט פאר קארעקשענס שטאב 

ינג סופערוויזשען או סעיפטי, און פארשנעלערן היערינגס צו  אלאקירט צו האוז -צו ווערן איבער
 רעדוצירן די צאל געהאלטענע אויף רייקערס  

  
גאווערנער׳ס אפיס פארשפרעכט נאך רעסָארסן צו העכערן ווידעאו קאפאציטעט ווי נויטיג און  
 ארבעט מיט אפיס פון געריכט אדמיניסטראציע צו פארזיכערן גיכע איבערזיכט פון קעיסעס  

  
  "לעס איז מָאר"טעג נאך וואס גאווערנער האקול האט אונטערגעשריבן דעם   10פארארדנונג קומט 

מענטשן   125  —און אויסגערופן אקציעס צו פארבעסערן יוסטיץ און סעיפטי אין סיטי תפיסות אקט, 
מענטשן ארויסגעלאזט פון רייקערס   185אריבערגעפירט פון רייקערס צו סטעיט איינריכטונגען און 

 ביז היינט  
  

   דאלייענט עקזעקיוטיוו ארדער 
  

אין צייט פון אנגייענדע קריזיס ביי רייקערס איילענד, האט גאווערנער האקול היינט אונטערגעשריבן אן 
ארברייטערן רעמָאוט געריכט היערינגס. דער ָארדער ענדערט צייטווייליג צו פ עקזעקיוטיוו ָארדער 

פון דער קרימינאל פראצעדור געזעץ צו פארברייטערן די מעגליכקייט צי פירן ווירטועלע   182ארטיקל 
געריכט ערשיינונגען, לויט׳ן איינזעהן. דער פארברייטערטע באניץ פון ווירטועלע געריכט ערשיינונגען  

אלאקירט פון  -ארשנעלערן די פארקומענישן און ערלויבן פאר קארעקשענס שטאב צו ווערן איבערוועלן פ
 טראנספארטאציע פון ארעסטירטע אויף האוזינג אויפזיכט און זיכערהייט אויף רייקערס איילענד.  

  
עווען נאר  טעג צוריק, איז עס ג 10ווען איך האב אונטערגעשריבן דער ׳לעס איז מָאר׳ אקט אלס געזעץ "

דער אנהייב, נישט דער ענדע פון מיין אדמיניסטראציע׳ס ארבעט צו טרעפן לייזונגען צו דעם קריזיס אויף 
פארבעסערן סעיפטי און יוסטיץ אויף רייקערס  " האט גאווערנער האקול געזאגט. " רייקערס איילענד,

רטער מענטש, קיין איין באדייט באשיצן מענטשן רעכט און מענטשן ווערד. קיין איין איינגעשפא
קארעקשענס אפיציר, און קיין איין פאמיליע מיטגליד זאל נישט דארפן מיטמאכן דער ווירקליכקייט פון  
רייקערס ווי עס עקזיסטירט היינט, און מיר מוזן טוהן אלץ וואס מעגליך צו פארמיידן ניו יארקערס פון 

ין געריכט. טראץ דעם וואס ארבעט דארף נאך  שמאכטן אין רייקערס בשעת׳ן ווארטן פאר זייער טאג א
געטוהן ווערן אינאיינעם מיט אלע שטאפלען פון רעגירונג, איז דער עקזעקיוטיוו ָארדער א וויכטיגע טריט  

   "אויף צו לינדערן קאפאציטעט זארגן און העלפן באשיצן ניו יארקערס.
  

ניסטראציע צו עקספלארירן אנדערע  דער גאווערנער׳ס אפיס ארבעט מיט׳ן אפיס פון געריכט אדמי
פארשפראכן צו  OCAמעטאדן צו פארשנעלערן היערינגס, און אלס טייל פון דער ארבעט האט 

מישפט ארויסלאז, אויסרוימען וואראנטס און  -פארזיכערן א גיכע איבערזיכט פון קעיסעס פאר בעפאר
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ארעסטאנטן. דער גאווערנער׳ס אפיס  אורטיילן מאושענס פאר די  - איינזעץ באפעלן, און היערינג איבער
 האט אויך פארשפראכן צוצושטעלן נאך רעסָארסן צו העכערן ווידעאו קאפאציטעט אלס נויטיג.  

  
גרויסע שריטן צו פארבעסערן יוסטיץ און   אנאנסירט, האט גאווערנער האקול 17אום סעפטעמבער 

אקט, און אנאנסירן דער   " לעס איז מָאר"סעיפטי אין שטאט תפיסות, אריינגערעכנט אונטערשרייבן דעם 
ווערן אפמאך מיט דער דעפארטמענט אוו קארעקשענס און דער שטאט צו ערלויבן פאר ארעסטאנטן צו 

מענטשן  125אריבערגעפירט פון רייקערס צו דער רשות פון דער סטעיט. ביז היינט זענען 
מענטשן   185אריבערגעפירט געווארן פון רייקערס צו א סטעיט איינריכטונג אונטער דעם אפמאך, און 

 מער.   ווייניגער איז  — "לעס איז מָאר"זענען ארויסגעלאזט געווארן פון רייקערס אין גייסט פון 
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