אויף תיכף ארויסצוגעבן10/1/2021 :

גאווערנער קעטי האקול

גאווערנער האקול רופט אויס אקטאבער אלס דאָ מעסטיק ווייאָ לענס באוואוסטזיניגקייט מאנאט אין
ניו יארק סטעיט און פירט איין דרייסטע ,אינאווירנדע איניציאטיוון צו העלפן איבערלעבער
גאווערנער מעלדעט  6.5מיליאן דאלער אין גרענטס אדמיניסטרירט דורך דער סטעיט אפיס פון
קינדער און פאמיליע סערוויסעס צו בעסער ארויסהעלפן איבערלעבער פון דאָ מעסטיק ווייאָ לענס
(שטוב-געוואלד) און שטיצט אפהאלט איניציאטיוון
סטעיט אפיס פאר אפהאלטן שטוב-געוואלד פירט איין דאָ מעסטיק ווייאָ לענס און טעכנאלאגיע
פובליק באוואוסטזיניגקייט קאמפיין ,און וועט האלטן אויפקומענדע פאנעל געשפרעך מיט פירנדע
מומחים
גאווערנער האקול דירעקטירט סטעיט לענדמארקס צו ווערן אויפגעלאכטן ּפּורּפל דעם אוונט
אפצוצייכענען דער אנהייב פון שטוב-געוואלד באוואוסטזיניגקייט מאנאט
גאווערנער קעטי האקול האט היינט פראקלאמירט אקטאבער אלס שטוב-געוואלד באוואוסטזיניגקייט
מאנאט און אנאנסירט  6.5מיליאן דאלער אין פינאנצירונג וואס וועט ערמעגליכן פאר סטעיט-
גע׳לייסענס׳טע סערוויס-פראוויידערס אנצובאטן פאר איבערלעבער פון דאָ מעסטיק ווייאָ לענס און זייערע
פאמיליעס אפציעס פאר הילף און שטיצע ,אנשטאט זיך צו פארלאזן אויף שעלטער-באזירטע
סערוויסעס ,און וואס וועט אויך פארבעסערן אפהאלט פראגראמען .אין צוגאב האט גאווערנער האקול
אויך ארויסגעהויבן א נייע ׳טעכנאלאגיע ,זיכערהייט ,און אינאוואציע פאר איבערלעבער׳ פובליק
באוואוסטזיניגקייט קאמפיין ,וועלכס וועט ווערן קאארדינירט דורך דער סטעיט אפיס פאר אפהאלטן
דאָ מעסטיק ווייאָ לענס ( )OPVDאון וועט שיינען א ליכט אויף טעכנאלאגיע׳ס ראלע אין אביוז.
"מיר זענען אזוי ווייט אנגעקומען זינט יענע מאל וואס מיין מוטער האט אדוואקירט פאר דאָ מעסטיק
ווייאָ לענס איבערלעבער ,אבער אונזער אויפגאבע צו ענדיגן אביוז און ליידן וואס צופיל האבן געדארפט
מיטמאכן איז ווייט פון פארביי" ,האט גאווערנער האקול געזאגט" ..אונזערע סיסטעמען מוזן זיך
צופאסן און מיר מוזן פארזעצן ווייטער אנצובאטן אינאווירנדע לייזונגען צו טרעפן צו די געברויכן פון
איבערלעבער און פאמיליעס ,וואו אומער זיי זאלן זיין".
אדמיניסטרירט דורך דער סטעיט אפיס פון קינדער און פאמיליע סערוויסעס ,וועט דער  6.5מיליאן
דאלער שטיצן צוויי איניציאטיוון:

•

 4.8מיליאן דאלער צו  79סערוויס פראוויידערס איבער׳ן סטעיט צוצושטעלן האוזינג פאר
דאָ מעסטיק ווייאָ לענס איבערלעבער.

•

 1.7מיליאן דאלער צו פינף נאן-פראפיט ארגאניזאציעס וואס טוהען אנבאטן דאָ מעסטיק
ווייאָ לענס אפהאלט פראגראמען .א יעדע פון די פראגראמען וועלן באקומען  342,380דאלער:
׳ריטריעט אינק.׳ אין איסט העמפטאן ,דער ׳ניו יארק סיטי געי ענד לעסביען אנטי-געוואלדטאט
פראיעקט׳ ,׳יוניטי האוס אוו טראוי׳ ,׳ווערא האוס׳ אין סירעקיוס און ׳פאמיליע יוסטיץ צענטער׳
פון ערי קאונטי.

גאווערנער האקול האט אויך פארארדנט אז די פאלגענדע סטעיט לענדמארקס זאלן ווערן אויפגעלאכטן
ּפּורּפל היינט נאכט אפצוצייכענען דער אנהייב פון ׳שטוב-געוואלד באוואוסטזיניגקייט מאנאט׳.
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וואן וואורלד טרעיד צענטער
גרענד צענטראל טערמינאל  -פערשינג סקווער וויאדוקט
 - MTA LIRRאיסט ענד געיטוועי ביי פען סטעישען
גאווערנער מעריאו מ .קאומאו ברידזש
קאסציאושקא ברידזש
דער ׳פראנקלין ד .רוזוועלט׳ מיטל-הודסאן ברידזש
דער ה .קארל מעקאל  SUNYגעביידע
סטעיט עדיוקעשען געביידע
אלפרעד ע .סמיט סטעיט אפיס געביידע
אלבאני אינטערנאציאנאל עירפארט אריינגאנג
דער לעיק פלעסיד אלימפיק דזשאמפינג קאמפלעקס
סטעיט פעירגראונדס  -הויפט אריינגאנג טויער און עקספא צענטער
ניאגארא פאָ לס

OPDV׳ס נייע סאושעל מעדיע קאמפיין וועט ארויסהייבן טעכנאלאגיע׳ס דורשכנייד-פונקט מיט
דאָ מעסטיק ווייאָ לענס און פארשפרייטן באוואוסטזיניגקייט וועגן די סארטן טעכנאלאגיע-
ארויסגעהאלפענע אביוז .טראצדעם וואס טעכנאלאגיע גיבט איבערלעבער צוטריט צו אינפארמאציע און
סעיפטי פלאנירונג ,און ערלויבט זיי זיך צו פארבינדן מיט זייער סופאָ רט-סיסטעמען ,דאך איז א מיטל
וואס הויזגעזונד-באלעסטיגער ניצן אויף ווייטער צו שעדיגן זייערע הויזגעזינד געליטענע .אין צוגאב צו
דער קאמפיין אויף טוויטער ( ,)@NYSOPDVפעיסבוק ( )@NYSdomesticviolenceאון
אינסטעגרעם ( ,)@nysopdvוועט דער אגענטור ספאנסירן א פאנעל דיסקוסיע וואס וועט פיגורירן
פארטרעטער פון פעיסבוק ,עפל ,נארטאן לייפלאק ,און מומחים אין אקאדעמיע צו דורכרעדן
אויפקומענדע ריזיקעס פארבינדן צו טעכנאלאגיע-באזירטע אביוז ,ווי אויך מאביל אדוואקאטיר ארבעט
און אנדערע אינאוואציעס צו העלפן איבערלעבער.
באשטימט אויף מיטוואך ,אקטאבער  ,20וועט דער געשפרעך ,׳באלאנסירן טעכנאלאגיע אינאוואציע און
סעיפטי אין די קאנטעקסט פון דזשענדער-באזירטע געוואלדטאט׳ ,איז געאייגנט פאר סערוויס
פראוויידערס ,אדוואקאטירער און געליטענע הילף פראפעסיאנעלן .שפעטער דעם מאנאט ,וועט OPDV
אויך ארויסגעבן א נייע פובליקאציע צו העלפן איבערלעבער און אדוואקאטירער פארשטיין טעכנאלאגיע-
באזירטע אביוז און צושטעלן פראקטישע מיטלען און שריטן אפצוהיטן פריוואטקייט און זיכערהייט אין א
דיגיטאלע וועלט .דער אגענטור האט אויך אויפגעשטעלט איר נייע וועבזייטל.
אפיס פון קינדער און פאמיליע סערוויסעס קאמישענער שיעלע דזשעיּ .פול האט געזאגט" ,אונזער
אגענטור שטאלצירט זיך צו אדמיניסטרירן די פעדעראלע גרענט געלטער צו ערמעגליכן פאר
פראוויידערס צו פינאנצירן פראקטישע געברויכן פאר דאָ מעסטיק ווייאָ לענס איבערלעבער ,און זיי געבן

די רעסאָ רסן צו באקומען סעיף האוזינג .מיר ווייסן אז צושטעלן פאר פאמיליעס שטיצע און רעסאָ רסן איז
דער יסוד אויף אפצוהאלטן דאָ מעסטיק ווייאָ לענס פון פארצוקומען".
אפיס פאר׳ן אפהאלט פון דאָ מעסטיק ווייאָ לענס עקזעקיוטיוו דירעקטאר קעלי אווענס האט
געזאגט" ,דאָ מעסטיק ווייאָ לענס באוואוסטזיניגקייט מאנאט טוהט ארויסהייבן א ווירקליכקייט וואס
איבערלעבער און געליטענע האבן מיטגעמאכט א גאנץ יאר ,און לאזט זיי וויסן אז זיי זענען נישט אליינס.
היינט מער פון אלעמאל שפילט טעכנאלאגיע א וויכטיגע ראלע אין וויאזוי געליטענע און איבערלעבער
שפירן באלעסטיגונג ,און וויאזוי זיי האבן צוטריט צו דאָ מעסטיק ווייאָ לענס סערוויסעס .דעם אקטאבער
העכערן מיר באוואוסטזיניגקייט אויף די וויכטיגקייט פון טעכנאלאגיע אין טראנספארמירן און אפדעיט׳ען
סערוויס דעליווערי צו איבערלעבער איבער׳ן סטעיט .מיר זענען אויף אייביג דאנקבאר פאר גאווערנער
האקול׳ס לאנגיעריגע אנטשלאסנקייט און פירערשאפט אויף דער וויכטיגער נושא".
אפיס פון וויקטים סערוויסעס דירעקטאר עליזאבעט קראנין געזאגט" ,מיר זענען גאר שטאלץ פון די
ארבעט וואס מיר טוען ביי  OVSצו פארזיכערן אז פארברעכנס איבערלעבער צו באקומען די שטיצע
וואס זיי דארפן און צו פארזיכערן אז דאָ מעסטיק ווייאָ לענס איבערלעבער האבן די רעסאָ רסן וואס זיי
דארפן אויף צו טרעפן זיכערהייט און צו בליען .איך לויב אויס מיין סטעיט אגענטור קאלעגעס פאר זייער
ארבעט און גאווערנער האקול פאר איר שטארקע פירערשאפט און אדוואקאטיר ארבעט לטובת אלע
געליטענע און איבערלעבער פון פארברעכנס און זייערע פאמיליעס".
ניו יארק סטעיט׳ס דאמעסטיק און סעקסועלע געוואלדטאט האטליין איז גרייט 800-942-6906 :24/7
(רופן)( 844-997-2121 ,טעקסט) אדער (@opdv.ny.govטשעט) .פאראיאר האבן די סטעיט און
ארטיגע האטליינס באקומען  252,535קאָ לס פאר הילף.
דער אפיס פון געליטענע סערוויסעס פינאנצירט א נעץ פון איבער  212קאמיוניטי-באזירטע פראגראמען
וואס גיבן דירעקט סערוויסעס פאר געליטענע פון פארברעכנס און זייערע פאמיליעס .די פראגראמען
העלפן אויך סיי וועלכע געליטענע פון פארברעכנס זיך צו ווענדן פאר פארגיטיגונג און אנדערע הילף פון
דער אגענטור ,וועלכס איז א זיכערהייט נעץ פאר יחידים וואס האבן נישט קיין אנדערע רעסאָ רסן.
###
נאך נייעס קען מען באקומען ביי www.governor.ny.gov
ניו יארק סטעיט | עקזעקיוטיוו טשעימבער | 518.474.8418 | press.office@exec.ny.gov
זיך ארויסשרייבן

