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גאווערנער קעטי האקול

גאווערנער האקול אנאנסירט באשטימונגען צו דער געמיינזאמע קאמיסיע אויף פובליק עטיקס
האָ זע ניעוועס צו סערווירן אלס פארזיצער און שעראן סטערן גערסטמען צו סערווירן אויפ׳ן
קאמיסיע
גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט באשטימונגען צו דער געמיינזאמער קאמיסיע אויף
פובליק עטיקס .דער גאווערנער באשטימט האָ זע ניעוועס צו סערווירן אלס פארזיצער פון דער קאמיסיע
און שעראן סטערן גערסטמען צו סערווירן אויפ׳ן קאמיסיע .די צוויי באשטימונגען וועלן אויספילן זיצן וואס
זענען אויסגעליידיגט געווארן דורך ראבערט קאהען און דזשעימס אי .דערינג ,וואס וועלן זיך אפטרעטן
פון זייערע ראלעס.
"צוריקשטעלן צוטרוי אין רעגירונג איז א הויפט פריאריטעט פאר מיין אדמיניסטראציע ,און דאס רעכנט
אריין פארשטערקערן עטיקס אויפזיכט ",האט גאווערנער האקול געזאגט" .האָ זע ניעוועס און שעראן
סטערן גערסטמען זענען אנגעזעהענע און טאלאנטפולע פראפעסיאנעל וואס וועלן אויפהאלטן אונזער
אנטשלאסנקייט צו אפענע ,עטיש-אויסגעהאלטענע רעגירונג און העלפן טראנספארמירן נישט נאר
סטעיט רעגירונג ,נאר נאך וויכטיגער ,מענטשן׳ס מיינונגען און בליקן אויף זייער סטעיט רעגירונג".
האָ זע ניעוועס ,גרינדער פון די לאויער פירמע פון ׳האָ זע ניעוועס ענד אסאסיעטס׳ ,האט געווידמעט זיין
לעבן צו פובליק סערוויס אלס א קאריערע פראקורירער ,ארמיי וועטעראן ,און א קאמיוניטי פירער פאר
איבער צוואנציג יאר .בעפאר גרונדן זיין געזעץ פירמע האט מר .ניעוועס געארבעט פאר דער אפיס פון
דער ניו יארק סטעיט אטוירני גענעראל אלס א דעפיוטי טשיעף אין די ספעציעל אויספארשונגען און
פראסעקיושענס יוניט .מר .ניעוועס האט געדינט אין דער יו-עס דעפארטמענט אוו טראנספארטעישען,
פעדעראלע עיוויעישען אדמיניסטראציע וואו ער האט אויפגעזעהן די אויספארשונג און פראקורירונג פון
פארשידענע פארלעצונגען פון דער פעדעראלע עוויעישען רעגולאציע ( )FARדורך פילאטן ,לופט
קעריערס ,און עיוויעישען מעכאניקער און פאר׳ן ניו יארק סיטי קארעקשענס דעפארטמענט ,פראצעס און
ליטיגאציע דיוויזיע .ער איז געווען א קעפטען אין דער יו-עס ארמיי רעזערווס פאר איבער  10יאר און איז
ארויסגעשטעלט צו אפגאניסטאן אין  .2009בשעת זיין סערוויס אין דער ארמיי ,האט מר .ניעוועס
פראקורירט סעקסועלע אנגרייפן און אנדערע מיסברויכן דורך יו-עס מיליטערישע דינסט מיטגלידער און
ער איז אויף פארבעטן געווארן אלס א ספעציעל יו-עס אטוירני פאר דער יו-עס אטוירני׳ס אפיס אין דער
נארטערן דיסטריקט פון ניו יארק וואו ער האט פראקורירט קעיסעס אין פעדעראלע געריכט .במשך פון
זיין דעפלאוימענט אין אפגאניסטאן ,איז ער באאויפטראגט געווארן מיט דער פארארדנונג פון געזעץ
מיסיע אין דער לאגהמאן פראווינץ .ער האט פאקוסירט אויף ראטן אפגאניסטאנע ריכטער ,מיליטערישע
לאויערס און פראקורירער וועגן קרימינאל געזעץ ,מישפט אדוואקאטיר ארבעט ,און דער
אדמיניסטראציע פון זייער ניי-געפארעמטע קרימינאלע יוסטיץ סיסטעם .מר .ניעוועס איז אויך געווען
בייהילפיג אין אויפזען גרויסע אינפראסטרוקטור פראיעקטן וועלכע האבן אריינגענומען רענאוואציע פון א
געריכט הויז און דער בעפאר-געריכט פארהאלטונגס איינריכטונג .ער האט געדינט אין די מיליטער ביז
 2014ווען ער איז ארויסגעלאזט געווארן מיט פאראכטונג .מר .ניעוועס האט אנגעהויבן זיין קאריערע אין
דער קינגס קאונטי דיסטריקט אטוירני׳ס אפיס אלס א געהילף דיסטריקט אטוירני .אין זיין עלעף-יעריגער

שטרעקע איז ער געשטיגן צו דער פאזיציע פון קאונסעל און פראקורירט הונדערטער קרימינאלע
קעיסעס ,אריינגערעכנט לאנג-טערמיניגע נארקאטיקס אויספארשונגען ,גאן-פארבינדענע פארברעכנס,
רויבערייען ,אריינברעכערייען ,און אנגרייף קעיסעס ווי אויך אנדערע געוואלדטאט פארברעכנס .מר.
ניעוועס האט גראדואירט פון סט .דזשאן׳ס אוניווערסיטעט אין קווינס מיט א בעטשלער׳ס דעגרי אין
קרימינאלע יוסטיץ און ער האט פארדינט א דשעי-די פון ברוקלין לאו סקול.
שעראן סטערן גערסטמען איז קאונסעל צו דער באפעלאו ,ניו יארק ,געזעץ פירמע פון מאגאווערן
מאגאווערן גרים על-על-פי .זי קאנצענטרירט זיך אין ערטער פון מידיעישען און ארביטרעישען,
ליטיגאציע און אפעלאט פראקטיצירן .מס .גערסטמען איז געווען פרעזידענט פון דער ניו יארק סטעיט
ּבאַ ר אסאסיעשען אין  ,2017-2018האט סערווירט אויפ׳ן באורד פון גאווערנערס פון דער אמעריקען
ּבאַ ר אסאסיעשען און סערווירט ווייטער אין איר האוס אוו דעלעגעטס .זיך איז א געוועזענע דירעקטארין
פון דער ּבאַ ר אסאסיעשען פון ערי קאונטי און א געוועזענע פרעזידענטקע פון דער ערי קאונטי ּבאַ ר
פאנדעישען און פון די פרויען לאויערס פון מערב ניו יארק .זי האט באקומען פילצאליגע פרסים פון
פארשידענע ּבאַ ר אסאסיעשענס און איז א לעבנסלאנגער פעלאו פון דער אמעריקען ּבאַ ר פאנדעישען און
פון דער ניו יארק סטעיט ּבאַ ר פאנדעישען .זי איז אויך אן ערוועלטע מיטגליד פון דער אמעריקען לאו
אינסטיטוט .זי איז געווען א לערער אין די לאו סקולס פון אוניווערסיטעט פון טאלעדא ,אוניווערסיטעט פון
מיזורי-קענזעס סיטי ,און אוניווערסיטעט ביי באפעלאו ,וואו זי האט פארגעלערנט ניו יארק פראקטיצירן
פאר  30יאר .זי איז דער דיכטער פון פילצאליגע לאו רעוויו ארטיקלען ,איז א מיט-שרייבערין פון דער ניו
יארק ציווילער פראקטיק (דזשעימס פובלישינג) ,און איז אויפ׳ן רעדאקציע באורד פון וויינסטיין קארן ענד
מילער ,ניו יארק ציווילער פראקטיציר .CPLR :אין צוגאב צו זיין א לערערין אין לאו סקול האט מס.
גערסטמען׳ס פראפעסיאנעלע מבינות אריינגערעכנט  29יאר סערוויס אלס געריכט אטוירני  /רעפערי
און הויפט לאו קלערק אין ניו יארק סטעיט סופרים קאורט ,וואו איר הויפט אויפגאבע איז געווען צו
מידיעיט׳ען ציווילע קעיסעס צו סעטלמענטס .מס .גערסטמען האט באקומען איר בעטשלער׳ס דעגרי פון
בראון אוניווערסיטעט ,איר יוריס-דאקטאראט פון דער אוניווערסיטעט פון פיטסבורג ,און איר מאגיסטער
דיפלאם אין געזעץ פון יעיל לאו סקול.
###

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

