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 גאווערנער האקול גיבט אפ כבוד צו ניו יארק׳ס געפאלענע פייערלעשער  
  

צו אנערקענען   ׳פייער פרעווענשען וויק׳און  ׳פייערפייטער עפרישיעישען דעי׳גאווערנער דערקלערט 
 און פאראכטן ניו יארק סטעיט׳ס פייערלעשער  

  
פייערלעשער  24סטעיט לענדמארקס צו ווערן אויפגעלאכטן היינט אויף דער נאכט אין עהרע פון 

 וועלכע זענען אומגעקומען דעם פארלאפענעם יאר בשעת זיי האבן באשיצט דעם פובליק 
  

פייערלעשער וועלכע זענען  24גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנערקענט און פארעהרט די 
עווארן צו דער ניו יארק סטעיט געפאלענע פייערלעשער דענקמאל אין א פארקומעניש ביי צוגעלייגט ג

דער עמפייער סטעיט פלאזא צו פארעהרן דעם אנדענק און העלדישקייט פון די דרייסטע ניו יארקער  
 וועלכע האבן פארלוירן זייערע לעבנס אין לויף פון ערפילן זייערע פליכטן אין פייער סערוויס.  

  
די נעמען איינגעקריצט אויף דער ניו יארק סטעיט געפאלענע פייערלעשער דענקמאל וועט אויף אייבע "

האט גאווערנער האקול   "זיין געדענקט פאר זיך מקריב זיין און איבערגעגעבנקייט צו קאמיוניטי,
ע טרייסטן צו די  ניו יארק איז א בעסערן ארט צוליב זייער סערוויס, און איך גיב מיינע טיפסט"  געזאגט.

פאמיליעס, פריינט, און קאלעגן פון די וועלכע זענען מער נישט מיט אונז. מיר וועלן קיינמאל נישט  
   "פארגעסן.

  
די נעמען און דעטאלן פון די מענטשן צוגעלייגט היי־יאר צו דער ניו יארק סטעיט געפאלענע פייערלעשער  

דער היי־יעריגער געפאלענע פייערלעשער דענקמאל צערעמאניע   .דא דענקמאל וואנט קען מען געפונען 
פייערלעשער וועמענס נעמען זענען   21יחידים, אריינגערעכנט  45פארעהרט א סך הכל פון 

, ווען עס איז נישט פארגעקומען קיין אפיציעלע צערעמאניע צוליב 2020אויסגעקריצט אויפ׳ן וואנט אין 
ער צוגאב, טוהט דער געפאלענע פייערלעשער דענקמאל פאראכטן מיט דער היי־יעריג .19-קאוויד
   פייערלעשער וועלכע האבן פארלוירן זייערע לעבנס בשעת׳ן אויספירן זייער אויפגאבעס. 2,620

  
גאווערנער האקול האט ארויסגעגעבן צוויי פראקלאמאציעס צו פארעהרן דער סטעיט׳ס קאריערע און  

׳פייערפייטער  , אלס 2021, 5צוצייכענענדיג דינסטאג, אקטאבערוואלונטירער פייערלעשער, אפ
. גאווערנער  ׳פייער פרעווענשען וויק׳, אלס 9,2021ביז  3און דער וואך פון אקטאבער  עפרישיעישען דעי׳

האקול האט אויך פארארדנט אז דער סטעיט׳ס לענדמארקס זאלן אויפגעלאכטן ווערן דעם אוונט צו  
ארן צו דער  פארעהרן די מסירות נפש פון די פייערלעשער וועמענס נעמען זענען צוגעלייגט געוו

 דענקמאל און צו אנערקענען די סערוויס פון אלע פייערלעשער לענגאויס דעם סטעיט.  
  

 לענדמארקס אויפגעלאכטן צו ווערן רעכענען אריין:  
  

  וואן וואורלד טרעיד צענטער •

  גאווערנער מעריאו מ. קאומאו ברידזש •

  קאסציאושקא ברידזש •

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-10/Firefighter_Appreciation_Day.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-10/Fire_Prevention_Week.pdf
http://www.dhses.ny.gov/ofpc/memorial/documents/2021-fact-sheet.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-10/Firefighter_Appreciation_Day.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-10/Firefighter_Appreciation_Day.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-10/Fire_Prevention_Week.pdf


  געביידע SUNYדער ה. קארל מעקאל  •

  סטעיט עדיוקעשען געביידע •

  אלפרעד ע. סמיט סטעיט אפיס געביידע •

  הויפט אריינגאנג טויער און עקספא צענטער  - סטעיט פעירגראונדס  •

   ניאגארא פָאללס •

  הודסאן ברידזש-דער ׳פראנקלין ד. רוזוועלט׳ מיטל •

  פערשינג סקווער וויאדוקט - גרענד צענטראל טערמינאל  •

   נאציאנאל עירפארט אריינגאנגאלבאני אינטער •

  דער לעיק פלעסיד אלימפיק דזשאמפינג קאמפלעקס  •

• MTA LIRR - איסט ענד געיטוועי ביי פען סטעישען  

  
, פארעהרט דעם אנדענק און העלדישקייט 1998די געפאלענע פייערלעשער דענקמאל, געווידמעט אין 

די מעמאריעל גיבט אויך כבוד צו   פון ניו יארק׳ס געפאלענע פייערלעשער ביי דער דענקמאל יעדעס יאר.
טעלן איין ניו יארק סטעיט אקטיווע קאריערע און וואלונטירער פייערלעשער וואס ש 100,000איבער 

 זייערע לעבנס יעדן טאג אין נאמען פון פובליק סעיפטי.  
  

אין לויף פון ׳פייער פרעווענשען וויק׳ וועט דער ניו יארק סטעיט אפיס פון פייער פרעווענשען און 
קאנטראל, אינערהאלב דער סטעיט דיוויזיע פון היימלאנד סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערוויסעס, זיך 

מיט ארטיגע פייער דעפארטמענטס, פייער סערוויס ארגאניזאציעס, סקול דיסטריקטן, ציווילע  אנשליסן 
גרופעס, און דער נאציאנאלער פייער אפהיט אסאסיעשען צוצושטעלן אינפארמאציע און פראגראמען צו  

 דעם פובליק וועגן די וויכטיגקייט פון פייער זיכערהייט באוואוסטזיניגקייט.  
  

 1,621,000ן פייער דעפארטמענטס לענגאויס דעם סטעיט זיך אפגערופן צו אומגעפער האב 2019אין 
אינצידענטן א שעה, און דריי   185אינצידענטן א טאג,   4,441אינצידענטן, אדער א דורכשניטליכער 

 אינצידענטן יעדע מינוט.  
  

סטעיט דיוויזיע פון היימלאנד סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערוויסעס קאמישענער פעטריק א.  
מיר שטאלצירן זיך צו פאראכטן די בראווע ניו יארקער וועלכע האבן זיך מוסר "מורפי האט געזאגט, 

כבוד צו זייער נפש געווען אויפ׳ן ענדגילטיגסטן אופן אין דער פייער סערוויס. עס איז וויכטיג אפצוגעבן 
אנדענק און פארזיכערן אז זיי ווערן קיינמאל נישט פארגעסן. זאל גאט בענטשן אונזערע געפאלענע  

פייערלעשער, זייערע פריינט און פאמיליעס, און די אלע וועלכע שטעלן זיך איין דאס לעבן יעדן טאג אין  
   "דער פייער סערוויס אפצוהיטן די מענטשן פון ניו יארק סטעיט.

  
היינט פאראכטן מיר און "במקום סטעיט פייער אדמיניסטראטאר דזשעימס קעיבל האט געזאגט, 

געדענקן די דינסט פון אונזער מיטארבעטער פייערלעשער וועלכע געפונען זיך מער נישט צווישן אונז.  
אטאקעס   9/11אין גלייכן צו דאס וואס מיר האבן לעצטנס אפגעהיטן דער צוואנציגסטער יארטאג פון די 

און די וועלכע מיר האבן יענעם טאג פארלוירן, איז וויכטיג אז מיר זאלן אויך אנערקענען די פילע וועלכע  
ווערן היינט פאראכטעט און וועלכע זענען לעצטנס פארלוירן געווארן אלס א דירעקטע תוצאה פון זייער 

  "צו יענע אטאקעס.  אנטיילנעמען אין רעטונג און ערהוילונג באמיאונגען אין אפרוף
    

פייערלעשער׳ס אסאסיעשען פון דער סטעיט ניו יארק  דזשאן פי. פערעל דזר., פרעזידענט פון דער 
פייערלעשער    21געפאלענע פייערלעשער, אריינגערעכנט  45היי־יאר פארעהרן מיר " האט געזאגט,

ער וואנט סימבאליזיר זייער  . ד2020וועמענס נעמען זענען איינגעקריצט געווארן אינ׳ם וואנט אין 
אומבייגיגע איבערגעגעבנקייט אין אפהיטן די בירגער פון ניו יארק. זייערע נעמען אויפ׳ן וואנט דערמאנען  

  "אונז צו פארעהרן זייער מסירות נפש דורכ׳ן זיין די בעסטע פייערלעשער וואס מיר קענען זיין.
  



ניו יארק סטעיט אסאסיעשען פון פייער  ראבערט אר. קלעפפער דזר., פרעזידענט פון דער
היינט שטייען מיר מיט אונזערע פייער סערוויס קאלעגעס און ערוועלטע  "  טשיעפס, האט געזאגט,

געפאלענע פייערלעשער וועלכע זענען אומגעקומען בשעת׳ן אינגאנצן   45באאמטע אין פארעהרן די  
יצן ניו יארקער. מיר וועלן אייביג געדענקן די  איבערגעבן זיך צו סערווירן זייערע קאמיוניטיס צו באש

   "מענטשן און פארעהרן זייער גייסט, איבערגעגעבנקייט, און מסירות נפש צו פובליק זיכערהייט.
    

ביל קענעדי, פרעזידענט פון דער קאונטי פייער קאארדינאטארס אסאסיעשען פון דער סטעיט ניו  
היינט פארעהרן מיר די אין דער פייער סערוויס וועלכע האבן געוויזן דער  "יארק האט געזאגט, 

רע גרעסטער מאס איבערגעגעבנקייט. צו זאגן אז מיר זענען דאנקבאר איז בכלל נישט גענוג קעגן זייע
מסירות נפש׳דיגע שריטן, אבער דורך פארזיכערן זייער אנדענק קענען מיר ווייזן אונזער אייביגער  
דאנקבארקייט פאר די בראווע ניו יארקער העלדן וועלכע האבן געגעבן זייערע לעבנס אויף צו זיין  

  "פייערלעשער. 
    

 ### 
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