
 
 גאווערנער קעטי האקול   10/6/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

  סעקיוריטי   פארשטערקערן צו פארהאן  איז דאלער מיליאן 25 באלד אנאנסירט האקול   גאווערנער
    ארגאניזאציעס  פראפיט-נאן ביי

    
ארגאניזאציעס   362מיליאן דאלער אין סטעיט גרענטס וואס וועלן העלפן   43פָאנדינג בויעט אויף 

  קעגן האס פארברעכנס פראיעקטן צו פארזיכערן קאמיוניטיס 872און אונטערהייבן 
    

סטעיט פאליציי און דיוויזיע פון מענטשן רעכט שטעלן איצט ארויס א נייע פארם צו מאכן גרינגער צו  
     פובליק סערוויס מעלדונגבאריכטן האס פארברעכנס, שליסן אן מיטארבעטשאפט פאר 

     
ון אידישע גאווערנער קעטי האקול האט היינט, ביי דער ׳מוזעאום ָאוו דזשּואיש העריטעדזש׳ )מוזעאום פ

מיליאן דאלער צו   25געשיכטע( אין באטערי פארק סיטי, געמאלדן אז עס ווערט אהערגעשטעלט נאך 
העלפן וואוילטעטיגע ארגאניזאציעס פארבעסערן זיכערהייט ביי זייערע לאקאלן צו בעסער באשיצן די  

זייערע אידעאלאגיע,  וואס זענען איינגעשטעלט אויף צו ליידן האס פארברעכנס אדער אנגרייפן צוליב 
גלויבנס, אדער אויפגאבעס. די געלטער וועלן געגעבן ווערן צו אזעלכע ארגאניזאציעס וועלכע האבן נישט  

מיליאן דאלער   43פריער באקומען קיין פינאנצירונג פאר דעם צוועק. דער אלאקירונג בויעט אויף באלד 
העלפן שטערקער מאכן סעקיוריטי  פראפיט ארגאניזאציעס צו-נאן 362היינט אויסגעטיילט צו 

     אינפראסטרוקטור און פארבעסערן צוגעגרייטקייט קעגן פאטענציעלע האס פארברעכנס און אטאקעס.
  
אין זייער עצם מהות שלאגן האס פארברעכנס אין הארץ אונזער דעמאקראטישע אידעאלן און דראען  "

דורך העלפן די  "  האט גאווערנער האקול געזאגט.  "אונטערצוגראבן די יסודות פון אונזער געזעלשאפט,
פאר ווייטער צו וואוילטעטיגע ארגאניזאציעס זיך באשיצן קעגן די געמיינע געוואלדטאט שריטן, זעצן מיר 

מאכן פובליק זיכערהייט א העכסטע פריאריטעט. שנאה און ביגאטישקייט האבן נישט קיין שום פלאץ ביי  
אונז אין סטעיט, און מיר וועלן אלץ וואס מעגליך צו באשיצן די וועלכע שטייען אויס רדיפות צוליב זייער 

   "אידעאלאגיע, רעליגיע, אדער אויפגאבע.
  

 פראיעקטן די סטעיט. דעם  לענגאויס פראיעקטן 872 שטיצן  פינאנצירונג סטעיט  די וועט הכל סך אין
   קעמפס. דעי  און מוזעאומס, סקולס, צענטערס, קאמיוניטי ביי סעקיוריטי אונטערהייבן וועלן

    
וואס וועט   פארם באריכט אנלייןגאווערנער האקול האט אויך היינט געמאלדן א פארברייטערטע 

ערמעגליכן פאר ניו יארקער צו באריכטן האס און העצעריי אינצידענטן אין ניו יארק סטעיט. דער נייער  
פארזאמלונג מעגליכקייטן און הייבט אונטער דער  -אנליין באריכט פארם פארבעסערט די דאטע

    ו שנאה אקטן און דיסקרימינאציע.סטעיט׳ס ארבעט נאכצושפירן און זיך אפרופן צ
  

  איבער׳ן מער און  מער פאר קומען אינצידענטן העצעריי און האס  וואס צייט דער אין קומט מעלדונג  דער
 אינזלענדיגע-פאסיפישע און אמעריקאנער,- אזיאנע  אידישע, אויף צילן וועלכע פון פילע  סטעיט,

 סטעיט דער  אין פאליציי די צו באריכטעט כנספארברע האס צאל  די וואס טראצדעם  קאמיוניטיס.
 מערקווירדיג אינצידענטן  די זענען דאך  פאר, קומען וואס פארברעכנס אלע  פון משהו א נאר  פארטרעט

    געליטענער.  דער פון געזעלשאפט  ברייטערער דער אין זארג און  פחד א אריין גיבן זיי וואס דעם צוליב
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מיליאן  25פארשלאגען פאר די  זוכן    סערוויסעס יוסטיץ קרימינאלע פון דיוויזיעדעם הערבסט וועט דער 

- נאן פראיעקטן לענגאויס דעם סטעיט. 500דאלער, וועלכע איז ערווארטעט צו פינאנצירן אומגעפער 
ראפיט ארגאניזאציעס וואס האבן פריער באקומען גרענטס קענען זיך ווענדן פאר א נייע גרענט אויף צו פ

   פארשטערקערן סעקיוריטי ביי פארשידענע לאקאציעס.
  

DCJS בארעכטיגטע יעדע לאקאציע;  פער דאלער   50,000 ביז  אויף אפליקאציעס אננעמען  וועט  
אין צוגאב    דאלער. 150,000 פון מאקסימום א  פאר אפליקאציעס דריי ביז  אריינגעבן מעג  ארגאניזאציע

ש.  קענען מענטשן וואס האבן געליטן פון האס פארברעכנס באקומען דירעקטע סערוויסעס, ווי צ.ב.
קאונסלינג, ציווילע לעגאלע הילף, סעיפטי פלאנירונג, אדוואקאטיר ארבעט, עמערדזשענסי שעלטער און  

  סטעיטהילף פראגראמען פאר געליטענע, פינאנצירט דורך דער  212טראנספארטאציע, פון א נעץ פון 
    . געליטענע פאר סערוויסעס פאר אפיס

  
מיליאן דאלער אין פָאנדינג היינט אויסגעטיילט און אנאנסירט ווערט אדמיניסטרירט דורך דער   43די 

מיליאן דאלער וועט   30באלד   סטעיט דיוויזיע פון היימלאנד סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערוויסעס.
ראגראם, און  פראיעקטן אונטער דער ׳באשיצן קאמיוניטיס קעגן האס פארברעכנס׳ פ 608שטיצן 

פראיעקטן אונטער דער ׳באשיצן קאמיוניטיס קעגן האס   264מיליאן דאלער וועט שטיצן  13אומגעפער 
   קעמפס׳ פראגראם.-פובליק סקולס און דעי-פארברעכנס פאר נאנ 

    
און גיבט  2017דער ׳באשיצן קאמיוניטיס קעגן האס פארברעכנס׳ פראגראם איז געשאפן געווארן אין 

פראפיט  -רונג צו פארשטערקערן זיכערהייט מאסנאמען און אפהאלטן האס פארברעכנס קעגן נאןפינאנצי
קעיר צענטערס, קאמיוניטי צענטערס, און קולטורעלע מוזעאומס וועלכע זענען אויסגעשטעלט צו  -דעי

פירן אזעלכע פארברעכנס צוליב זייער אידעאלאגיע, גלויבנס, אדער אויפגאבע. זינט דאס צום ערשט איינ
מיליאן דאלער אין   25אזעלכע פראיעקטן געשטיצט געווארן דורך  500דעם פראגראם זענען איבער 

     סטעיט פינאנצירונג.
    

ניו יארקער וואס האבן געליטן פון האס אדער העצע אינצידענטן אדער וואס האבן צוגעזעהן אזעלכע  
צו באריכטן פרטות׳דיגע אינפארמאציע וועגן דעם   פארם אנליין  נייעםאינצידענטן קענען ניצן דעם 

האס פארברעכנס טעסק פָארס. אינפארמאציע וואס ווערט  אינצידענט צו דער ניו יארק סטעיט 
אריינגעגעבן דורך דער פארם ווערן נאכגעפאלגט דורך די ניו יארק סטעיט פאליציי און דורך די ניו יארק  

סטעיט אפטיילונג פון מענטשן רעכטן, און זיי וועלן מעגליך זיך פארבינדן מיט אייך פאר נאך  
ב א פארברעך, אריינרעכענענדיג א האסע פארברעך אדער  אינפארמאציע צו באשטימען אוי

    דיסקרימינאציע אקט האט פאסירט אין פארלעצונג פן דער ניו יארק סטעיט מענטשן רעכט געזעץ.
    

  סארט דער און צייט, ארט,  דער  וועגן אינפארמאציע צוזאם קלויבט פארם גע׳אפדעיט׳עטע דער
  צו אפציע  די אויך האבן  פארם  דעם  ניצן  וואס מענטשן טיוואציע.מא האסע  חשד די אויך ווי אינצידענט,

  דעם  מיט פארבינדן  דאקומענטן  אדער  ווידעאוס,  בילדער,  אריינגערעכנט  אינפארמאציע, נאך  געבן
  האט פארם באריכט אנליין  פארס׳ס טעסק פארברעכנס האסע דער פון ווערסיע אלטער דער  אינצידענט.

  וועט פארם נייער דער  און  אינצידענט, יעדן וועגן  דעטאלן  יזירטעסטאנדארט צוזאמגעקליבן נישט
  און האסע  פון שילדערונג אויספירליכע מער  א אנטוויקלען צו  פארס טעסק דעם פאר ערמעגליכן

   סטעיט. יארק  ניו אין אינצידענטן דיסקרימינאציע
    

צוגעשטעלט אין ענגליש, ווי אויך די  מכשיר און ווערט -דער נייער פארם איז צוטריטליך אויף א מאביל כלי
פארברייטערטע שפראך צוגענגליכקייט פאליסי:  -דורך דער לעצטנס  געדעקטצען אנדערע שפראכן 

קרעאל, איטאליעניש, קארעִיש, פויליש, רוסיש, שפאניש און - אראביש, בענגאליש, כינעזיש, האיטיש
   אידיש.
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היימלאנד סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערוויסעס קאמישענער פעטריק  דיוויזיע פון ניו יארק סטעיט 

ניו יארק איז באקאנט פאר׳ן אננעמען און שטיצן דיווערסיטעט. עס זענען אבער  "א. מורפי האט געזאגט, 
דאך פארהאן געוויסע מענטשן און גרופעס וואס דראען ווייטער ארגאניזאציעס באזירט אויף זייער 

פראפיט ארגאניזאציעס צו שטערקער באשיצן  -יבנס. די געלטער וועלן ערמעגליכן פאר נאןקולטור און גלו
    "זייער לאקאציעס און העכערן זיכערהייט כדי אפצוהיטן קעגן האסע פארברעכנס. 

    
-דיסקרימינאציע"  ניו יארק סטעיט פאליציי סופעראינטענדענט קעווין פ. ברוען האט געזאגט,

  נס זענען נישט טאלערירט דא אין ניו יארק סטעיט און מיר וועלן עס נישט צולאזן. פארבינדענע פארברעכ
די זיכערהייט פון די וועלכע מיר סערווירן איז אונזער פריאריטעט נומער איינס. מיט די פינאנצירונג וועלן  

ן צו ווערן מיר קענען, אלע אינאיינעם, ארבעטן צו באשיצן די וועלכע שטייען דאס מערסטע אויס באטראפ
מיר ווילן דערמאנען פאר׳ן פובליק אז די סטעיט פאליציי וועט אויספארשן,   דורך די סארטן פארברעכנס. 

ביז דער פולער מאס פון דער געזעץ, סיי ווער עס וועט אנגרייפן אדער אטאקירן א יחיד צו א גרופע 
    " צוליב זייער אידעאלן.

  
ער אומרואיגער העכערונג אין האסע פארברעכנס וואס מיר  ד" סענאטארקע ליז קרוגער האט געזאגט,

האבן געזעהן לענגאויס אונזער שטאט, אונזער סטעיט, און אונזער לאנד אין די לעצטערע יארן רייסט 
אינעם עצם מהות פון די אידעאלן וועלכע האלט צוזאמען אונזער געזעלשאפט. געוואלדטאטן קעגן  

ערש האט נישט קיין שום פלאץ אין א פלוראליסטישער דעמאקראטיע.  אזעלכע וואס זענען פון אונז אנד
איך דאנק גאווערנער האקול פאר׳ן צוגעבן נאך שטיצע פאר נאנפראפיט ארגאניזאציעס וואס שטייען 

   "אויס די סארט פארברעכנס, און פאר׳ן זיך ווידערשטעלן קעגן דער שטייגנדער כוואליע פון האסע.
  

דער פרייהייט צו פראקטיצירן רעליגיע איז איינע פון "טאוויסקי האט געזאגט, סענאטארקע טאבי ען ס
די יסודות׳דיגע עמודים אין אונזער לאנד. דער דאזיגער פרייהייט דארף באשיצט ווערן, איבערהויפט אין  

אפרוף צו פארביסענע קאמפיינס פון פאלשע אינפארמאציע, געהעכערטע האסע פארברעכנס, און  
זם וואס איז א מגיפה אויף אונזער געזעלשאפט. איך וויל דאנקען גאווערנער האקול פאר׳ן  אנטיסעמיטי

ארויסגעבן די וויכטיגע פָאנדינג כדי אז די ארגאניזאציעס קענען פארזיכערן אז זיי זענען באשיצט פון 
   "דראונגען פון האסע.

  

אזוי ווי דער אנגעהאלטענער אנפלייץ פון " מיטגליד נילי ראזיק האט געזאגט, -אסעמבלי 
אנטיסעמיטיזם איבער׳ן סטעיט איז געווארן אן אומבאלייקנטער כוואליע פון האסע איז נישט דא קיין שום  

האלטן ארט צו שטיין מיט צוזאמגעלייגטע הענט. איך לויב גאווערנער האקול פאר׳ן נעמען שריטן אפצו
און אדרעסירן האסע פארברעכנס אין ניו יארק סטעיט. די נייע סעקיוריטי פָאנדינג און פארבעסערטע  

באריכט פארם וועט אסאך אויסמאכן אויף צו האלטן ניו יארקער מער פארזיכערט. מיר וועלן פארזעצן 
   "רירט נישט קיין האסע.ווייטער צו נעמען שריטן ביז עס איז קלאר אן קיין שום ספק אז ניו יארק טאלע

  
-UJA׳" עריק עס. גאלדסטין האט געזאגט,  פעדערעישען ָאוו ניו יארק׳-UJAאו פון ׳- אי- סי
עדערעישען ָאוו ניו יארק׳ ארבעט אקטיוו צו העלפן פארזיכערן די סעיפטי און סעקיוריטי פון טויזנטער פ

אידישע אינסטיטוציעס. אבער פילאנטראפיע אליין קען נישט אדרעסירן די איצטיגע אויפגאבע, און מיר  
ראם. מיר דאנקען  זענען טיף דאנקבאר פאר ניו יארק סטעיט׳ס נאנפראפיט סעקיוריטי גרענט פראג 

מיליאן דאלערדיגע גרענט פראגראם מעלדונג, וועלכס   25גאווערנער האקול און דער סטעיט פאר איר 
   " וועט באדייטנד פארבעסערן די וואוילזיין און זיכערהייט פון אלע ניו יארקער.

  
י ליטוואק  פארוואלטונג דירעקטאר פון פובליק אנגעלעגנהייטן ביי דער ׳ארטאדאקס יוניאן׳ מאור

גאווערנער האקול׳ס היינטיגע שריטן צייגן איר פעסטקייט און אנטשלאסנקייט צו  "האט געזאגט, 
באקעמפן האסע לענגאויס דעם סטעיט ניו יארק. מיר נעמען אויף מיט צופרינדהייט דאס ארויסגעבן פון 



יארקער פאמיליעס,   סעקיוריטי פָאנדינג און צוגעגעבענע גרענט פָאנדינג וועלכס וועט העלפן ניו
    "קאמיוניטיס, און אינסטיטוציעס.

  
דירעקטאר פון אויסערליכע אנגעלעגנהייטן פאר דער רוימישע קאטוילישע דיאצעז פון ברוקלין  

דער רוימישע קאטוילישע דיאצעז פון ברוקלין שטיצט די פָאנדינג צו  " , ווינסענט לעוויען האט געזאגט
האנט מיט אלע  -ביי- סקולס און געבעט הייזער. מיר שטייען האנט העלפן באשיצן אלע רעליגיעזע

   "גלויבנס זיכער צו מאכן אז רעליגיעזע סקולס און געבעט הייזער זענען זיכער.
 

דער דיוויזיע פון מענטשן רעכט און סטעיט פאליציי האבן זיך אויך אנגעשלאסן אינאיינעם צו פראדוצירן  
וואס וועט לויפן לענגאויס עטליכע סטעיט אגענטורן׳ס סאושעל מעדיע   מעלדונג סערוויס פובליק נייע א

   אטפארמעס און אויף זייערע וועבזייטלען.פל
  

דער ׳דזשּואיש קאמיוניטי  "פון ניו יארק, האט געזאגט,  JCRCאו פון - אי- גידעאון טעילאר, סי
רילעישענס קאונסיל ָאוו ניו יארק׳ איז טיף דאנקבאר פאר גאווערנער קעטי האקול פאר איר ארבעט  

ארויסצוגעבן די ׳באשיצן קאמיוניטיס קעגן האס פארברעכנס׳ גרענטס. ענדליך וועלן הונדערטער  
, קענען  2020יקאציעס אין פרילינג סוקסעספולע ארגאניזאציעס, וועלכע האבן אריינגעגעבן זייערע אפל

ניצן די געלטער צו אפגרעיד׳ען זייערע סעקיוריטי אויסריכטונגען, פלאנירונג, און טרענירונג. צום  
   "וויכטיגסטן, וועלן די אפגרעידס העלפן באשיצן טויזנטער ניו יארקערס.

  
ת ישראל פון אמעריקע,  ראביי ירוחם זילבער, דירעקטאר פון רעגירונג אנגעלעגנהייטן ביי אגוד

אגודת ישראל איז שוין פון שטענדיג אן געווען ביים סאמע פארנט פון באקעמפן "האט געזאגט, 
אנטיסעמיטיזן און אלע פארמען פון האסע. מיר לויבן גאווערנער האקול פאר די שטארקע שריטן וואס זי 

סאך אויפטוהן אויף אפצוהיטן האט היינט גענומען. די געלטער וועלן מיט׳ן אויבערשטנס הילף, א 
  "אונזערע אינסטיטוציעס וואס שטייען אויס די סארט פארברעכנס. 

  
דעפעמעישען ליעגע׳ פון ניו יארק / ניו דזשערזי ראיאנישע דירעקטאר,  -סקאט ריטשמען, ׳אנטי

שיינונג  מיר זענען באגייסטערט צו זיין אנוועזנד פאר גאווערנער האקול׳ס היינטיגע ער"האט געזאגט, 
ביי דער ׳מוזעאום ָאוו דזשּואיש העריטעדזש׳. דער גאווערנער׳ס מעלדונג וועגן צוגעגעבענע פָאנדינג  
פאר נאנפראפיט האסע פארברעכנס סעקיוריטי און א האסע פארברעכנס באריכטונג סיסטעם זענען  

)נישט   NoPlaceforHate#נייטיגע טריט פאר ניו יארק סטעיט צו פארזיכערן אז עס איז טאקע  -העכסט
קיין ארט פאר האסע(. מיר קוקן ארויס אויף צו ארבעטן אינאיינעם מיט גאווערנער האקול און אנדערע  

  "סטעיקהָאלדערס אויף סעקיוריטי איניציאטיוון און צו אדרעסירן אינצידענט באריכטן.
  

 געוויסע א באגייען זיי ועןו פארברעכן האסע  א באגיין מענטש  א טוהט געזעץ, סטעיט יארק ניו  אונטער
  ראסע,   קרבן׳ס דער וועגן גלויבן א   אדער איינרעדעניש אן צוליב קרבן זייער אויס זוכן און פארברעכן

  דיסאביליטי, עלטער,  אויפפירעכטס, רעליגיעזע רעליגיע, דזשענדער, אפשטאם,   נאציאנאליטעט,  קאליר
  וועגן איינרעדעניש אן צוליב פארברעכנס עוויסעג באגייען זיי ווען אדער   אריענטאציע,  סעקסועלע  אדער

 פובליק  און  גרופעס, מענטשן,  איינצעלנע  קעגן באגיין מען קען פארברעכנס האסע גלויבנס.  אזעלכע
    פארמעגנס. פריוואטע אדער

    
 אין געזעץ דיסקרימינאציע- אנטי סטעיט עלטסטע דער  — געזעץ רעכט מענטשן סטעיט  יארק ניו  דער
 און  קרעדיט, איינריכטונגען, פובליק האוזינג, באשעפטיגונג, אין דיסקרימינאציע   פארבאט —  לאנד  דעם

  סעקסועלע סעקס, אפשטאם,   נאציאנאלער  ראסע,  עלטער, אויף באזירט יוריסדיקציעס, אנדערע
  אנדערע און פארדינסטן,  פון מקור געזעצליכע אויסדריק,  אדער  אידענטיטעט  דזשענדער אריענטאציע, 

 מענטשן פון  דיוויזיע סטעיט דער  דורך  אינפארסירט  איז  געזעץ רעכט מענטשן  דער  קלאסן.  יפישעספעצ
   רעכט.

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=069331e8-5908088a-0691c8dd-000babd9069e-52bc4a494c2102fd&q=1&e=8fd3709b-c630-4cf9-9d2f-3f17de823f14&u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FzvSpIxLJpAg


    
 אויף צילן וואס אינצידענטן  דיסקרימינאציע און  האסע געשטיגן הויך אויסטערליש לעצנטס איז  עס

  לאנד  דעם  לענגאויס און  סטעיט  יארק ניו אין אפשטאמיגע-אינזלען פאציפישע און  אמעריקאנע-אזיאנע
  טןאינצידענ 4,000  באלד דאקומענטירט האט  באריכט לעצטנסדיגע איין  יאר. פארלאפענעם אינ׳ם

    .2020 מערץ אין פאנדעמיע 19-קאוויד דער פון אנהייב דער  זינט לאנד  דעם לענגאויס
    

 רעכט מענטשן  פון דיוויזיע דער דורך  פארגעשטעלט פארום ווירטועלע א האט 2021 מערץ אין
  דער  סטעיט. דעם  לענגאויס אנגרייפן די פון עפעקטן די דיסקוסירן צו פירער קאמיוניטי צוזאמגעברענגט

  דאלארען מיליאנען אנטהאלטן  האט ,2021 אפריל אין אונטערגעשריבן  בודזשעט, איינגעפירטער 2022
-אזיאנע  קעגן דיסקרימינאציע  באקעמפן צו  ארגאניזאציעס קאמיוניטי שטיצן צו  פינאנצירונג אין

    אפשטאמיגע.- אינזלען פאציפישע און  אמעריקאנע 
    

, איז אויך צוגעשטעלט פאר ניו יארקער צו קענען רופן און באריכטן NO-HATE-NY-1-877א האטליין,  
א האסע פארברעכן אדער אויב זיי האבן ידיעות פון א פאטענציעלע האסע אטאקע. צו באריכטן 

פראבלעמען פון דיסקרימינאציע אדער ּבייעס, באזוכט דעם ניו יארק סטעיט דיוויזיע פון מענטשן רעכט  
. 81336צו דעם נומער:   HATE, אדער טעקסט דעם ווארט 3644-392-888-1, רופט דא עבזייטל וו

אויב זארגט איר זיך פאר אייער זיכערהייט אדער פאר די זיכערהייט פון אנדערע, ביטע רופט זאפארט  
911.  
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