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        צו: פאראינטערעסירטע פארטייען 
 פון: אפיס פון גאווערנער קעטי האקול  

   7דאטום: אקטאבער 
 טעג  45נושא: גאווערנער קעטי האקול׳ס ערשטע 

  
טעג, אין וועלכן גאווערנער קעטי האקול האט זיך    45אצינד דערנענטערט זיך די ענדע פון איר ערשטע 

תיכף גענומען פלייסיג צו די ארבעט צו דערלאנגען רעזולטאטן און מאכן דער רעגירונג זאל ארבעטן פאר  
 אלע ניו יארקער.  

  
  דרינגענדע- אייגנארטיג  ריי  א זיך פאר געזעהן זי האט אמט אין אריינגעקומען איז   האקול גאווערנער ווען

  וועריענט,  דעלטא   דער פון פארשפרייטונג דער  אריינגערעכנט  דעדליינס  נאענטע און  פראבלעמען
  די צו צוגאב אין —  מאנדאט וואקסינאציע ארבעטער העלטקעיר די און צווייטן, נאכ׳ן איינס האריקעינס

  אדמיניסטראציע. נייע  א אויפשטעלן אין פארלאנגט  עןזענ וועלכע  פאראנטווארטליכקייטן קריטישע
  פראגרעס געלייגט  האקול  האט אלבאני,  אין שטערענישן אומנויטיגע עלימינירן צו פארשפרעכנדיג

   פראבלעמען. לייזן צו אויף  ארבעט די  צו גלייך געגאנגען און פאליטיק איבער
  

  געהעכערטע דורך 19-קאוויד באקעמפן צו אויף ארבעט  ערשטע איר  פאקוסירט האט האקול גאווערנער 
  אנגעשטרענגטע  צו טיר  פון ארויס געלטער פאנדעמיע זעהן שנעלער פארלאנגען,  מאסקע און וואקסין
  אנדערע  סטעיט׳ס די אויף שריטן באלדיגע דרייסטע נעמען און אימיגראנטן, און  לענדלארדס, דינגער, 

  רענט דער פון אפלויפן דאס  און איילענד  רייקערס ביי קריזיס דער ווי פראבלעמען, פריאריטעט העכסטע
   מארעטאריום.

  
  און אלבאני אין  טאן נייעם  א געשטעלט   האט האקול  גאווערנער וואס צייט זעלבער דער  אין אלץ  איז   דאס

  וואס טיעם  פירערשאפט  ערפארענע און  מיניגע,פארשידנ נייע,  א געבויט האט זי סטעיט.  דעם לענגאויס
 צו דורכזעהעדיגקייט מער געברענגט באלד  האט  האקול סטאנדארטן. עטישע העכסטע  די צו טרעפן

  אגענטורן  סטעיט פון פארלאנגנדיג דאטע,  טויטפאל האום נורסינג אקוראטע ארויסגעבן  דורך  אלבאני
  איר איבערמאכן  איצט טוהט און דיגקייט,דורכזעהע  העכערן צו פלענער זייערע אריינצוגעבן

  אומריינע קיין נישט איז  מיטארבעטשאפט אז  געוויזן האט זי און כללים.   עטיקס אדמיניסטראציע׳ס
  מען וואס אלץ אויפטוהן — וועט און  — קען סטעיט יארק ניו  לענגאויס ארבעט-טיעם אז  און ווארט,
   יארקער.  ניו פאר  דארף

  
  א געווען האקול קעטי גאווערנער  איז   טעג 45 ערשטע  איר אין אבער  ארבעט.  אסאך דא  נאך איז  עס

  פאראויס. אויף יארק ניו ציען אין דרייסט און  איבערגעגעבן, צופייערט,
  

און  19-גאווערנער האקול איז פאקוסירט ווי א לעיזער אויף באקעמפן קאוויד : 19-באקעמפן קאוויד
טריט אפצושטעלן דער פארשפרייטונג פון דער דעלטא וועריענט,   באזירטע - נעמען קליינע, וויסנשאפט

 זעהן אז ניו יארקער זאלן זיך אומקערן צו די ארבעט, און האלטן קינדער אין סקול.  
  



   ארבעטער:  העלטקעיר פאר מאנדאט וואקסין
  

ן וואקסינאציע  צו הייב וועגווייזיגע העלטקעיר ארבעטער וואקסין מאנדאט-זיך געהאלטן פעסט אויף לאנד 
 ראטעס און האלטן ניו יארקער זיכער:  

   בלומבערג — "ניו יארק׳ס האקול צייגט אז וואקסין מאנדאטן ארבעטן" •

גאווערנער קעטי האקול איז גערעכט צו וועלן העלטקעיר ארבעטער זאלן זיך וואקסינירן. מיט " •
ן שפיטעלער אויף צו פארמיידן אינפעקציע, איז עס אלע אנדערע מאנדאטן און פראטאקאלן אי

אבסורד צו טראכטן אז סיי וועלכע העלטקעיר ארבעטער, אדער זייערע יוניאנס, וואלטן  
געארבעט פאר דער רעכט צו ריזיקירן פאציענט געזונטהייט דורך זיך נישט וואקסינירן. קיינער  

שפיטאל מער קראנק ווי ווען מען איז  זאל נישט דארפן זיך זארגן וועגן ארויסקומען פון א 
   עדיטאריעל יוניאן - טיימס — "אריינגעגאנגען.

   ארויסגעגעבן אן אויספירליכע פלאן צו לייזן די שטאב מאנגל:

מאנטאג נאכט, האט מס. האקול אונטערגעשריבן אן עקזעקיוטיוו ָארדער גרינגער צו מאכן פאר  " •
גע׳לייסענס׳טע העלטקעיר ארבעטער פון אנדערע סטעיטס און לענדער צו ארבעטן אין ניו יארק 

  ניו געי,  מערע —  "אין פאל פון סיי וואספארא שטאב מאנגל. גוט געטוהן, גאווערנער האקול.
   טיימס יארק

מיר זענען דאנקבאר פאר גאווערנער האקול פאר איר פירערשאפט און איר דרייסטע און  " •
, און פארזיכערן די בעסטע קעיר וואס איז  סטראטעגישע פלאן צו שטיצן נורסעס, פאציענטן

  סטעיט יארק יונ פון דירעקטאר עקזעקיוטיוו ען,-האט געזאגט פעט קעין, אר  — "מעגליך
  אסאסיעשען  נורסעס

  
  

   דאטע  וואקסין /  קאוויד 45 טאג  קעגן  1 טאג

אום אוגוסט ) 2.23% :7ראטע פון פאזיטיווע פעלער איבער׳ן סטעיט אום אקטאבער  •
24: 3.6%  ) 

( אום  CDCיאר און העכער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע ) 18פראצענט ניו יארקער  •
 (  78.7% :24אום אוגוסט )  84.9% : 7אקטאבער 

 סך הכל וואקסינען אדמיניסטרירט זינט דאס אריינשווערן  מיליאן 2.2איבער  •

 סקול׳ פראגראם:  -טו -מאסקע מאנדאט פאר סקולס און ׳וועקס

מאסקע מאנדאט אין סקולס צו העלפן אונזערע קינדער, לערער, און סטודענטן  איינגעפירט א  •
מיט איר מאנדאט האט האקול גענומען א שטאנד נישט נאר  ") .צוריק אין סקול אריין זיכערעהייט

פאר די געזונט פון די קינדער אין דעם סטעיט, נאר אויך פאר די פעאיגקייטן פון סקולס צו געבן 
פ אזוי ווי דער  "פערסאן עדיוקעשען. עס איז געווען א נייטיגע פארלאנג, עכ -א פולשטענדיגע אין

 (  עדיטאריעל ניוס  באפעלאו —  "סקול יאר הייבט זיך אן.

צו פארזיכערן עס זאל זיין  פינאנצירונג און אנדערע מאסנאמען  מיליאן דאלער אין 65אנאנסירט  •
פאר עלטערע און אומבאשיצטע ניו יארקער.   שַאטס-ּבוסטער 19-ברייט צו באקומען קאוויד

מיר האבן געזעהן געוויסע פאזיטיווע שריטן וואס ווערן שוין גענומען. גאווערנער קעטי האקול  ")
  סיטיזען אובורן — "׳ס צו אדמיניסטרירן איינשפריצןEMTהאט אפגערוימט דעם וועג פאר 

 (  עדיטאריעל
געאייגנט צו באשיצן ניו יארקער   פארלאנגען  מאסקע אוניווערסאלע צוגעגעבענע ריי  אנאנסירט א •

 19-און דער לעצטערע כוואליע פון קאוויד אנשטעקיגע דעלטא וועריענט-קעגן די העכסט
 אינפעקציעס איבער׳ן סטעיט.  

יעריגע ניו יארקער,  -17ביז  12זיך אפרופנדיג צו נידעריגע וואקסינאציע ראטעס צווישן  •
ָאּפ פלעצער צו דערמוטיגן יונגע ניו -ּפַאּפ 120איינגעפירט אן אויספירליכע קאמפיין צו ברענגען 

https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2021-10-01/new-york-s-hochul-proves-vaccine-mandates-work
https://www.timesunion.com/opinion/article/Editorial-COVID-craziness-16483249.php
https://www.nytimes.com/2021/09/29/opinion/nyc-vaccine-mandate-unions.html?referringSource=articleShare
https://www.nytimes.com/2021/09/29/opinion/nyc-vaccine-mandate-unions.html?referringSource=articleShare
https://www.governor.ny.gov/news/preparation-monday-vaccination-deadline-governor-hochul-releases-comprehensive-plan-address
https://www.governor.ny.gov/news/preparation-monday-vaccination-deadline-governor-hochul-releases-comprehensive-plan-address
https://buffalonews.com/opinion/editorial/the-editorial-board-solution-to-private-school-s-mask-conflict-is-for-its-supporters-to/article_cd9d0cc4-14b2-11ec-9824-db03b2a5e379.html
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=3d02c3a2-6299fac0-3d003a97-000babd9069e-da1b7b42d2709615&q=1&e=b8e17285-a19c-4550-9ce0-78dee208aee2&u=https%3A%2F%2Fauburnpub.com%2Fopinion%2Feditorial%2Four-view-state-local-coordination-necessary-to-get-more-shots-in-more-arms%2Farticle_3bc58361-76ba-5d44-aed0-655d0e6c5a61.html
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=3d02c3a2-6299fac0-3d003a97-000babd9069e-da1b7b42d2709615&q=1&e=b8e17285-a19c-4550-9ce0-78dee208aee2&u=https%3A%2F%2Fauburnpub.com%2Fopinion%2Feditorial%2Four-view-state-local-coordination-necessary-to-get-more-shots-in-more-arms%2Farticle_3bc58361-76ba-5d44-aed0-655d0e6c5a61.html
https://www.governor.ny.gov/news/governor-hochul-announces-series-universal-mask-requirements-protect-new-yorkers-amid-rise


עלטער און ערוואקסענע נעמען זייערע  -קינדער אין סקול")  .יארקער זיך צו וואקסינירן
 ( ניוזדעי  — " ָאּפ וואקסינאציע ארט-סקול׳ ּפַאּפ-טו-יצן ביי ׳וועקסאיינשפר

ל  גאווערנער האקו פאנדעמיע פארלייכטערונג צו ניו יארקער דינגער, לענדלארדס, אימיגראנטן:
 האט פארשנעלערט דאס אנקומען פון פאנדעמיע פארלייכטערונג געלטער צו ניו יארקער איינוואוינער.  

  
   פראגראם הילף רענט עמערדזשענסי

:  24פאכיג די סומע רענט פארלייכטערונג אויסגעטיילט זינט אוגוסט -געשטיגן באלד פיר •
אום אוגוסט  )  מיליאן דאלער ארויסגעגאנגען ביז׳ן ענדע פון דעם וואך  800: איבער 7אקטאבער 

 מיליאן(   203: 24

  דייט ניו יארק סטעיט ראנקירט ערשט אין לאנד אין באצאלונגען געמאכט אדער פארשפראכן, לו •
ניו יארק איז געגאנגען פון ערגסטע צו בעסטע אין ") קאעלישען׳ האוזינג אינקָאם -לָאו  ׳נעשענעל

 (  קּורּבד  — "באהאנדלען רענט פארלייכטערונג

  
   פאנד ארבעטער  אויסגעשלאסענע

דורך דער אויסגעשלאסענע ארבעטער פאנד,   ביליאן דאלער איז אויסגעטיילט געווארן 1איבער  •
 73,000פארנעמיגע פראגראם פון איר סארט אינ׳ם לאנד, צו איבער -די ערשט גרויס

אימיגראנט ניו יארקער וואס זענען נישט בארעכטיגט געווען פאר סטעיט און פעדעראלע  
פילע פון וועלכע זענען געווען עסענשעל   —ס בענעפיטן ארבעטסלאזיגקייט אינשורענ

 וואורקערס.  

  2.1ביז׳ן ענדע אקטאבער וועט דער האקול אדמיניסטראציע האבן אויסגעטיילט די גאנצע  •
 ביליאן דאלער אויטאריזירט דורך דער לעגיסלאטור. 

   מארעטאריום ארויסזעצן  נייע

אנערקענענדיג אז פילע ניו יארקער איינוואוינער ראנגלען זיך נאך מיט די עקאנאמישע תוצאות   •
צוזאמגעברענגט אן אויסערגעווענליכע סעסיע און פון דער פאנדעמיע האט גאווערנער האקול 

,  15געארבעט מיט דער לעגיסלאטור דורכצופירן א נייע ארויסזעצן מארעטאריום ביז יאנואר 
  (   קּורּבד — "אקול׳ס ערשטע גרויסע געווינס איז א נייע ארויסזעצן מארעטאריום ה") .2022

גאווערנער האקול ברענגט אריין א נייע תקופה פון דורכזעהעדיגקייט,   ערזעצן דעם טאן אין אלבאני
דורך אינפארסירן הויכע עטישע סטאנדארטן אינערהאלב איר אדמיניסטראציע, און דרוקנדיג פאר  

 אמת׳דיג דרייסטע עטיקס רעפארמען אויף צו אויפריכטן צוטרוי צו רעגירונגשאפט.  

   דורכזעהעדיגקייט מער

און פארלאנגט פון אלע ניו יארק  "רעגירונגשאפט דורכזעהעדיגקייט איניציאטיוו"אנאנסירט א   •
סטעיט אגענטורן הויפטן אריינצוגעבן פלענער אויף וויאזוי זיי וועלן פארבעסערן 

אין ניו יארק, אפענע רעגירונגשאפט געזעצן זענען  " . )20דורכזעהעדיגקייט ביז אקטאבער 
ויף וועגן צו האלטן סודות. גאווערנער קעטי האקול איז אריינגעקומען אין פארדרייט געווארן א

אמט אין אוגוסט מיט א צוזאג צו מאכן דורכזעהעדיגקייט א הויפט צייכן פון איר 
 באפעלאו — "אדמיניסטראציע. דעם וואך האט זי גענומען ווערטער און געמאכט פון זיי שריטן.

     עדיטאריעל( ניוז 

אין   געבענע סכום נורסינג האום טויטפאל דאטעאנגעהויבן ארויסלאזן אן צוגע אינ׳ן ערשטן טאג,  •
אפדעיטס וועלכע זענען פריער נישט ריכטיג ארויסגעגעבן געווארן דורך   19-טעגליכע קאוויד

גאווערנער קעטי האקול האט גענומען א פאזיטיווע "דער פריערדיגער אדמיניסטראציע. )
אדמיניסטראציע מער  ערשטע טריט אום דינסטאג צו ערפילן איר צוזאג צו מאכן איר 
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https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=d863ad54-87f89466-d8615461-000babd905ee-ac4a5da9b01ea0d1&q=1&e=d5700543-305d-4248-be64-5f962d6b0dd7&u=https%253A%252F%252Fdocs.google.com%252Fspreadsheets%252Fd%252F1RnHX7Ld7KJ_jgj8Sk52xjCygYRETwU-OthOGE3uduHM%252Fedit%2523gid%253D1432075608
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=d863ad54-87f89466-d8615461-000babd905ee-ac4a5da9b01ea0d1&q=1&e=d5700543-305d-4248-be64-5f962d6b0dd7&u=https%253A%252F%252Fdocs.google.com%252Fspreadsheets%252Fd%252F1RnHX7Ld7KJ_jgj8Sk52xjCygYRETwU-OthOGE3uduHM%252Fedit%2523gid%253D1432075608
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=d863ad54-87f89466-d8615461-000babd905ee-ac4a5da9b01ea0d1&q=1&e=d5700543-305d-4248-be64-5f962d6b0dd7&u=https%253A%252F%252Fdocs.google.com%252Fspreadsheets%252Fd%252F1RnHX7Ld7KJ_jgj8Sk52xjCygYRETwU-OthOGE3uduHM%252Fedit%2523gid%253D1432075608
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=d863ad54-87f89466-d8615461-000babd905ee-ac4a5da9b01ea0d1&q=1&e=d5700543-305d-4248-be64-5f962d6b0dd7&u=https%253A%252F%252Fdocs.google.com%252Fspreadsheets%252Fd%252F1RnHX7Ld7KJ_jgj8Sk52xjCygYRETwU-OthOGE3uduHM%252Fedit%2523gid%253D1432075608
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https://buffalonews.com/opinion/editorial/the-editorial-board-hochul-bringing-sunshine-to-new-york-government/article_0da4d6aa-1b0f-11ec-9e51-93545fd26ea7.html


פארבינדענע   - דורכזעהעדיג דורך ארויסגעבן גע׳אפדעיט׳עטע ציפערן אויף די צאל קאוויד
   עדיטאריעל( גאזעט דעילי —  "טויטפעלער אין ניו יארק.

  
   רעפארמען עטיקס דרייסטע  און   אמת׳ע פאר געדרוקט

עטיקס  צו סערווירן אויפ׳ן אינאיינעם׳דיגע קאמיטע אויף פובליק  קאמישענערס נייעבאשטימט  •
(JCOPE ) 

אז איר אדמיניסטראציע   אנאנסירטאון  "פון אויבן אראפ" JCOPEפארשפראכן איבערצודרייען  •
האט אנגעהויבן דעם פראצעס פון ארבעטן מיט גוטע רעגירונגשאפט גרופעס, לעגיסלאטארן, 

 פובליק פארצולייגן אמת׳ע, דרייסטע רעפארמען.  און דעם

  
  

גאווערנער האקול נעמט די ערשטע קריטישע טריט צו אדרעסירן   : זיך נעמען צו דרינגענדע נושאים
 דרינגענדע נושאים וואס דער סטעיט שטייט אויס.    -אנדערע אייגנארטיג

  
 אנטקעגנשטעלן דעם קריזיס ביי רייקערס איילענד 

אקט אלס געזעץ, וועלכס ברענגט אריין ניו יארק׳ס ּפערָאל    "לעס איז מָאר"אונטערגעשריבן דעם  •
׳סטן יארהונדערט און פירט דעם לאנד אויף מענטשליכע קרימינאלע יוסטיץ 21סיסטעם אין דעם 

און געוויסע אנדערע פראצעדורן  טוישט די סטאנדארטן פון באווייז רעפארמען. די לעגיסלאציע 
 אויפזיכט פון א מענטש אויף ּפערָאל.   ביים באשטימען אפצוטוהן די קאמיוניטי

  לעגיסלאטארן דורך  געשטעלט צייטליניע פון פאראויס באדינגונגען ספעציפישע איינגעפירט •
 ּפערָאל  אונטער בארעכטיגט זענען וואס אהער ביז  מענטשן איינגעשפארטע 212  ארויסצולאזן
   רעפארמען.

אקול שרייבט אונטער א וויכטיגע  ׳לעס איז מָאר׳ איז יעצט דער געזעץ: גאווערנער ה"
 ניו יארק דעילי ניוז    — "קרימינאלע יוסטיץ רעפארם ּביל

ארומנעמענדע יוסטיץ רעפארם ּביל ׳לעס איז  -גאווערנער האקול שרייבט אונטער אלץ"
  12ניוז  —מָאר׳ 

טשארדזש פון די קרימינאלע פארטיידיגונגס פראקטיצירן  -אין - טינע לואנגא, אטוירני
דער ליגעל עיד סאסייעטי׳ לויבט " , געזאגט האט ביי דער ׳ליגעל עיד סאסייעטי׳

וויכטיגער ּביל  -גאווערנער קעטי האקול און די לעגיסלאטור פאר׳ן איינפירן דער קריטיש
   "אלס געזעץ, וועלכס וועט ממש ענדערן לעבנס.

דער רעווערנד פיטער קוק, עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון ניו יארק סטעיט ׳קאונסיל  
יט ׳קאונסיל אוו טשורטשעס׳  דער ניו יארק סטע "  ,געזאגט האטאוו טשורטשעס׳, 

באדאנקט זיך פאר גאווערנער קעטי האקול פאר׳ן אונטערשרייבן דעם ׳לעס איז מָאר׳  
איינגעשפארטע ניו יארקער  - ּביל אלס געזעץ. אויף צו לאנג זענען אזוי פיל פריער

איינגעשפארט ווערן אויב האבן זיי  -אומנויטיג געסטראשעט געווארן מיט ווידער
  "קורפיו אדער אפוינטמענט בשעת׳ן זיין אויף ּפערָאל. פארפעלט א  

,  זאגטגע  האטפון דער ׳פארטשון סאסייעטי׳  CEOדזאוען פעידזש, פרעזידענט און 
עס וועט   מיר אפלאדירן גאווערנער האקול פאר׳ן אונטערשרייבן דעם ּביל אלס געזעץ. "

   "אין פולן זין ראטעווען לעבנס.

צו פארברייטערן דאס באניץ פון ווירטועלע געריכט   ָארדער  עקזעקיוטיוואונטערגעשריבן אן  •
ערשיינונגען כדי צו פארשנעלערן די פראצעדורן און צו ערלויבן פאר קארעקשענס שטאב צו 

אלאקירט פון טראנספארטאציע פון ארעסטירטע אויף האוזינג אויפזיכט און -ווערן איבער
 זיכערהייט אויף רייקערס איילענד.  

קארעקשענס דעפארטמענט צו ערלויבן פאר   NYCמיט דער געגרייכט אן אפמאך  •
איינגעשפארטע מענטשן וועלכע זענען פאראורטיילט געווארן צו ווייניגסטנס ניינציג טעג צו ווערן 

 פון רייקערס איילענד צו ניו יארק סטעיט איינריכטונגען.   טראנספערירט

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=f6b8f7ab-a923cec9-f6ba0e9e-000babd9069e-03a0af1b76c5d31d&q=1&e=b8e17285-a19c-4550-9ce0-78dee208aee2&u=https%3A%2F%2Fdailygazette.com%2F2021%2F08%2F27%2Feditorial-hochul-takes-important-first-step-toward-transparency%2F
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https://www.nbcnewyork.com/news/gov-hochul-orders-release-transfer-of-rikers-inmates/3279109/


  
  

  ענדערונג  קלימאט  קעגן  קאמף דעם  אין  פירער גלאבאלער א  זיין  וועט  יארק ניו  אז  פארשפראכן

-באקעמפן קלימאט ענדערונג און שאפן גוט צו  גרויסע גרינע ענערגיע איניציאטיווןאנאנסירט  •
   אצאלטע דזשאבס:ב

  

צו ברענגען אפסטעיט און קאנאדישע   פראיעקטן אינפראסטרוקטור  טראנסמיסיע הויפט צוויי •
 באנייבארע ענערגיע צו ניו יארק סיטי.  

גיגאוואט פון אויסגעשפרייטע סָאלַאר   10דעם ציל צו אינסטאלירן ווייניגסטנס   געטאפלט •
 . 2030ענערגיע אין ניו יארק סטעיט ביז 

ליניע  - באמיאונג צו האלטן אן אויג אויף לופט קוואליטעט אין פארנט סארטיגע -איר- פון-ערשטאן  •
 ענווייראנמענטאלע יוסטיץ קאמיוניטיס.  

  באפעסטיגונג און אינפראסטרוקטור וואסערמיליאן דאלער צו באקומען פאר  600אנאסירט  •
  סטעיט איבער׳ן פראיעקטס

  ריינע וואסער,  ריינע "איבערגערופענער -ביליאן דאלער צו דער ניי 1פארגעשלאגן צוצולייגן נאך  •
   "אקט ּבָאנד  ענווייראנמענטאל  דזשאבס גרינע און לופט,

צו פארבעסערן לופט    איניציאטיוו "סקולס  גרין ריינע"מיליאן דאלערדיגע  59אנאנסירט  •
 ׳טע קלאס סקולס. 12-ביז -קעי -קוואליטעט און רעדוצירן קארבאן עמיסיע אין ּפרי

פרעזידענט פון דער ניו יארק ליעגע פון קאנסערוועישען וויילער דזשולי טיגהע האט   •
, זענען מיר באגייסטערט צו זעהן אז NYCפונקט אין צייט פאר קלימאט וואך " געזאגט,

גאווערנער קעטי האקול פריאריטיזירט דער ענווייראנמענט און אנאנסירט צוגעגעבענע  
   "אינוועסטירונגען וועלכע וועלן שאפן א ריינערע און געזונטערע ניו יארק... 

פאר פילע  " , האט געזאגט,UPROSEעליזאבעט ייעמפיער עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון   •
איינקונפט קאמיוניטיס געווען די אומווילנדיגע -ורות זענען שווארצע, ברוינע, און נידעריגעד

ברענשטאף  -אויפנעמער פון פארּפעסטנדיגע אינפראסטרוקטור און גיפטיגע עמיסיעס פון פאסיל
פאבריקן, הייוועיס, סאליד וועיסט, און דיעזעל טראקס, אויף צו געבן נאר עטליכע ביישפילן, און 
דורכדעם שאפן א לעגאט פון היסטארישע געזונטהייט אומגלייכקייטן. מיר זענען דערמוטיגט צו 
הערן אז די יארן פון פארנטליניע קאמיוניטי פירערשאפט וואס האבן דורכגעפירט דער ׳קלימאט  

זענען איצט פארווירקליכט געווארן אין  2019פירערשאפט און קאמיוניטי באשיצונג אקט אין 
   "עיט׳ס היינטיגער אנאנסמענט...דעם סט 

רַאהווַא גהירמַאציָאן, ׳ּפוש ּבָאפעלָאו׳ עקזעקיוטיוו דירעקטאר און מיטגליד פון דער קלימאט   •
יך בין באגייסטערט וועגן גאווערנער קעטי  א"יוסטיץ אפעראטיווע גרופע, האט געזאגט, 

דאס אינגיכן איינפירן דער  האקול׳ס איבערגעגעבנקייט צו אדרעסירן די קלימאט קריזיס דורך  
קלימאט פירערשאפט און קאמיוניטי באשיצונג אקט. די היינטיגע נייעס צו פארברייטערן לופט 

 -קוואליטעט אויפזיכט צו די געגנט שטאפל און ארבעטן דירעקט מיט ארטיגע קאמיוניטי
ן שוין פון באזירטער ארגאניזאציעס איז וואס ענווייראנמענטאלע יוסטיץ פירער האבן גערופ

   "יארן.
ּפעגי שעּפערד, עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון ׳ווי עקט פאר ענווייראנמענטאלע יוסטיץ׳ האט   •

שטודיעס צייגן אז די עפעקטן פון לופט פארפעסטיגונג אויף די געזונטהייט פון ניו  " געזאגט,
סטיגונג קען יארקער איינוואוינער אין קאמיוניטיס אומפראפארציענעל אפעקטירט דורך פארפע

זיין שוידערליך. די לופט אויפזיכט איניציאטיוו וועט זיין קריטיש וויכטיג אויף צוצושטעלן די גאר  
פרטות׳דיגע פרטים אויפ׳ן ארטיגן שטאפל וואס נויטיגט זיך אויף צו רעדוצירן גרינהויז גאז און די  

לייכקייטן אין אפעקטירטע  פארּפעסטיגונג עלעמענטן וואס ביישטייערן צו געזונטהייט אומג-מיט
   "קאמיוניטיס. דאס איז גאר גרויסע נייעס פון דעם גאווערנער.

דער באגייסטערנדע נייע פארשפרעכונג צו ארטיגע סָאלַאר ענערגיע אין ניו יארק, קאמבינירט  " •
גרויסקייט באנייבארקייטן, צייגט אז דער עמפייער -מיט ניו יארק׳ס פלאנירטע פארשאפן פון גריד

https://www.amny.com/environment/hochul-unveils-slate-of-renewable-power-projects-for-climate-week/
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=3b04e084-649fd9e6-3b0619b1-000babd9069e-a2fa844fbf59b5ac&q=1&e=b8e17285-a19c-4550-9ce0-78dee208aee2&u=https%3A%2F%2Fwww.utilitydive.com%2Fnews%2Fnew-york-nearly-doubles-goal-for-distributed-solar-installations-on-success%2F606890%2F%23%3A%7E%3Atext%3DDive%252520Brief%25253A%2C2025%25252C%252520according%252520to%252520the%252520announcement
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=2a552556-75ce1c34-2a57dc63-000babd9069e-a32b313755b7e11a&q=1&e=b8e17285-a19c-4550-9ce0-78dee208aee2&u=https%3A%2F%2Fwww.erienewsnow.com%2Fstory%2F44791449%2Fhochul-announces-historic-new-air-monitoring-initiative-in-ny
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=0d0a2ac4-529113a6-0d08d3f1-000babd9069e-e43f3be8929e319e&q=1&e=b8e17285-a19c-4550-9ce0-78dee208aee2&u=https%3A%2F%2Fwww.troyrecord.com%2F2021%2F09%2F28%2Fhochul-announces-600-million-on-statewide-water-infrastructure-grants%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=0d0a2ac4-529113a6-0d08d3f1-000babd9069e-e43f3be8929e319e&q=1&e=b8e17285-a19c-4550-9ce0-78dee208aee2&u=https%3A%2F%2Fwww.troyrecord.com%2F2021%2F09%2F28%2Fhochul-announces-600-million-on-statewide-water-infrastructure-grants%2F
https://www.timesunion.com/news/article/Gov-Hochul-wants-environmental-bond-to-grow-from-16476784.php
https://www.timesunion.com/news/article/Gov-Hochul-wants-environmental-bond-to-grow-from-16476784.php
https://www.governor.ny.gov/news/governor-hochul-announces-59-million-clean-green-schools-initiative-improve-air-quality-and


רעניועּבל ענערגיע ביז   70%עיט מיינט עס ערנסט וועגן קלימאט אקציע און צו דערגרייכן סט
האט געזאגט ען רעינאלדס, עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון דער עלייענס פאר ׳קלין   ",2030

 ענערדזשי ניו יארק׳.  

   ע׳׳אייד  האריקעין פון שפיר אויפ׳ן  ערהוילן צו  זיך יארקער   ניו העלפן צו  אפרוף  גיכע

 באטראפענע ערטער.    -צו שווער מיטלען-באלד ארויסגעשטעלט ניו יארק סטעיט הילפס •

צו לייגן די גאנצע כוח   ביידען  פרעזידענט פון דעקלעראציע  דיזעסטער׳ ׳מעידזשער  ערלעדיגט א •
 רהוילונג פון ׳איידע׳.  פון דער ווייסן הויז הינטער ניו יארק׳ס ע 

  פארלייכטערונג ערהוילונגס ׳איידע׳ דאלערדיגע מיליאן 27לאנדיגע -אין-אנאנסירט אן ערשט •
 . בענעפיטן FEMA פון אויסגעשלאסן   אימיגראנטן  יארקער ניו  פאר פָאנד

  

מיר אפלאדירן " , געזאגט האטעקזעקיוטיוו דירעקטאר טהעא אשירא  - ׳מעיק דע ראוד׳ מיט •
וויכטיגע פארלייכטערונג פאר  -גאווערנער האקול פאר׳ן נעמען דעם שריט צו באזארגן קריטיש

לף. דורך דעם פָאנד וועלן שכנים און אימיגראנטן אויסגעשלאסן פון פעדעראלע דיזעסטער הי
פאמיליע אין דער צייט וואס זיי נויטיגן זיך גאר שטארק אין פארלייכטערונג וועלן קענען אנהייבן 

   "פארריכטן זייערע וואוינונגען און זיך פאראויס ציען מיט זייערע לעבנס.

וועין הָאו האט   CEOאמעריקאנער פלאנירונג קאונסיל, אינק. פרעזידענט און -כינעזיש  •
אמעריקאנער פלאנירונג קאונסיל שטאלצירט זיך צו ארבעטן אינאיינעם  - דער כינעזיש" , געזאגט

צו אומדאקומענטירטע  מיט ניו יארק סטעיט צו באזארגן עמערדזשענסי פארלייכטערונג
אימיגראנטן אפעקטירט דורך האריקעין ׳איידע׳. פילע אומדאקומענטירטע יחידים און פאמיליעס  

הילף. עס פריידט אונז אז די נייער געלטער וועלן זיין צו  FEMAקוואליפיצירן נישט פאר 
  "יט. באקומען כדי זיי צו העלפן זיך צוריקצושטעלן אויף די פיס אין אזא שווערע צי

׳מינקווָאן צענטער פאר קאמיוניטי אקציע׳ עקזעקיוטיוו דירעקטאר דזשאן פארק האט   •
דער מינקווָאן צענטער פאר קאמיוניטי אקציע שטאלצירט זיך מיטצוארבערן אויף דער  " , געזאגט

ראנטן  מיטלען פאר אומדאקומענטירטע אימיג-באדייטנדע איניציאטיוו צו באזארגן הילפס
אפעקטירט דורך האריקעין ׳איידע׳. פילע אומדאקומענטירטע אימיגראנטן אין ניו יארק,  

פארטרעטן אין געדונגענע בעיסמענט וואוינונגען, האבן מיטגעמאכט גרויסע -אפטמאל איבער
פארלוסטן ווען די סּוער עלעמענטן און דרעינעדזש סיסטעמען זענען אנגעפלייצט געווארן מיט 

ד וואסער אנגעברענגט דורך ׳איידע׳. אזוי ווי דער פעדעראלע פאליסי שליסט אויס  פלאָ -פלעש
 FEMAאומדאקומענטירטע הויזגעזינדער, אריינגערעכנט ׳דריעמערס׳, פון צו באקומען דירעקט 

בלאזיא׳ס -פארלייכטערונג געלטער, זענען מיר דאנקבאר פאר גאווערנער האקול און מעיאר דע
העכסט נויטיגע געלטער און פאר׳ן ווייזן אז אונזערע שכנים, אומאפגעזעהן מעלדונג וועגן די 

אימיגראציע סטאטוס, טארן נישט באהאנדלט ווערן מיט אכזריות׳דיג אפזאגן שטורעם אדער 
פאנדעמיע פארלייכטערונג הילף, נאר באהאנדלט ווערן ווי מענטשן אין פולן ווערט, די זעלבע ווי  

   "אונז אלע.

   אינדוסטריע  קענעביס יארק׳ס   ניו אויפשטעלן 

צו דער באורד פון אפיס פון  גארסיע דזשעסיקע און )דריטער(,  מעקדעניעל  אר. רובעןבאשטימט  •
 קענעביס פארוואלטונג.  

אלס פאר פון ניו   רייט טרעמעיןמיטגליד -נאמינירט און באקומען קאנפירמאציע פון אסעמבלי •
יעריגע  -, א לאנג אלעקסאנדער קריסטאפער(, און CCBנטראל באורד )יארק׳ס קענעביס קא

ס קענעביס לעגאליזאציע געזעצן, אלס עקזעקיוטיוו אדוואקאט און שרייבער פון ניו יארק סטעיט׳
 (.  OCMדירעקטאר פון דער אפיס פון קענעביס פארוואלטונג ) 

מיט׳ן עררייכערן אין א פאר וואכן וואס האט גענומען חדשים לאנג פאר ענדרו קאומאו " •
 אנצוקומען דערצו, האט גאווערנער האקול אנגעפילט אפענע פאזיציעס איבער דער סטעיט׳ס

   עדיטאריעל ניוז   דעילי יארק  ניו — "מאריוואנא ביוראקראטיע.  - נייע לעגאלע 

https://www.amny.com/new-york/hochul-urges-biden-to-approve-major-disaster-declaration-for-flood-stricken-new-york/
https://www.nytimes.com/2021/09/27/nyregion/hurricane-ida-aid-undocumented-immigrants.html
https://www.nytimes.com/2021/09/27/nyregion/hurricane-ida-aid-undocumented-immigrants.html
https://www.dfs.ny.gov/reports_and_publications/press_releases/pr202109271
https://www.dfs.ny.gov/reports_and_publications/press_releases/pr202109271
https://www.dfs.ny.gov/reports_and_publications/press_releases/pr202109271
https://www.dfs.ny.gov/reports_and_publications/press_releases/pr202109271
https://www.dfs.ny.gov/reports_and_publications/press_releases/pr202109271
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=ea87e1aa-b51cd8c8-ea85189f-000babd9069e-d503fd13e4f1083e&q=1&e=b8e17285-a19c-4550-9ce0-78dee208aee2&u=https%3A%2F%2Fwww.saratogian.com%2F2021%2F09%2F24%2Fhochul-appoints-pair-to-office-of-cannabis-management-board%2F
https://spectrumlocalnews.com/nys/central-ny/ny-state-of-politics/2021/09/23/hochul-s-final-members-of-new-york-s-cannabis-panel
https://spectrumlocalnews.com/nys/central-ny/ny-state-of-politics/2021/09/23/hochul-s-final-members-of-new-york-s-cannabis-panel
https://www.nydailynews.com/opinion/ny-edit-the-smoke-clears-20210905-zduciul4djc7dooq3kauzu7rai-story.html


  
   אנפלייץ ַאּבָארשען  -אנטי  אנטקעגן שטאנד  אין רעכטן ַאּבָארשען   באשטעטיגן

ַאּבָארשען געזעצן אין טעקסאס און לענגאויס דעם לאנד, האט גאווערנער  -אנטיאין אפרוף צו   •
צעמענטירן ניו יארק סטעיט אלס א מקום מיקלט פאר די וועלכע צו   אגענדע אנאנסירטהאקול 

 זוכן ַאּבָארשען קעיר.  

  האטדָאנע ליבערמאן, עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון דער ניו יארק ציווילע פרייהייטן יוניאן  •
טעקסאס בולט׳ער אומקאנסטיטוציאנעלע אנגרייפן אויף ַאּבָארשען   אין ליכט פון"  ,געזאגט

צוגענגליכקייט, אפלאדירן מיר גאווערנער האקול׳ס פעסטע באשלוסן צו טוהן צו דער זאך אין  
- זיך אנצושליסן מיט מומחים און סטעיקהָאלדערס צו פארזיכערן אז ניו יארק איז א מקום

טיגן זיך אין ַאּבָארשען קעיר. מיר וועלן נישט צולאזן אז מיקלט׳דיגער סטעיט פאר אלע וואס ניי 
   "טעקסאס, אדער סיי וועלכע סטעיט וואס פרובירט עס נאכמאכן, זאל צוריקדרייען דעם זייגער.

אנדרעא מילער, פרעזידענטקע פון דער נאציאנאלע אינסטיטוט פאר פרוכפער געזונטהייט   •
מיר אפלאדירן גאווערנער האקול פאר׳ן נעמען דרייסטע שריטן צו  ", געזאגט האטאקציע פָאנד, 

רן צוטריט פאר אלע ניו  פארזיכערן אז ניו יארק סטעיט טוהט אלץ וואס עס קען צו פארזיכע
יארקערס און די וועלכע קומען צו פארן אהער פאר קעיר. מיר לאדענען גאווערנערס און  

   "לעגיסלאטארס אין סטעיטס איבער דעם גאנצן לאנד צו טוהן דאס זעלבע.

  פארברעכנס  האס אנקעגנשטעלן זיך

  דאלער מיליאן 25 אנאנסירטצוריקצוקעמפן קעגן די לעצטערע שטייגונג פון האס פארברעכנס,   •
 פראפיט ארגאניזאציעס.  -צו באקומען צו פארשטערקערן סעקיוריטי ביי נאן

  
   אויסלעש ּפַאווער סָאּבוועי  היסטארישע אדרעסירן 

פארשפרייטע סָאּבוועי ענערגיע קראפט אויסלעש,  -יר פון היסטארישע ווייטאויפ׳ן שפ •
אין א פובליק,   וצאותת די ארויסגעבן און סיבות די אויסצופארשן MTA פאר׳ן דירעקטירט

 .  דורכזעעדיגן שטייגער

  
צו ציען ניו יארק אויף פאראויס,  בויען א טאלאנטפולע, ערפארענע, און פילמיניגע טיעם 

 אריינגערעכנט:  

 קאריביענער  -, ליוטענאנט גאווערנער, ערשטע אפרא ברייען בענדזשאמין •

 , סעקרעטאר פאר׳ן גאווערנער  קערען פערסיטשילי קעאג  •
 , קאונסעל פאר׳ן גאווערנער  עליזאבעט פיין  •
 , דירעקטאר פון סטעיט אפעראציעס  קעטהערין גארסיע  •
 , דירעקטאר פון דעם בודזשעט ראבערט מודזיקא •
 קאמישענער פון דער העלט דעפארטמענט   ,דר. מערי טי. באסעט  •
ערוויס קאמיסיע, און טשיעף עקזעקיוטיוו  , פארזיצער פון דער פובליק סרארי עם. קריסטיען •

 אפיסער פון דעפארטמענט אוו פובליק סערוויס 
 , עקטינג סופעראינטענדענט, דעפארטמענט פון פינאנציעלע סערוויסעס עדריענע העריס •
 , ספעציעלע ראטגעבער אויף פאנדעמיע פארלייכטערונג  נעיסא אלסינע •
 רעגירונגשאפטליכע אנגעלעגנהייטן -, דעפיוטי סעקרעטאר פאר אינער אמיט סינגה באגא •
 , געהילף שטאב הויפט מעליסע באטשענסקי  •
 געהילף סעקרעטאר פאר עקזעקיוטיוו אפעראציעס  שינעאד דאהערטי,  •
 עגיסלאטיווע אנגעלעגנהייטן און פאליסי  , געהילף סעקרעטאר פאר לטשעטאד פלויד •
 עקזעקיוטיוו געהילף סעקרעטאר    ראבין שאּפעל גאלסטאן, •
 , טשיעף דייווערסיטי אפיסער  דזשוליסע גוטיערעז •
 , שטאב הויפט דזשעף לואיס •
 , שטאב הויפט פאר ליוטענאנט גאווערנער ברייען בענדזשאמין סטעיסי לינטש •
 אר , באשטימונגען סעקרעטמארטי מעק •

https://www.nbcnewyork.com/news/politics/grotesquely-unfair-hochul-blasts-texas-abortion-law-vows-to-bolster-right-to-choose/3270315/
https://www.governor.ny.gov/news/governor-hochul-announces-agenda-affirm-abortion-rights-new-york-stands-senator-gillibrand
https://www.governor.ny.gov/news/governor-hochul-announces-agenda-affirm-abortion-rights-new-york-stands-senator-gillibrand
https://www.governor.ny.gov/news/governor-hochul-announces-agenda-affirm-abortion-rights-new-york-stands-senator-gillibrand
https://bronx.news12.com/gov-hochul-unveils-new-plan-to-stop-rise-of-hate-crime
https://www.governor.ny.gov/news/governor-hochul-announces-findings-investigation-subway-power-outage


 , סיניאר ראטגעבער און דירעקטאר פון וויילער אנגעלעגנהייטן שירלי פאול  •
 געהילף סעקרעטאר פאר פאליסי אפעראציעס  פאדמא סימאנגאל,  •
 געהילף שטאב הויפט  לינדע סָאן, •
 , קאמוניקאציעס דירעקטאר  דזשולי וואוד  •

  
  24 אוגוסט  זינט ציפערן די  לויט

 פובליק פארקומענישן   72 •

 פרעסע געלעגנהייטן   42 •
 קאונטיס באזוכט  15 •

  
   קעשענעס  ארבעטער׳ס  אין  געלט מער לייגן און  זיכערהייט ארבעטספלאץ אונטערהייבן 

געטראגענער אנשטעקיגע קראנקהייט  -אלס א לופט 19-אנאנסירט דעזיגנירונג פון קאוויד •
 .  אקט׳ ׳היראָ אונטער ניו יארק סטעיט׳ס  

  

איך דאנק " , האט געזאגט,AFL-CIOמאריא סילענטא, פרעזידענט פון ניו יארק סטעיט   •
גאווערנער האקול פאר׳ן נעמען קלארע און באלדיגע שריטן, איבערהויפט אום לעיבאר דעי, צו 

אקט ווערט אנגעוואנדן ווי עס באדארף   HEROוויכטיגער ניו יארק -פארזיכערן אז דער קריטיש
און צוקונפטיגע אנשטעקיגע קראנקהייט   19-צו זיין, צו באשיצן ארבעטערס פון קאוויד

סירונגען. פונ׳ם ערשטן טאג האט גאווערנער האקול צוגעזאגט צו ארבעטן אינאיינעם מיט׳ן  פא
לעגיסלאטור און לעיבאר צו ליפערן פאר׳ן ארבעטער פאלק, און דער דאזיגער שריט ערפילט  

   "דעם צוזאג.

העלפן אונטערהייבן ארבעטספלאץ זיכערהייט צו  לעגיסלאציע  שטיקלעך פיראונטערגעשריבן  •
 און לייגן מער געלט אין די טאשן פון ניו יארקער ארבעטער.  

  

אוועקשטעלן א דעמאנסטראציע פראגראם איינצופירן סּפיעד פארלעצונג ווַאך  
   סיסטעמען אין ארבעט זאונס

מאכן קאנסטראקשען קאנטראקטארס פאראנטווארטליך פאר די וועידזשעס שולדיג  
 פאר זייערע סובקאנטראקטארס  

פארלאנגען דאס באצאלן פון א אנגענומענע וועידזש צו בוי סערוויס ארבעטער ביי  
 ַאּפס און קאנדאס  -טייערערע קאָ 
  בענעפיטן ארבעט-מיטגעטיילטע  פארלענגערן

  

פרעזידענט פון דעם ניו יארק סטעיט ׳בילדינג ענד   גערי לאבארבערא,
וערנער  מיר דאנקען גאו" , געזאגט האטקאנסטרוקשען טרעידס קאונסיל׳, 

האקול פאר׳ן אונטערשרייבן די קריטישע לעגיסלאציע אלס געזעץ, וועלכס וועט  
גיבן פאר ניו יארק׳ס קאנסטרוקציע ארבעטער א נייע מיטל צוריקצוקעמפן קעגן 

ארבעטנדע  -וועידזש שווינדל פארלעצונגען וועלכע נעמען אוועק פון שווער
 עהרע.  -מענטשן זייער פרנסות און זייער זעלבסט

  
SEIU  32לאקאלBJ  אויף דעם  "  ,געזאגט האטפרעזידענט קייל ברעג

גאווערנער קעטי האקול פאר אונטערשרייבן  32BJלעיבאר דעי קעמענדירט  
הייבן ניו יארק׳ס ארבעטער מיט בעסערע וועידזשעס און  לעגיסלאציע אונטערצו

סערוויס -געבוי 2,000בענעפיטן און פארשטערקערטע באשיצונגען. איבער  
ארבעטער וועלכע האבן זיך איינגעשטעלט זייערע לעבנס צו האלטן ניו 

https://www.newsday.com/news/health/coronavirus/gov-kathy-hochul-hero-act-1.50353833
https://www.wgrz.com/article/news/local/gov-hochul-signs-4-new-pieces-of-legislation-on-labor-day-to-bolster-new-yorks-workforce/71-782d9785-fe2b-422e-9e29-bbacb335095d
https://www.governor.ny.gov/news/labor-day-governor-hochul-signs-four-pieces-legislation-boost-workplace-safety-and-put-more
https://www.governor.ny.gov/news/labor-day-governor-hochul-signs-four-pieces-legislation-boost-workplace-safety-and-put-more


פאנדעמיע וועלן ענדליך אנהייבן  19-יארקערס זיכער אין לויף פון דער קאוויד 
   "וועידזשעס וועלכע קענען אויסהאלטן זייערע פאמיליעס...פארדינען 

  
ניו יארק סיטי דיסטריקט קאונסיל פון קארפענטערס עקזעקיוטיוו  

יארן לאנג זענען  " ,געזאגט האטטרעזשורער דזשאסעף גייגער - סעקרעטאר
ארבעטער אויסגעניצט געווארן אויף בייזן דורך גיריגע קאנטראקטארס און נישט  
געוואוסט וויאזוי זיך אן עצה צו געבן. די דאזיגע לעגיסלאציע וועט פארזיכערן אז 

רק איז אפגעהיטן פון וועידזש שווינדל. יעדע קאנסטרוקציע ארבעטער אין ניו יא
עס איז איבערהויפט פאסיג אז עס וועט אונטערגעשריבן ווערן אלס געזעץ דורך  

גאווערנער האקול, וועלכע איז געווען שטארק אליאירט מיט לעיבאר און  
   "ארבעטער איבעראל...

  
   גייען  מיר אהין  וואו

 
 טעג און נאך ווייטער, ניו יארק׳ס בעסטע טעג וועלן נאך קומען.  45איבער די קומענדע 

 
צו עס איז ארבעטן צו לייגן אן עק צו דער פאנדעמיע, צו דרוקן פאר מער עקאנאמישע פארלייכטערונג,  

סטיץ צו קעמפן קעגן דעם גאן געוואלדטאט קריזיס, אדער פאררעכטן אונזער צעבראכענע קרימינאלע יו
סיסטעם, וועט גאווערנער האקול פארזעצן ווייטער צו ברענגען א פרישע מיטארבעטשאפט צוגאנג צו  

   רעגירונגשאפט.
  

  צו שריטן דרייסטע נעמען צו גרייט שטייט האקול גאווערנער און  טוהן, צו ארבעט  אסאך דא  נאך איז  עס
   ער.איינוואוינ  יארקער ניו פאר  בעסטע דאס איז  וואס דאס טוהן
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