
 
 גאווערנער קעטי האקול   10/9/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האקול שרייבט אונטער לעגיסלאציע צו באשיצן אומדאקומענטירטע אימיגראנטן פון  
 סטראשונגען צו באריכטן זייער אימיגראציע סטאטוס  

  
( ווענדט אן דער לעגאלע סטאנדארט פון עקסטָארשען אדער  S.343-A/A.3412-Aלעגיסלאציע )

 ן אן אנדערער מענטש׳ס אימיגראציע סטאטוס  באצווינגען צו א מענטש וואס סטראשעט צו באריכט
  

( צו S.343-A/A.3412-Aגאווערנער קעטי האקול האט היינט אונטערגעשריבן לעגיסלאציע ) 
קלאסיפיצירן געוויסע סטראשונגען צו באריכטן א מענטש׳ס אימיגראציע סטאטוס אלס עקסטָארשען  

אדער באצווינגונג אונטער ניו יארק געזעץ. דראונגען צו באריכטן א מענטש׳ס אימיגראציע סטאטוס קענען  
טראפיקינג, אבער   איז באהאנדלט ווערן ווי א פארברעך אין פעלער פון לעיבאר טראפיקינג און סעקס

וואס זענען פריער נישט באהאנדלט געווארן אלס פאטענציעלע עקסטָארשען אדער באצווינגונג  
 פארברעכנס. 

  
ניו יארק בויט אויף די שווערע ארבעט און אנטשלאסנקייט פון דורות פון אימיגראנטן, און מיר דארפן  "

האט גאווערנער   "זיך און זייערע פאמיליעס,שטיצן מענטשן וואס זוכן צו בויען בעסערע לעבנס פאר 
די לעגיסלאציע וועט באשיצן ניו יארקער איינוואוינער פון בייזע פערשוינען וואס ניצן  " האקול געזאגט.

עקסטָארשען אדער באצווינגונג צוליב זייער אימיגראציע סטאטוס, און מאכן אונזער סטעיט מער זיכער 
   "שרעקונגען.קעגן געמיינע סטראשונגען און אנ

  
מעיל׳ דורך סטראשען צו  -דער ּביל ערלויבט פאר פראקורירער נאכצוגיין באמיאונגען פון ׳ּבלעק

  פאראורזאכן דעפארטאציע פראצעדורן אפילו ווען נישט פארבינדן צו לעיבאר אדער סעקס טראפיקינג.
, מערילענד, און ווירדזשיניע, ענליכע מאסנאמען זענען דורכגעפירט געווארן אין קאליפארניע, קאלאראדא

און די לעגיסלאציע איז באזירט אויף מוסטערן רעקאמענדירט דורך דער פובליק פירערשאפט אינסטיטוט  
   "אפהאלטן עקסטָארשען פון אימיגראנטן אקט."באטיטלט 

  
  פאר אן אומדאקומענטירטע אימיגראנט וואס איז אנטלאפן"סענאטאר אנא מ. קאפלאן האט געזאגט, 
קען זיין א טויט אורטייל, און דאך זעהען מיר ליידער   ICEפון זייער היים לאנד, צו ווערן באריכטעט צו 

צופיל מענטשן וואס זענען גרייט אויסצוניצן אונזער אומבאשיצטע שכנים דורך סטראשען צו אנטפלעקן  
רא אופן. דורך איינפירן דער  זייער אימיגראציע סטאטוס כדי זיי אויסצוניצן אויף בייזן אויף סיי וואספא

צייטיגער מאסנאם, טוהען מיר אפדעיט׳ען די געזעצן אויף עקסטארשען און באצווינגונג צו  -העכסט
פארזיכערן אז ניו יארקער אימיגראנטן ווערן נישט איבערגעלאזט אומבאשיצט צו אזעלכע געמיינע  

ד סאלאדזשעס און איר  מיטגלי-סטראשונגען. איך בין גאר שטארק דאנקבאר פאר אסעמבלי
צוזאמענארבעט אין אדרעסירן דעם נושא, און פאר גאווערנער האקול פאר פארזיכערן אז אונזערע 

 "קאמיוניטיס זענען זיכער און באשיצט.
  

די לעגיסלאציע ברעכט נייע ערד אין ניו  "מיטגליד מישעל סאלאדזשעס האט געזאגט, -אסעמבלי 
צוהיטן אומדאקומענטירטע אימיגראנטן, וועלכע קענען זיין פון אונזער  יארק׳ס אנגייענדע באמיאונגען אפ

סטעיט׳ס מערסטע אומבאשיצטע איינוואוינער. איך דאנק גאווערנער האקול פאר׳ן אונטערשרייבן די 



וועלכס וועט אפהיטן אומדאקומענטירטע ניו יארקער פון עקסטארשען און  —קריטישע רעפארם 
סתם סטראשונגען וועגן דעפארטאציע זענען גאר שטארק שעדליך צו ניו  אלס געזעץ. —באצווינגונג  

יארקער וואס פרובירן צו שפייזן זייערע פאמיליעס און געבן זייערע קינדער א בעסערע לעבן, און מיר 
 " שטייען מיט זיי אינאיינעם, היינט און אלעמאל.

  
 ### 
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