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 גאווערנאר האוקאל באעהרט פאליציי אפיצירן פאר העלדישקייט 

  
ראטשעסטער אפיציר דעניסאן "דעני" רייט איז אויסגעוועהלט געווארן צו באקומען די גאווערנאר'ס  

  פאליציי אפיציר פון די יאר אויסצייכנונג
  

סופָאלק קאונטי פאליציי אפיציר קריסטאפער זאנין איז אויסגעוועהלט געווארן צו באקומען די ניו 
  רעטונג אויסצייכנונג-יארק סטעיט אפטיילונג פון קרימינאלע יוסטיץ סערוויסעס'ס לעבנס

  
  

וארן פאר  גאווערנאר קעטי האוקאל האט היינט אנאנסירט אז צוויי פאליציי אפיצירן זענען באעהרט געו
אויסערגעווענטליכע קוראזש און העלדישקייט זיך פארמעסטנדיג מיט גאר גרויסע געפארן פאר זיך אליין  

און פאר די איינוואוינער פון די קאמיוניטיס וועם זיי דינען צו באשיצן. ראטשעסטער פאליציי  
אליציי אפיציר פון די יאר  דעּפארטמענט אפיציר דעניסאן "דעני" רייט האט געוואונען די גאווערנאר'ס פ

אויסצייכנונג, און סופָאלק קאונטי פאליציי אפיציר קריסטאפער זאנין האט געוואונען די ניו יארק סטעיט  
  רעטונג אויסצייכנונג. -אפטיילונג פון קרימינאלע יוסטיץ סערוויסעס לעבנס

  
סט אן קוקן אויף זיך אליין, זיך  "אפיצירן רייט און זאנין האבן זיך געעענטפערט די רוף פון זייער דינ

האט גאווערנאר  אריינלייגנדיג אין געפאר כדי צו האלטן אנדערע זיכער און צו דינען זייערע קאמיוניטיס", 
"מיר זענען זיי ביידן שולדיג א גרויסע חוב פון דאנקבארקייט, און מיר וועלן קיינמאל  האוקאל געזאגט.

  געפאר." -פארמעסטנדיג מיט סכנות און לעבנס  נישט פארגעסן זייער העלדישקייט זיך
  

גאווערנאר האוקאל האט אנאסירט די אויסצייכענונג געווינער אויף דעם ערשטן טאג פון נאציאנאלע 
פאליציי וואך, וועלכע וועט אפגעצייכנט ווערן אין וואשינגטאן די. סי. הייי יאר מיט א סעריע געשעענישן 

. די אפטיילונג פון קרימינאלע יוסטיץ סערוויסעס פירט אן די ארבעט  17ער פון היינט ביז זונטאג, אקטאב
וועלכע וועהלן אויך אויס דעם   –פון די פאליציי אפיציר פון די יאר אויסצייכענונג אויסוואל קאמיטע 

 רעטונג אויסצייכנונג.  -געוואונער פון די לעבנס
  

עקזעקיוטיווס, יּוניאן פארשטייער און בעאמטע פון  וועלכע רעכענען אריין פאליציי   –קאמיטע מיטגלידער  
האבן איבערגעטראכט נאמינאציעס  –סטעיט פארבאנדן וועלכע פארטרעטן טשיעפס און שעריפס 

אפיצירן זענען אין באטראכט גענומען געווארן בעפאר   20אגענטורן. א סך הכל פון  11אריינגעגעבן דורך 
רוועהלט געווארן אלץ געווינער פון די אויסצייכענונגען פאר  אפיצירן רייט און זאנין זענען אויסדע

אויסצייכענונגען זענען   2020. נאמינאציעס פאר די  2019אינצידענטן וועלכע האבן פאסירט אין 
איבערגעקוקט געווארן, און די אויסוואהלן פון די קאמיטע זענען באשטימט צו אנאסירט ווערן שפעטער  

  היי יאר.
  

, בשעת'ן זיך אפרופן צו א רוף איבער א פאמיליע געפעכט וואס איז געווארן  2019, 4אום אקטאבער 
סכנות'דיג איז אפיציר רייט קאנפראנטירט געווארן דורך א באוואפנטן פארשוין וועלכער האט אים 

אטאקירט און בלינד געמאכט מיט א מעסער. טראץ זיינע שווערע וואונדן, און מיט די הילף פון גוטע  



שויער וועלכע זענען געווען אנוועזנד, האט אפיציר רייט מצליח געווען צו פארמיידן פון דעם מענטש צו  ביי
 שעדיגן אנדערע.  

  
אפיציר זאנין, וועלכער איז אויך א וואלונטיר פייערלעשער, האט דורכגעשניטן געדעכטע רויך און הייץ צו  
העלפן עטליכע איינוואוינער צו ארויסלויפן פון זייער ברענענדע וואוינונג אין סענטעריטש אום דעצעמבער  

4 ,2019.  
  

נג באעהרט איין פאליציי אפיציר פון א מאנשאפט די גאווערנאר'ס פאליציי אפיציר פון די יאר אויסצייכענו 
פון אפיצירן פאר אן אויסערגעווענטליכע אקט פון העלדישקייט, סימבאליזירנדיג די דינסט פון די פאליציי  

, איז געשאנקען 1984אין ניו יארק סטעיט. די אויסצייכענונג וועלכע איז אוועקגעשטעלט געווארן אום  
אנדערע אגענטורן. די אויסוואהל קאמיטע האט אוועקגעשטעלט די   20פון  אפיצירן   121געווארן פאר 

אפיצירן פון פיר אגענטורן באקומען די   13, און זינט דאן האבן 2016רעטונג אויסצייכענונג אום -לעבנס
  עהרע.

  
אפיציר רייט איז דער ערשטער ראטשעסטער פאליציי אפיציר צו באקומען די אויסצייכענונג. ביים  

ינירן אפיציר רייט פאר די אויסצייכענונג האט די ראטשעסטער פאליציי דעּפארטמענט איבערגעגעבן  נאמ
  :2019, 4די פאלגנדע שילדערונג פון די אינצידענט וועלכע האט זיך אפגעשפילט אום אקטאבער 

  
ש אפיציר רייט האט געענטפערט א רוף פאר הילף מיט א פאמיליע געפעכט אין וועלכע א גייסטי

צורודערטער מאן האט זיך באהאלטן אונטער א בעט. אנקומענדיג אויפן סצענע, האט ער פרובירט צו  
אפקילן די סיטואציע. אפיציר רייט האט גערעדט מיטן מאן און אים ערמוטיגט ארויסצוקומען פון  

אין די צייט   באהעלטעניש, אבער דער מאן איז געווארן אומרוהיג און האט פרובירט צו פארלאזן די היים.
וואס פאמיליע מיטגלידער האבן פרובירט אים צו אפשטעלן, האט ער געשלאגן אפיציר רייט מיט זיין  

אינטשיגע מעסער -12האט ער אנגעכאפט א   –אן קיין שום ווארענונג  –פויסט אין די פניים און דערנאך 
. אפיציר רייט האט געשאסן מיט זיין  און געשטאכן עטליכע מאל אפיציר רייט אין זיין פנים, קאפ און אויגן

וואפן איינמאל אבער האט פארפעהלט דעם פארשוין וועלכער האט פארגעזעצט מיט זיין אטאקע. טראץ  
שווערע וואונדן און געשעדיגטע זעהן, האט אפיציר רייט זיך נישט אפגעשטעלט און ער האט געהאלטן  

וטהארציגע ביישויער וועלכע האבן צוגעזעהן די ווילדע  אלע זיינע ארומיגע פארזיכערט. מיט די הילף פון ג
אטאקע און האבן זיך געיאגט אים צו העלפן, האט אפיציר רייט מצליח געווען צו ארעסטירן דעם פארשוין.  

יעריגער וועטעראן איז באהאנדלט געווארן פאר צובראכענע ביינער אין די קאפ און אויפן פנים  -23דער 
  וואונדן; ער האט פערמאנענט פארלוירן זיין זעהן אין ביידע אויגן. און פאר עטליכע שטאך 

  
"איך האב גרויס כבוד פאר  ראטשעסטער צייטווייליגער פאליציי טשיעף דעיוויד סמיט האט געזאגט, 

אפיציר רייט'ס אקטן, וועלכע האבן ארויסגעוויזן געוואלדיגע אנטשלאסנקייט און העלדישקייט זיך  
פארמעסטנדיג מיט טויטליכע געפאר, און איך טוה אנערקענען וויפיל ער האט מקריב געווען דעם טאג צו  

ן די בעסטע פון די ראטשעסטער פאליציי  האלטן יעדן אויפן סצענע פארזיכערט. ער איז א מוסטער פו
דעּפארטמענט, און די מענטשן וועלכע זענען אריבערגעלאפן אים צו העלפן זענען ביישפילן פון וואס עס 

מיינט צו זיין גוטהארציגע ביישויער. זייערע אקטן לערנען אונז אלע אויס א מוסר השכל. איך דאנק 
די פאליציי אפיציר פון די יאר אויסוואהל קאמיטע פארן   גאווערנאר האוקאל און די מיטגלידער פון

  אויסוועהלן אפיציר רייט צו באקומען דעם געשעצטן אויסצייכענונג." 
  

רעטונג אויסצייכענונג.  -אפיציר זאנין איז דער ערשטער סופָאלק פאליציי אפיציר צו באקומען די לעבנס
ג האט די סופאלק קאונטי פאליציי דעּפארטמענט  ביים נאמינירן אפיציר זאנין פאר די אויסצייכענונ

,  4איבערגעגעבן די פאלגנדע דעטאלן פון די אינצידענט וועלכע האט זיך אפגעשפילט אום דעצעמבער 
2019:  

  



רוף איבער א געפעכט צווישן מענטשן וועלכע וואוינען צוזאמען   9-1-1אפיציר זאנין האט געענטפערט א 
געשעפט צו    7-11האט זיך געטראפן מיט אפיציר זאנין ביי א דערנעבנדע  אין סענטעריטש. דער רופער

דורכרעדן די צושטאנד. אפיציר זאנין איז אריינגעגאנגען אין די וואוינונג און האט געזעהן געדעכטע רויך  
קומענדיג פון די הינטערשטע זייט פון די געביידע. ער האט אריבערגעקראכן איין אּפארטמענט, 

נדיג רויך, היץ און פייער צו ווארענען דריי איינוואוינער וועלכע האבן מצליח געווען צו אליינס דורכשנייד
אנטלויפן. אפיציר זאנין איז דאן אריינגעגאנגען צו די אּפארטמענט פון פארנט. ער האט געטראפן איין  

ט ער געשלעפט א מאן וועלכער האט מצליח געווען צו אנטלויפן פון די פייער אן הילף, און דאן הא
 באוואוסטלאזער מאן צו זיכערהייט דורך א קאך וואס איז געווען כמעט אינגאנצן ארומגענומען אין פייער.  

  
"די מענטשן פון  סופאלק קַאונטי פאליציי עקטינג קאמישאנער סטּוארט קעמעראן האט געזאגט, 

סופָאלק קאונטי זענען גליקליך אז זיי ווערן באשיצט דורך פאליציי אפיצירן ווי קריסטאפער זאנין, וועלכער  
איז געווען וויליג אריינצולייגן זיין אייגענער לעבן אין געפאר כדי צו ראטעווען אנדערע פון א הויז פייער  

סאמע בעסטע פון געזעץ אינפארסירונג. איך בין שטאלץ  . אפיציר זאנין איז א מוסטער פון די2019אום 
פון זיינע העראישע אקטן, און איך וויל באדאנקן גאווערנאר האוקאל פארן באעהרן אפיציר זאנין מיט די  

  געשעצטע אויסצייכענונג." 
  

פאליציי אפיציר פון די יאר אויסצייכענונג,   2019אלע אפיצירן וועלכע זענען נאמינירט געווארן פאר די  
אריינרעכענענדיג אפיציר זאנין, האבן באקומען א סערטיפיקאט פון אויסערגעווענטליכע העלדישקייט. זיי  

  זענען:
  

אום  יען מקוועיד און עדעם מאיער:נעסאו קאונטי פאליציי דעּפארטמענט אפיצירן מייקעל קעני, ברי
האבן אפיצירן זיך אפגערופן צו א רוף איבער א קאנסטרוקציע ארבעטער וועלכער איז   13פעברואר 

פונטיגע מעטאלענעם שטיק און איז פארכאפט געווארן דערונטער,  -2,500באטראפן געווארן דורך א  
קעני און מאיער זענען אראפגעקראכן אן  דאס האט אפגעהאקט ביידע פון דעם קורבן'ס פיס. אפיצירן 

אטעמנדיג שווער און אויסבלוטנדיג. די אפיצירן   –פיסיגע גרוב וואו דער קורבן איז פארכאפט געווען -אכט
האבן ארויפגעלייגט טוירניקעטס צו אפשטעלן די בלוט און סטאביליזירן דעם קורבן, און זיי האבן  

  געראטעוועט זיין לעבן.

  
ריווערא און ווענעסא מעדינע:  -טי פאליציי דעּפארטמענט אפיצירן רעיטשעל קַאמּפַאנעלאניו יארק סי

ריווערא זיך אפגערופן  -האבן אפיצירן ווענעסא מעדינע און רעיטשעל קַאמּפַאנעלא  17אום סעפטעמבער 
זיי האבן אויסגעפרעגט די מענטש וואס האט צו א באריכט פון אביּוז אין די פאמיליע אין סטעטן איילענד. 

זיך באקלאגט און זיך געוואנדן צו דעם פארדעכטיגטן אים איינמעלדניג אז ער וועט ארעסטירט ווערן.  
דער פארשוין האט צוריקגעוויזן מערערע באפעהלן צו קאאפערירן און ער האט ווילדערהייט זיך  

ריווערא האט געשאסן איר טעיזער וועלכער האט  -לאקעגנגעשטעלט דעם ארעסט. אפיצירין קַאמּפַאנע
נישט געווירקט. אינמיטן פון א ווילדע געשלעג האט דער פארדעכטיגטער ארויסגעשלעפט אן 

אנגעלאדנטן רעוואלווער פון זיין פאסיג און האט געשאסן עטליכע רונדן, באטרעפנדיג אפיצירין מעדינא  
ריווערא'ס טעיזער, וואס האט פאראורזאכט א אומדירעקטע -עלאאין די האנט און אויך אפיצירן קַאמּפַאנ

- פיס וואונד וואס האט געמאכט די אפיצירין גלויבן אז זי איז אויך געשאסן געווארן. אפיצירין קאמּפאנעלא
ריווערא האט צוריקגעשאסן, באטרעפנדיג דעם אטאקירער אין די בויך. ער איז געפאלן אויפן ערד, און די  

אט ארויסגעשטויסן די וואפן פון אונטער זיין האנט. די רעוואלווער האט זיך אריבערגעגליטשט  אפיצירין ה
די גאס וואו עטליכע פארשוינען וועלכע זענען געווען באקאנטע מאפיע מיטגלידער האבן זיך  

ריווערא האט מצליח געווען צו פארזיכערן די וואפן פון דעם  -דערנענטערט. אפיצירין קאמּפאנעלא
רדעכטיגטער און אויך צו פארזיכערן די סצענע, האט געהאלפן סטאביליזירן די סיטואציע און גערופן  פא

פאר מעדיצינישע הילף פאר דעם פארדעכטיגטן און פאר איר קאלעגע ביז נאך אפיצירן זענען  
  אנגעקומען.

  



פרוי גערופן די סטעיט   , האט א28אום יאנואר  ניו יארק סטעיט פאליציי טרּוּפער טימאטי ס. קאנקלין:
פאליציי צו באריכטן אז איר זוהן האט גענומען איר קאר אן איר ערלויבעניש צו באזוכן זיין טאכטער אין  

ענדיקאט, ברּום קאונטי. טרּוּפער קאנקלין האט געטראפן די קאר פארנדיג אין די דרום ריכטונג אויף  
. ער האט זיך  17זייט פון די סטעיט רוט   , און האט עס שפעטער געטראפן אויף די81סטעיט רוט 

אריבערגעצויגן מיט זיין אנגעצייכנטע פעטראל קאר פון הונטן פון די קאר, און דער פארדעכטיגטער האט  
באלד אנגעהויבן שיסן א ביקס דורך די הונטערשטע פענסטער פון די קאר. די שיסער איז דאן 

ו שיסן בשעת'ן גיין צו טרּוּפער קאנקלין וועלכער האט ארויסגעקומען פון די קאר און האט פארגעזעצט צ
צוריקגעשאסן פייער דורך די פענסטער אין פארנט פון זיין פעטראל קאר. ווען דער שיסער האט קורצליך  

אויפגעהערט שיסן האט טרּוּפער קאנקלין ווידער אנגעלאדנט זיין וואפן און האט צוריקגעשאסן פייער  
ם פארדעכטיגטן וועלכער איז געשטארבן פון זיינע וואונדן. טרּוּפער קאנקלין  נאכאמאל, באטרעפנדיג דע 

האט געליטן פון שראפנעל וואונדן פאר וועלכע ער האט געדארפט צוקומען צו מעדיצינישע באהאנדלונג. 
  דורכאויס די פארשונג פון דעם אינצידענט האבן די פאליציי געוואויר געווארן אז דער פארדעכטיגטער איז

  געווען אונטער אויספארשונג פאר פאמיליע אביּוז, לאקערן און נאך באשולדיגונגען.
  

האט אפיציר   18אום אפריל  נארטּפארט פאליציי דעּפארטמענט אפיציר שָאן סַאגיסטַאנָאו:
סַאגיסטַאנָאו זיך אפגערופן צו א באריכט פון א געפעכט און האט אנדעקט אז א מענטש איז אטאקירט 

געווארן דורך א שכן. נאכן אנקומען אויפן סצענע איז אפיציר סַאגיסטַאנָאו קאנפראנטירט געווארן דורך א  
ף אים. ער האט באפוילן דעם מאן צו אראפלייגן די  מאן וועלכער האט געציהלט מיט א רעוואלווער אוי 

רעוואלווער, און דער מאן האט אין אנהויב זיך קעגנגעשטעלט. אפיציר סַאגיסטַאנָאו האט עמטליך 
איבערצייגט דעם פארשוין צו אראפלייגן די רעוואלווער, נאר צו אויסגעפונען אז ער האט געהאלטן א 

ט. נאך עטליכע באפעהלן צו אראפלייגן די מעסער, האט דער מאן  בוטשער מעסער אין זיין אנדערן האנ
  אויסגעפאלגט און ארעסטירט געווארן אן קיין אינצידענט.

  
, האט אפיציר בעלָאני  29אום דעצעמבער  ָאסוועגָאו פאליציי דעּפארטמענט אפיציר דעניעל בעלָאני:

צופרי.   1:15סוועגָאו ריווער געגענט ארום זיך אפגערופן צו א רוף איבער א פרוי וואס שרייט אין די אָ 
יאריגע פרוי שווימענדיג אויפן  -20אנקומענדיג צום סצענע האט ער און אנדערע אפיצירן געטראפן א 

אויבערפלאך פון די טייך נעבן וועסט ליניער ּפארק, שוועבנדיג צווישן זיין באוואוסטלאז און זיך ספראווען  
ראטעווענדע רינגל פון די ּפארק און עס  -די פאליציי האבן געכאפט א לעבנס צו בלייבן אויפן אויבערפלאך.

געווארפן צו די פרוי, אבער זי האט עס נישט געקענט אנכאפן. טראץ סכנות'דיג קאלטע טעמפעראטורן,  
רעטונג רינגל,  -האט אפיציר בעלָאני אריינגעטאנצן אינעם טייך. ער האט אנגעכאפט די לעבנס

ן צו די קורבן, ארויסגעשלעפט איר קאפ פון די וואסער און איר געהאלטן אויף די  אריבערגעשווימע
אויבערפלאך אין די צייט וואס די אנדערע אפיצירן האבן זיי ביידע ארויסגעשלעפט צום ברעג. בעלָאני און  

  די קורבן זענען ביידע גענומען געווארן צום שפיטאל פאר באהאנדלונג.
  

האט דעּפיוטי אסיקע זיך   27אום מאי  יף'ס אפיס דעּפיוטי קעווין אסיקע:ּפָאטנעם קאונטי שער
אפגערופן צו א רוף איבער א מאן וועלכער גייט אין די ריכטונג פון די עק פון א הויכע בריק אויף  

אין סַאוטאיסט טאון. דעּפיוטי אסיקע האט פארזיכטיג זיך דערנענטערט צו דעם   in 84אינטערסטעיט 
ער האט אויסגעקוקט צו זיין גרייט צו טאנצן, אים אנגעכאפט פון הונטן און צוריקגעהאלטן. אין  מאן, וועלכ

די צייט וואס קארן פליהען אריבער האט דער מאן זיך געראנגלט צו זיך באפרייען אבער דעּפיוטי אסיקע  
אט געקענט האט מצליח געווען צו אראפלייגן דעם מאן אויפן ערד און אים אראפגעהאלטן ביז ערה 

  טראנספארטירט ווערן פאר הילף.
  

, האבן  15אום נאוועמבער  רעד הּוק ווילעדזש פאליציי דעּפארטמענט אפיציר טרעוויס סטעריט:
אפיציר סטעריט און רעקרוטירנדע אפיצירין נאטאליע טעלעס זיך אפגערופן צו א רוף איבער א  

ואוינט צוזאמען אין די פארגאנגענהייט. די אפיצירן  ּפראּפערטי געפעכט צווישן מענטשן וועלכע האבן געו
האבן געטראפן דעם פארשוין וועלכער האט אנגעבליך גענומען חפצים פון דעם מענטש גייענדיג מיט זיין  



הונט דערנעבנד. ווען זיי האבן זיך דערנענטערט האט דער מאן געהאלטן זיין הונט צווישן זיך און די  
דיג מאכן פון די בעפעהלן צו צובינדן דעם הונט כדי זיי זאלן קענען רעדן. ווען  אפיצירן, זיך נישט וואוסנ

קאליבער -45אפיציר סטעריט האט גערופן פאר הילף, האט דער פארדעכטיגטער ארויסגעשלעפט א .
האנט רעוואלווער און געשאסן עטליכע רונדן אויף די אפיצירן. אפיציר סטעריט האט צוריקגעשאסן פייער  

ביידע אפיצירן זענען אנגעקומען   יצן און צו באשיצן אפיציר טעלעס וועלכע איז געלאפן זוכן שוץ.צו באש
פון הונטן פון זייערע אנגעצייכנטע פאליציי קארן אזוי דער פארדעכטיגטער האט פארגעזעצט צו שיסן,  

קאר. דער  ארויסלאזנדיג א סך הכל פון אכט קוילן, דריי פון וועלכע האבן באטראפן דעם פעטראל
פארדעכטיגטער איז אנטלאפן דורך א באוואוינטע געגנט אריין אין די וואלד וואו מיטגלידער פון די  
- דָאטשעס קאונטי שעריף'ס אפיס האבן אים געכאפט מיט אן אנגעלאדנטע רעוואלווער נאך א צוויי

באזיץ פון אן    שעה'יגע געיעג. ער איז אנגעקלאגט געווארן מיט א מארדער פרואוו און פאר דאס
  אומלעגאלן וואפן.

  

האט דעּפיוטי   19אום סעפטעמבער  סקיילער קאונטי שעריף'ס אפיס דעּפיוטי ענדרּו וו. יעסמאן:
יעסמאן זיך אפגערופן צו ארויסהעלפן די וואטקינס גלען פאליציי דעּפארטמענט און די וואטקינס גלען  

פייער דעּפארטמענט מיט א פייער אין א היים פון עטליכע פאמיליעס און א מעגליכער קורבן מיט  
טקינס גלען פאליציי אפיציר האט פעסטגעשטעלט ספעציעלע באדערפענישן פארכאפט אינעווייניג. א ווא

אז א קורבן איז פארכאפט געווען אויף די צווייטע שטאק, וואו די פענסטער האבן אויסגעשפיגן געדעכטע  
רויך און פלאמען. דעּפיוטי יעסמאן האט געפונען די טיר פירנדיג צו די יּוניט ארויף די שטיגן, און ער האט 

ט הילף פון די וואטקינס גלען אפיציר און א ניו יארק סטעיט טרּוּפער. דעּפיוטי  אופגעפראלט די טיר מיי
יעסמאן איז אריינגעגאנגען אין די היים ארומגענומען אין רויך און פייער, קריכנדיג ביז ער איז אנגעקומען  

צו א טיר, און ער האט עס געעפנט. זעהענדיג א פוס פון א מענטש, האט דעּפיוטי יעסמאן 
יסגעשטרעקט זיין האנט צו דעם מאן, און ער האט אים אריבערגעשלעפט אריבער די ערד און ארויס או

פונעם צימער, וואו די אנדערע אפיצירן האבן געהאלפן ארויסשלעפן דעם מאן ארויס פונעם טיר. בשעת'ן 
ן מיט זיין פויסט א  ארויסגעשלעפט ווערן פון די היים, איז דער מאן געווארן אומרוהיג און ער האט געשלאג

וועלכער האט פארגעזעצט צו העלפן די פאליציי און פייערלעשער  –פייערלעשער און דעּפיוטי יעסמאן 
  אויפן סצענע נאך אן אמבולאנס און דעם קורבן'ס מוטער זענען אנגעקומען.

  
סירעקיּוז פאליציי דעּפארטמענטס סַארדזשענטס שָאן הַאן און שָאן האוק, אפיצירן לענארד ברַאון,  

האבן  3אום דעצעמבער און מעטיּו טיינען:  IIIקאלין פלעגלער, עריק העּפעלער, דזשין לַאגָאו 
יינען זיך אפגערופן צו  סַארדזשענטס הַאן און האוק און אפיצירן ברַאון, פלעגלער, העּפעלער, לַאגָאו און ט

אן ארט וואו א ספעציעלע מאשין האט אויפגעכאפט עטליכע רונדעס פון קוילן. אין די זעלבע צייט האט א  
יאריגער קינד איז געשאסן געווארן אין א היים אויף די זעלבע גאס. -רופער באריכטעט אז א זעקס 9-1-1

, און ער האט געטראפן דעם קינד, וועלכער האט אפיציר טיינען האט זיך דערנענטערט צו די אריינגאנג
געקרעכצט, זיך ראנגלענדיג צו אטעמען, אויף די קניען אויפן ערד זיך אנלאנענדיג אויפן סאפע, מיט בלוט  

אויף זיינע קליידער. דער שיסער איז נאך געווען אין די הויז, און ער איז ארויסגעקומען מיטן רעוואלווער  
יר טיינען האט אנגעהויבן רעדן מיט דעם באוואפנטן מאן וועלכער האט נארוואס אין זיין האנט. אפיצ

געשאסן זיין פלימעניק, און ער האט געסטראשעט דעם אפיציר. אפיציר טיינען האט ארויסגעצויגן זיין  
אס רעוואלווער און געשאסן אויף דעם מאן, אים אנטרעפנדיג און אים מאכן פאלן אויפן ערד. אין די צייט וו
די פאליציי האט פרובירט צו אויסגעפונען וויאזוי צו ברענגען דעם קינד אונטער שוץ, האט דער שיסער 
ווייטער אנגעכאפט דעם וואפן און האט פארגעזעצט זיך צו באוועגן. סַארדזשענטס הַאן און האוק און  

בן דעם קינד אין א פראבע  אפיצירן פלעגלער, העּפעלער, לַאגָאו און טיינען האבן צושאסן א פענסטער נע
אים צו ארויסשלעפן צו זיכערהייט, אבער דאס קינד האט נישט געקענט אנקומען צו זיי, און די פענסטער  

איז געווען צו הויך פאר די אפיצירן צו שנעלערהייט אריינקריכן אינעווייניג. די פאליציי האבן אויך  
ענען געווען באהאלטן אינעווייניג אין די הויז. די  פארשטאנען אז עטליכע אנדערע פאמיליע מיטגלידער ז

אפיצירן האבן פארמירט א מאנשאפט מיט באליסטישע פאנצערן, אריינגעגאנגען אין די היים, אנגעכאפט  



דעם קינד און אים גענומען צו די ווארטנדע מעדיצינישע מאנשאפט בשעת'ן האלטן די אנדערע אייוואוינער  
  ארויס פון געפאר.

  
האט א רייע פאראנטווארטליכקייטן, אריינרעכענענדיג   אפטיילונג פון קרימינאלע יוסטיץ סערוויסעס די

געזעץ אינפארסירונג טרענירונג; זאמלונג און אנאליזירונג פון פארברעכן ציפערן פון איבער די סטעיט;  
אריע אינפארמאציע און פינגער דרוקן פיילס; אדמיניסטראטיווע אויפזיכט  אויפהאלטן קרימינאלע היסט

, אין צוזאמענארבעט מיט די ניו יארק סטעיט פאליציי;  DNAאיבער די סטעיט'ס ציפערן באנק פון 
אויסצאלן און אויפזיכט אויף ּפרָאובעישען און קאמיוניטי טורמע פראגראמען; אנפירן פעדעראלע און  

פארבינדענע אגענטורן איבער די סטעיט;  -לע יוסטיץ קאסעס; שטיצן קרימינאלע יוסטיץסטעיט קרימינא
  און אנפירן די סטעיט'ס סעקסועלע פארברעכער רעגיסטראר.
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