
 
 גאווערנער קעטי האקול   10/13/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

בלאזיא מעלדן אפמאך צו טרענספערירן איינגעשפארטע פרויען  -גאווערנער האקול און מעיאר דע
 און טרענס מענטשן פון רייקערס  

  
אידענטיפיצירנדע איינגעשפארטע מענטשן צו ווערן טרענספערירט -פרויען און טרענס  200איבער 

    פון רייקערס איילענד צו סטעיט איינריכטונגען
    

ע באמיאונג ברענגט סך הכל צאל פון רייקערס ארעסטאנטן טרענספערירט צו די סטעיט  לעצט
    350איבער 
    

היינט, צו אדרעסירן די אנגייענדע צושטאנד אויף רייקערס איילענד, האט גאווערנער קעטי האקול, אין  
ּבלַאזיָא, אנאנסירט אן אפמאך צווישן די סטעיט און ניו יארק סיטי צו  -צוזאמענארבעט מיט מעיָאר ּביל דע 

צירנדע מענטשן איצט  אידענטיפי-טרענספערירן די איבערוויגנדע מערהייט פון פרויען און טרענס 
געפירטע איינריכטונגען אין בעדפארד הילס,  -איינגעשפארט אויף רייקערס איילענד צו צוויי סטעיט

וועסטשעסטער קאונטי, די בעדפארד הילס קארעקשענעל פאסיליטי )בעדפארד( און דער טעקאניק  
ט ׳דעפארטמענט אוו  קארעקשענעל פאסיליטי )טעקאניק(, ביידע אפערירט דורך דער ניו יארק סטעי

 (. DOCCSקארעקשענס ענד קאמיוניטי סופערוויזשען׳ )
    

מענטשן צו סטעיט איינריכטונגען בויט אויף   230דער אפמאך אויף צייטווייליג איבערצופירן אומגעפער 
גאווערנער האקול׳ס לעצטנסדיגע אונטערשרייבן פון דעם ׳לעס איז מָאר׳ אקט, וועלכס וועט פארמיידן 

ויטיגע איינשפארונגען ביי רייקערס, אלס געזעץ, ווי אויך דער גאווערנער׳ס עקזעקיוטיוו ָארדער  אומנ
וואס האט פארברייטערט רעמָאוט היערינגס פאר ארעסטאנטן און וועט ענדגילטיג העלפן צו רעדוצירן די  

      צייט ארעסטאנטן דארפן זיין אין רייקערס.
     
די מצב אויף רייקערס איילענד איז גאר ערנסט און קאמפליצירט, און דאס פארלאנגט דרייסטע שריטן  "

האט גאווערנער קעטי האקול   "פון אלע שטאפלען פון דער רעגירונג צו ברענגען אן ענדערונג,
טיילן  איך בין איבערהויפט צופרידן אז דער סטעיט קען ארויסהעלפן די מערסט באדערפטיגע"  געזאגט.

פון דער באפעלקערונג אויף רייקערס, און היינט בין איך שטאלץ צו אנאנסירן די סטעיט׳ס אפמאך מיט  
די סיטי אויף צייטווייליג אריבערצופירן די טיילן פון דער באפעלקערונג אוועק פון רייקערס און איז מער  

רבעטשאפט אויף דעם וויכטיגן  זיכערע סטעיט איינריכטונגען, און איך דאנק די סיטי פאר איר מיטא
שריט. די שריטן וועלן אויך ווייטער העלפן פארגרינגערן שטאב זארגן, קאפאציטעט באגרעניצונגען, און  

פארבעסערן זיכערהייט פאר עטליכע פאר הונדערט ארעסטאנטן ביז אזא צייט וואס דער סיטי ווען 
נג וואס וועט ברענגען יוסטיץ צו דער מצב אויף  קענען אידענטיפיצירן און איינפירן א פערמאנענטע לייזו

    "רייקערס.
     
האט   "ניו יארק סיטי איז אנטשלאסן צו שאפן א מער יושר׳דיגע, מער מענטשליכע יוסטיץ סיסטעם,"

איך בין שטאלץ צו ארבעטן מיט גאווערנער האקול אויף דעם  " ּבלַאזיָא. -געזאגט מעיָאר ּביל דע
ס וועט גיבן וויכטיגע פארלייכטערונג פאר דער מצב אויף רייקערס. אונזערע רעפארם  איניציאטיוו, וועלכ

באזירטע טורמע פלענער ציעט  -באמיאונגען האבן געמאכט דערמוטיגנדע פארשריטן, און אונזער בארא



אבער עס איז נישטא קיין   —זיך אויף פאראויס און וועלן פולשטענדיג טראנספארמירן דעם סיסטעם 
   "טוט פאר באלדיגע שטיצע פון אונזערע סטעיט מיטארבעטער אין דעם קריטישן מאמענט.סאבסטי

     
 וועט געזעץ, קארעקשענס סטעיט יארק ניו פון 504 טייל אונטער אויטאריזירט איז  וועלכס פלאן,  די לויט
  טעאיינגעשפאר טרענספערירן אנהייבן (DOC)   קארעקשענס אוו דעפארטמענט סיטי  יארק ניו  דער

 פארקומען  וועלן טרענספערס די .18  אקטאבער פון וואך די אנגעהויבן איינריכטונגען צוויי די  צו מענטשן
  שום קיין טרענספער.  יעדן אין איבערגעפירט  מענטשן 20 ביז  10 מיט אנגעהויבן וואך א מאל צוויי

    טרענספערירט. רןווע  וועלן ענינים פארבינדענע -אימיגראציע אפהענגיגע  מיט ארעסטאנטן איצטיגע
    

אלע טרענספערירטע וועלן באקומען די זעלבע סערוויסעס וואס ווערן געגעבן צו אלע מענטשן איצט  
איינגעשפארט ביי בעדפארד און טעקאניק, און די טרענספערירטע וועלן ווערן אינטעגרירט אריין אין 

אויסנאם פון די וועלכע ווערן איצט געהאלטן  דעם איצטיגן באפעלקערונג ביי ביידע איינריכטונגען, מיט׳ן 
וועט אפשפיגלען די   DOCCS( ביי רייקערס. SCUאין דעם ׳ספעשעל קאנסידערעישענס יוניט׳ )

     קווארטיר און סערוויס אומשטענדן ביי די צוויי איינריכטונגען פאר די טיילן פון דער באפעלקערונג.
  

פאכמאנישע טרענירונג, טראנזיציע סערוויסעס, בעדפארד אפפערירט אקאדעמישע בילדונג, 
וואלונטירער סערוויסעס, אלקאהאל און סובסטאנץ באניץ סערוויסעס, אריינגערעכנט מעדיקעיד  

(, קאלעדזש פראגראמען, אגרעשען רעפלעיסמענט טרענירונג, טראומא,  MATעסיסטעד טריטמענט )
-צוגעפאסטע קאגניטיוו- סעס, דזשענדער( סערוויTAMARהעלט און ערהוילונג )-עדיקשען, מענטאל 

יהעיוויאר פראגראמען, און א נורסערי. דער פאסיליטי האט א ראיאנישע מעדיצינישע יוניט, און ב
DOCCS העלט אפערירן אינאיינעם צוויי רעזידענשעל מענטאל-און דער סטעיט אפיס פון מענטאל -

און א באלדיגע קעיר יוניט. טעקאניק  עלט טריטמענט יוניטס, א טעראפיוטיק ביהעיוויאר יוניט,ה
אפפערירט אויך ענליכע פראגראם געלעגנהייטן. אין צוגאב וועלן סיי וועלכע מענטשן וואס באקומען 

איצט הארמאן רעּפלעיסמענט טעראפי אויף רייקערס וועלן ווייטער באקומען די טריטמענט ביי די  
 וועסטשעסטער איינריכטונגען.  

 
יי וועלכע פון די איינריכטונגען וועט יעדער ארעסטאנט דארפן דורכגיין פארשידענע  ביים אנקומען צו ס

העלט, ווי אויך אקאדעמישע,  -אונטערזוכונגען, אריינגערעכנט פאר מעדיצינישע און מענטאל 
נאכדעם וואס יעדע יחיד׳ס נויטבאדערפענישן   פארבינדענע געברויכן.-פאכמאנישע, און סובסטאנץ באניץ

דענטיפיצירט וועלן זיי זעהן דעם איינריכטונג׳ס פראגראם קאמיטע פאר א פראגראם אדער  ווערן אי
דער קאמיטע באשטייט פון דער פארזיצער, וועלכער איז געווענליך א   ארבעטס באשטימונג.

סופערווייזינג אפענדער רעהאביליטעישען קאארדינעיטאר, אנדערע פראגראם שטאב, ווי אויך א  
    עדע איינריכטונג׳ס סעקיוריטי סערוויסעס.פארשטייער פון י

  
DOC  וועט צושטעלן טעגליכע טראנספארטאציע פון ניו יארק סיטי צו די איינריכטונגען פאר פאמיליע

-. עס וועט זיין איין פיק22מיטגלידער און באליבטע פון די ארעסטאנטן, אנגעהויבן פרייטאג, אקטאבער 
פיקען באזוכער -יפפ פלאץ אין יעדע פון די בראנקס, מאנהעטען, קווינס, און ברוקלין. באסעס וועלן אוא

וועט אנאנסירן נאך דעטאלן אויף איר וועבזייטל וועגן גענויע   DOCפון יעדע לאקאציע צוויי מאל א טאג. 
 לאקאציעס און צייטן אין די קומענדע וואכן.  

  

  DOCCSצוליב די צייטווייליגע נאטור פון דער טרענספער, האט גאווערנער האקול באאויפטראגט 
טערמיניגע  - עקטינג קאמישענער אנטאני דזשעי. אנוטשי צו ראטן פאר דער סיטי אויף צוגאנגען צו לאנג 
ייל פון דער  לייזונגען. דער קאמישענער און זיין טיעם וועלן אויך צוזאמענארבעטן מיט שתדלנים אלס ט 

פראצעס,און וועלן ווייטער שטיצן די ארבעט פון די גאנצע אדוואקאטיר ארבעט קאמיוניטי אין 
 ארעסט אלטערנאטיוון צו איינשפארן.  -אידענטיפיצירן בעפאר

    



, אויך S.1144A/A.5576Aלעגיסלאציע  אונטערגעשריבןפאריגע חודש האט גאווערנער האקול  
באקאנט אלס דער ׳לעס איז מָאר׳ אקט, אלס געזעץ. די לעגיסלאציע פארענדערט די סטאנדארטן פון 

איינגעשפארט, צווישן -ן ווידערבאווייז און געלייגט א מאקסימום אויף די צייט וואס א מענטש קען ווער
אנדערע פראצעדורן צו באשטימען צו מען זאל אפטוהן די קאמיוניטי אויפזיכט פון א מענטש אויף 

ּפערָאל. דער ׳לעס איז מָאר׳ אקט צילט אויף צו פארזיכערן אז דער ׳דעפארטמענט אוו קארעקשענס  
ויף העלפן מענטשן סוקסעספול ענדיגן  ענד קאמיוניטי סופערוויזשען׳ קאנצענטרירט אירע מיטלען א
ביז   קאסטעדי אדער אויפזיכט. DOCCSקאמיוניטי אויפזיכט און אויסמיידן צוקונפטיגע צוריקקערן צו 

     מענטשן ארויסגעלאזט געווארן פון רייקערס אלס רעזולטאט פון די לעגיסלאציע. 239היינט זענען 
     

און דער סיטי צו ערלויבן  NYS DOCCSמיט דער  אפמאך  אן גאווערנער האקול האט פריער געמאלדן
ן פאר איינגעשפארטע מענטשן וועלכע זענען פאראורטיילט געווארן צו ווייניגסטנס ניינציג טעג צו ווער

 143א סך הכל פון  טראנספערירט פון רייקערס איילענד צו ניו יארק סטעיט איינריכטונגען.
    איינגעשפארטע זכרים זענען טראנספערירט געווארן פון רייקערס צו ניו יארק סטעיט איינריכטונגען.

  

האט געעפנט א   די סיטי האט גענומען פילצאליגע שריטן צו אדרעסירן די מצב אויף רייקערס. די סיטי
נייע ארייננעם אפעראציע, אריינגערעכנט צוויי קליניקס, און האט פארשנעלערט דאס ארייננעמען 

פראצעס צו פארזיכערן שנעלע און פאסיגע האוזינג. די סיטי האט אויך פארשנעלערט די אינסטאלאציע  
ניגונג סערוויסעס צו פון נייע צעל טירן צו פארבעסערן זיכערהייט, אריינגעברענגט עקסטערע ריי

פארבעסערן אומשטענדן, און פארברייטערט פראגראמען פאר מענטשן אין קאסטעדי צו העלפן 
באשעפטיגונג און רעדוצירן געוואלדטאטן. די סיטי האט אויך געהעכערט פאראנטווארטליכקייט פאר  

- יבער דער קראנקשטאב מיטגלידער וועלכע ערשיינען נישט צו די ארבעט, געשאפן מער אויפזיכט א
-אריינרוף פראצעס, און אינצענטיוויזירט שטאב וועלכע ארבעטן שווער דורך באנוס באצאלונגען און אויף

 איילענד שטיצעס.  
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