
 
 גאווערנער קעטי האקול   10/14/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

קעיס צו פינאנצירונג ׳פאנדעישען    NYSER v. NYSגאווערנער האקול אנאנסירט סעטלמענט פון 
 עיד׳ אין ניו יארק׳ס סקולס  

  
אפמאך פארלאנגט פון ניו יארק סטעיט צו מאכן באדייטנדע פארשריטן אין פינאנצירן ׳פאנדעישען  

 בודזשעט   2024עיד׳ דעם יאר, און עס פולשטענדיג פינאנצירן אין דעם 
  

׳פאנדעישען עיד׳ נעמט סקול דיסטריקט רייכקייט און סטודענט געברויכן אין חשבון צו שאפן א  
 גלייכבארעכטיגטע אויסטיילנוג פון סקול פינאנצירונג 

  
גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן אז ניו יארק סטעיט האט היינט דערגרייכט אן אפמאך צו  

קעיס,   ניו יארק סטעיט׳  .vרקערס פאר סטודענטס עדיוקעשענעל רייטס ׳ניו יאסעטלען און אפשטעלן די 
אויספירנדיג אויף די סטעיט׳ס אנטשלאסנקייט צו פינאנצירן אין פולן די איצטיגע ׳פאנדעישען עיד׳ 

פארמולע צו ניו יארק׳ס סקול דיסטריקטס איבער דריי יאר, און ענדיגן דער סטעיט׳ס פריערדיגע  
 נויטיגע פינאנצירונג פאר אונזערע סטודענטן.  -לן די העכסטקעגנשטאנד צוצושטע

  
קוואליטעט עדיוקעשען אויף צו האבן סוקסעס אין אונזער  -יעדע איינציגער ניו יארקער קומט זיך א הויכע"

נויטיגע שטאנדטייל פון יענע געלעגנהייט פאר אונזערע -סטעיט,און פובליק סקולס זענען א העכסט
דער סעטלמענט פארשליסט א  "  האט גאווערנער האקול געזאגט. "אויף העכער,קינדער׳ס שטייגן 

לאנגן קאפיטל פון אומגלייכקייט, און צייגט מיין אדמיניסטראציע׳ס אנטשלאסנקייט אפצווויישן דאס  
ברעטל און פולשטענדיג פינאנצירן פובליק עדיוקעשען דורך ניצן אן אפרופנדע מוסטער וואס נעמט אריין 

ון די אייגנארטיגע געברויכן פון יעדן דיסטריקט. טוהן איז וויכטיגער ווי רעדן, און כָאטש דער  אין חשב
סעטלמענט איז טאקע דער ערשטער טריט, פירן מיר אויס ווייטער מיט פינאנצירן די סטעיט׳ס 

יעדעס  בודזשעט. די צוקונפט פון אונזער סטעיט ווענדט זיך אויף אונזער פעאיגקייט צו עדיוקעיט׳ען 
קינד, און ׳פאנדעישען עיד׳ וועט אנווענדן א קריטישע בליק צו אדרעסירן אומגלייכקייטן און פארזיכערן 

  "אז נויטבאדערפטיגע סקולס באקומען די פינאנצירונג וואס עס קומט זיך זיי.
  

סטעיט צו   , האט געזוכט צו פארלאנגען פון ניו יארק2014די ליטיגאציע, וועלכס גייט שוין אן זינט 
פולקאם פינאנצירן די ׳פאנדעישען עיד׳ פארמולע וואס איז געשטעלט געווארן אין פלאץ נאך די 

היסטארישע קאמפיין פאר פינאנציעלע גלייכקייט קעיסעס, און איז פריער געווען קעגנגעשטעלט דורך  
ון די סקול דיסטריקט  , און נעמט אין חשב2007דער סטעיט. ׳פאנדעישען עיד׳ איז געשאפן געווארן אין 

פארמעגנס און מיטלען ווי אויך סטודענט געברויכן כדי צו שאפן א גלייכבארעכטיגטע אויסטיילנוג פון 
סטעיט פינאנצירונג פאר סקולס. ניו יארק סטעיט האט אבער קיינמאל פריער נישט פולשטענדיג  

 פינאנצירט ׳פאנדעישען עיד׳.  
  

דער נייער סעטלמענט פארלאנגט פון ניו יארק סטעיט איינצופירן פולשטענדיגע פינאנצירונג פון 
איינגעפירטע סטעיט בודזשעט  2022בודזשעט. אין דער  2024׳פאנדעישען עיד׳ אנגעהויבן פון דעם 

נדיג  באשטעטיגט אין אפריל, האבן די עקזעקיוטיוו און לעגיסלאטור מסכים געווען אויף צו פולשטע 



בודזשעט, און אריינגשטעלט דעם פארשפרעכונג   2024פינאנצירן ׳פאנדעישען עיד׳ אנגעהויבן פון דער 
   אלס געזעץ.

  
 א צוטיילונג פון איצט ערווארטעטע ׳פאנדעישען עיד׳ פינאנצירונג ווערט געגעבן אונטן:  

  

פראצענט פון די עקזיסטירנדע   30ביליאן דאלער, צו דעקן  19.8: 2022פאר׳ן יאר  •
  חסרון

פראצענט פון די  50ביליאן דאלער, צו דעקן  21.3: אומגעפער 2023פאר׳ן יאר  •
  ערווארטעטע חסרון

ביליאן דאלער, צו עלימינירן די ערווארטעטע חסרון,   23.2: אומגעפער 2024פאר׳ן יאר  •
  ירן דעם פולן סכום פון ׳פאנדעישען עיד׳ פאר אלע סקול דיסטריקטןאון פינאנצ

  

מיר האבן שווער געקעמפט פאר די פארשפרעכונג צו  "סענאטארקע שעלי ב. מייער האט געזאגט, 
פינאנצירן אין פול אונזער אויסגעצייכנטע עדיוקעשען פליכט איבער א משך פון דריי יאר. עס דערפרייט 

איצט לייגן די לאנגיעריגע ליטיגאציע אונטער אונז בשעת מיר זעצן פאר ווייטער זיך   מיר אז מיר קענען
פאראויס צו ציען מיט די פארשפראכענע פָאנדינג און פארברייטערטע עדיוקעשענעל געלעגנהייטן. ניו 

  יארק סטעיט האט ענדליך אנערקענט די קאנסטיטוציאנעלע פרינציפ פון א שטארקע הויפט בילדונג פאר
יעדעס קינד. איך דאנק גאווערנער האקול פאר איר אנטשלאסנקייט צו פובליק עדיוקעשען און איך 

אנערקען די פילע עלטערן און שתדלנים וועלכע האבן קיינמאל נישט אויפגעגעבן און כסדר זיך אפגערופן  
   "און ארויסגערעדט לטובת זייערע קינדער.

  
איך בין דאנקבאר געוואויער צו ווערן פון גאווערנער  "  סענאטאר ראבערט דזשעקסאן האט געזאגט,

לאוסוט, וועלכס איז אנגגעברענגט געווארן ווען ניו יארק   NYSERהאקול׳ס באשלוס צו סעטלען דעם 
סטעיט האט פארגעזעצט צו איגנארירן איר אייגענע פינאנצירונג פארמולע פאר פובליק סקול סטודענטן.  

אבן ערשט אנגעהויבן דעם קאמפיין פאר פינאנציעלע גלייכבארעכטיגקייט ווען מייקל רעבעל און איך ה
, האבן מיר געוואוסט עס וועט זיין א לאנגער קאמף צו  1993אין צפון מאנהעטען אין  6פון דיסטריקט 

באקומען די פָאנדינג וואס אונזערע סטודענטן קומט זיך. דער סעטלמענט איז א טריט אין גוטן ריכטונג  
ארבעטנדע עדיוקעיטערס וועלכע האבן ווייטער געפירט די סקולס  -ערע סטודענטן און די שווערפאר אונז 

דורך א דור פון אנגעשטרענגטע בודזשעטס און, אין די לעצטע צייט, א פאנדעמיע. עס איז מיר א פרייד  
אטיווע סעסיע וואו  צו קענען אוועקלייגן מיינע אלבאני ווָאקינג סניקערס און איך קוק ארויס אויף א לעגיסל

קינדער׳ס רעכטן צו א שטארקע יסודות׳דיגע עדיוקעשען ווערט נישט געניצט אלס א פאליטישע  
   "פארהאנדלס מיטל.

  
איך בין גאר שטארק דערפריידט אז דער ענין איז "מיטגליד מייק בענעדעטא האט געזאגט, -אסעמבלי 

גע׳סעטל׳ט און איך בין דאנקבאר פאר גאווערנער האקול׳ פירערשאפט. די קינדער פון ניו יארק וועלן  
   "שלאפן רואיגער היינט ביינאכט.

  
קוואליטעט עדיוקעשען עקזעקיוטיוו דירעקטאר דזשעסמין גריפער האט  -עלייענס פאר הויך 

י פארשפרעכונג צו פינאנצירן ׳פאנדעישען עיד׳ אין פול וועט פארזיכערן אז שווארצע,  ד"געזאגט, 
אינקאם קינדער קענען גיין אין סקולס וואס באקומען די פולע מיטלען, און וועט באדייטנד  -ברוינע, און לָאו

ן העכסט  פארקלענערן דעם חסרון אין געלעגנהייטן. היינט צייכנט אפ דעם אנהייב פון א נייער או
צייטיגער קאפיטל אין דעם קאמף פאר עדיוקעשען יושר אין ניו יארק. גאווערנער קעטי האקול׳ס  

באשלוס צו סעטלען דעם לאוסוט אויפ׳ן באדינג אז ניו יארק סטעיט וועט איינפירן אין פאזעס  
ן און קאמיוניטי איז א מערקווירדיגע ענדערונג אין א קאמף וואס עלטער 2024׳פאנדעישען עיד׳ ביזן יאר 

מיטגלידער האבן שוין געקעמפט אויף צענדליגע יארן, און איינס וואס צייכנט אפ דעם גאווערנער׳ס  
   "אנטשלאסנקייט צו גלייכקייט פאר ניו יארק׳ס סטודענטן.
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