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 ׳סייבער סעקיוריטי׳ באוואוסטזיניגקייט מאנאט   2021גאווערנער האקול דערקלערט אקטאבער 
  

  2021דער טעמע פון איז  BeCyberSmart#"טוהט אייער חלק.  "
  

 2021צו דערקלערן אקטאבער  פראקלאמאציעגאווערנער קעטי האקול האט היינט ארויסגעגעבן א  
טייל פון אן אנטשלאסענער   ׳סייבער סעקיוריטי׳ באוואוסטזיניגקייט מאנאט דער מעלדונג קומט אלס 

אונטערנעמונג צו העכערן באוואוסטזיניגקייט איבער די וויכטיגקייט פאר אלע ניו יארקער זיך צו 
אנטוויקלען שכל׳דיגע סייבער סעקיוריטי אויפפירעכץ און זיכערע אנליין איינגעוואוינטקייטן אין די צייט  

ונגען. ׳סייּבער סעקיוריטי באוואוסטזיניגקייט וואס מיר שטייען אויס מער און מער אינטערנעט דרא 
מאנאט׳ אבזערווירט יעדן אקטאבער, אז א נאציאנאל אנערקענטער צוזאמענגעארבעטע באמיאונג צו  
באשעפטיגן און אויסשולן דעם פובליק איבער סעקיוריטי און צוצושטעלן די מיטלען און רעסָארסן זיי צו  

 העלפן בלייבן זיכער אנליין. 
  
ן די צייט וואס אונזערע ארטיגע, סטעיט, און פעדעראלע אייגנשאפטן זענען מער און מער פארנומען  אי"

וויכטיג אז סיי -מיט די שאדנס פאראורזאכט דורך אנליין פארברעכערישע אקטיוויטעטן, איז קריטיש
יוריטי סעק-יחידים און סיי אינסטיטוציעס פארזיכערן א געווידמעטע פאקוס אויף פאסיגע סייבער

מיר העכערן באוואוסטזיניגקייט פאר ניו יארקער ביין "האט גאווערנער האקול געזאגט.  " אויפפירעכץ,
יעדן שטאפל פון פובליק און פריוואטע סעקטאר כדי אז אונזער סטעיט זאל קענען ווייטער פירן דאס לאנד 

   "׳סטע יארהונדערטיגע דראונג.21אין אגרעסיוו באקעמפן דער שטייגנדע  
  

טוהט אייער  " —׳טער יערליכע ׳סייּבער סעקיוריטי באוואוסטזיניגקייט מאנאט׳ 18די טעמע פאר דער 
סעקיוריטי און -הייבט ארויס די וואקסנדע וויכטיגקייט פון סייבער  — "BeCyberSmart#חלק.  

שטייגנדער  -דר דערמוטיגט יחידים און ארגאניזאציעס צו די נויטיגע מאסנאמען זיך צו באשיצן אין א כס
 באהעפטענע וועלט.  

  

די דיוויזיע פון היימלאנד סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערוויסעס ארבעט אינאיינעם מיט דער רעגירונג  "
וויכטיגע אינפראסטרוקטור צוזאמענארבעטער אונטערצוהייבן באשיצונגען קעגן סייּבער -און קריטיש

האט געזאגט ניו יארק סטעיט דיוויזיע   "טן ווען זיי טרעפן זיך,דראונגען און זיך גיך אפרופן צו אינצידענ
פון היימלאנד סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערוויסעס עקזעקיוטיוו דעפיוטי קאמישענער טערענס  

פונדעסטוועגן איז סייבער סעקיוריטי די אחריות פון יעדן איינעם באזונדער. צו קענען  " דזשעי. אוליערי.
וויכטיג אויף צו באשיצן פערזענליכע  -ייּבער דראונגען און זיך פאסיג אפרופן איז קריטישאידענטיפיצירן ס

אינפארמאציע, און צוליב דעם זאלן ניו יארקער נעמען מאסנאמען דורכאויס ׳סייּבער סעקיוריטי 
ס זיי באוואוסטזיניגקייט מאנאט׳ זיך אויסצושולן אויף די ריזיקעס און פארשטיין די פשוט׳ע שריטן ווא

   "קענען נעמען צו באשיצן די סיסטעמס און נעטווארקס אויף וועלכע זיי פארלאזן זיך.
  
וויכטיג פאר אונז אלע צו  -אטאקעס האלטן אין איין שטייגען, איז קריטיש-אין דער צייט וואס סייּבער"

גט עקטינג  האט געזא  " פארשטאפן די מעגליכע פעלערן צו רעדוצירן די ריזיקע פון אזעלכע אטאקעס,

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-10/Cybersecurity_Awareness_Month_2021.pdf


דער ניו יארק סטעיט "  סופעראינטענדענט פון פינאנציעלע סערוויסעס עדריענע עי. העריס.
דעפארטמענט פון פינאנציעלע סערוויסעס האלט ווייטער אן אויפצוהאלטן די דעפארטמענט׳ס 

סעקיוריטי רעגולאציע צו העלפן פארזיכערן אז רעגולירטע  -לאנדיגע סייבער-אין -אינאווירנדע און ערשט
ן די גאנצקייט פון ניו יארק׳ס  אטאקעס, באשיצן קאנסומערס או-אינסטאנץ זענען וואך אנטקעגן סייּבער

   " פינאנציעלע סערוויסעס אינדוסטריע.

  
 יארק   ניו געזאגט האט "אין דער דיגיטאלע תקופה איז סייבער סעקיוריטי אונזער העכסטע פריאריטעט,"

אדאנק די פירערשאפט פון ". רידיק ׳טאני׳ אנדזשעלא אפיציר   אינפארמאציע  טשיעף סטעיט
ונזערע מיטארבעטער אויף אלע שטאפלען פון דער רעגירונג, איז ניו יארק גוט  גאווערנער האקול און א

נעמען פראאקטיווע צוגעגרייט צו אדרעסירן סייּבער דראונגען. מיר מוזן אלע ארבעטן אינאיינעם און 
  "שריטן צו האלטן ניו יארק זיכער.

  
וואס זיי  באשיצונג פון זייער אייגענע דיגיטאלע פלאץפארזיכערן אז יעדע יחיד איז אינוועסטירט אין די "

וויכטיג אין דער פארצווייגטער, באהאפטענער וועלט אין וועלכע מיר וואוינען  -פארנעמען איז קריטיש
עס איז  "  האט געזאגט ניו יארק סטעיט טשיעף אינפארמאציע אפיציר קערען סאראדי. "היינט,

ייט אויפ׳ן באניץ פון טעכנאלאגיע אין יעדע הינזיכט פון אונזערע  שטייגנדע אנגעוויזנק-פארהאן א כסדר
לעבנס, און מיט די אנגעוויזנקייט קומען ריזיקעס צו קאנפידענציעליטעט, ריכטיגקייט, און צוגענגליכקייט.  

דעריבער מוזן מיר אלע פארשטיין אונזער ראלע אין איינהאלט דער ריזיקע. ׳סייּבער סעקיוריטי 
יגקייט מאנאט׳ גיבט אן אויסגעצייכנטע געלעגנהייט צו פאקוסירן אונזער אויפמערקזאמקייט באוואוסטזינ

אויף פאסיגע ׳סייּבער ריינקייט׳ אויפפירעכץ, וועלכס וועט העלפן באניצער באשיצן זייער אידענטיטעט,  
   "מכשירים, און אינפארמאציע.-כלי

  
יעדן טאג ארבעטן סטעיט " פ. ברוען האט געזאגט,  ניו יארק סטעיט פאליציי סופעראינטענדענט קעווין 

פאליציי באשעפטיגטע, סיי באשוואוירענע און סיי ציווילע, צו האלטן ניו יארקער זיכער אנליין. מיר ווילן 
דערמאנען פאר׳ן פובליק אז די זעלבע ווי איר דארפט אין אכט נעמען וואס טוט זיך ארום אייך פיזיש, 

בע באוואוסטזיניג איבער אייער אנליין אנוועזנהייט. מאכט זיכער אז די  דארפט איז זיין די זעל
- טו-וועבזייטלעך וואס איר באזוכט זענען זיכער, אייער קאמפיוטער און עלעקטראנישע כלים זענען אפ

דעיט מיט קראנטע סעקיוריטי סָאפטוועיר, און טיילט נישט מיט קיינעם אייער ּפַאסווָארד. אויך זאלט איר  
ערקוקן אייער פינאנציעלע סטעיטמענטס אויף א כסדר׳דיגן אופן זיכער צו מאכן אז איר זענט נישט  איב

פארבינדענע  -קיין קרבן פון שווינדלעריי. אינאיינעם קענען מיר אפהאלטן צוקונפטיגע סייּבער
  "פארברעכנס. 

  
יין איבערהויפט שווער  סעקיוריטי פאדערט גאר אסאך פון יעדע ארגאניזאציע, אבער עס קען ז -סייבער

פאר ביזנעסער וואס זענען צו קליין צו האבן א געווידמעטע טשיעף אינפארמאציע סעקיוריטי אפיציר און  
׳ווערייזאן׳ דאטע אריינברעך אויספארשונג באריכט, ווערן איבער  2019סעקיוריטי שטאב. לויט א -סייבער

 סער.  אטאקעס געצילט אויף קלענערע ביזנע-פון סייּבער 43%
  

- דער ניו יארק סטעיט דעפארטמענט פון פינאנציעלע סערוויסעס אין צוזאמענארבעט מיט דער נאן 
סעקיוריטי געצייג פאר קלענערע  -( גיבט אומזיסטע סייבערGCAפראפיט ׳גלאובעל סייּבער עלייענס׳ ) 

ביזנעסער. די רעסָארסן העלפן קלענערע ביזנעסער צו באשיצן זיך און זייערע קאסטומערס פון די 
סעקיוריטי  -שטייגנדע סייּבער דראונגען. די ערטער וואס ווערן געדעקט אין דער אומזיסטער סייבער

ידענטיפיצירן הארדווער און סָאפטוועיר, אפדעיט׳ען באשיצונגען קעגן  געצייגן פעקל רעכענען אריין א
אפ  - פאקטארישע אויטענטיקאציע, האבן א בעק-סייּבער דראונגען, פארשטערקערן ּפַאסווָארדס און מולטי

 און רעקאווערי סיסטעם פאר דאטע, און אפהיטן אימעיל סיסטעמס. 
  



אנטוויקלטער  -DFSפאר קלענערע ביזנעסער און די  ׳טּולקיט׳סעקיוריטי -דער אומזיסטער סייבער
 . וועבזייטל DFSסעקיוריטי פאליסיס קען מען געפונען אויף דער -מוסטער סייבער

  
יעריגע טעמע דערמוטיגט יחידים און ארגאניזאציע צו נעמען ערנסט זייער ראלע אין באשיצן זייער -די היי

איינפירנדיג שטערקערע סעקיוריטי  —סּפעיס. אויב יעדער טוהט זייער חלק -חלק פון סייּבער
און טרענירן  אויפפירעכץ, העכערן קאמיוניטי באוואוסטזיניגקייט, אויסשולן אומבאשיצטע אודיענצן,  

וועט אונזער שטארק באהאפטענער וועלט זיין מער זיכער און מער באפעסטיגט פאר יעדן   — ארבעטער 
   איינעם. 

  
 יעדע וואך אין ׳סייּבער סעקיוריטי באוואוסטזיניגקייט מאנאט׳ וועט זיך פארנעמען מיט א נייע טעמע:  

נגערעכנט די וויכטיגקייט פון שטארקע  היגיענע, אריי -פארשטיין און איינפירן פשוט׳ע סייּבער •
פאקטאר אויטענטיקאציע, דורכפירן סָאפטוועיר אפדעיטס, און איינפירן -פאסווארדס, ניצן מולטי

 ָאּפס פון דאטע.  -ּבעק
אנערקענען און באריכט ׳פישינג׳ פרואווען, צו זיי קומען דורך אימעיל, טעקסט מעסעדזשעס   •

   אדער טשעט קעסטלעך.
יחידים צו נישט נאר זיך באגייט מיט זיכערע אנליין אויפפירעכטס נאר אויך נעמען  באקרעפטיגן •

אין באטראכט זיך אנשליסן אין דער אויפגאבע צו פארזיכערן אונזער אנליין וועלט דורך נאכגיין א  
 סעקיוריטי. -קאריערע אין סייבער

ז פראדוקטן און פראצעסן סעקיוריטי א ביזנעס פריאריטעט דורך פארזיכערן א-צו מאכן סייבער •
סעקיוריטי ווען - זענען ׳סעקיּור ּביי דעזיין׳ און דערמוטיגן דאס אין באטראכט נעמען פון סייבער

 באהאפטענע כלים. -מען קויפט איין נייע אינטערנעט

  
NYS ITS   שטעלט צו א צאל אומזיסטע עדיוקעשען רעסָארסן פאר די פובליק, ווי צ.ב.ש. דער

עלעקטראנישע סייבער סעקיוריטי באוואוסטזיניגקייט געצייג פעקל. דער ׳טּולקיט׳ אנטהאלט סייבער 
 ּפאסטערס, קאלענדערס, ברָאשורן, און אנדערע אינהאלט וואס מען קען דאונלאד׳ען און סעקיוריטי טעמע

מיטטיילן מיט אנדערע כדי צו העלפן העכערן און פארשטערקערן סייּבער זיכערהייט טעמעס אין 
דער ׳טּולקיט׳ קען מען געפונען אויף דאס   פראקטישע, אינפארמאטיווע, הנאה׳דיגע, און ניצבארע וועגן.

ITS  וועבזייטל בייw.its.ny.gov/cisoww  . 
  

קאארדינירן א   NYS ITS CISOסעקיוריטי באוואוסטזיניגקייט מאנאט׳ טוהט -אינאיינעם מיט ׳סייבער
 .12ברייטע סייבער סעקיוריטי ּפָאסטער פארמעסט פאר סטודענטן אין קלאסן קינדערגארטן ביז -סטעיט

ן אויף האלטן קינדער זיכער אנליין אין א  דאס איז א צייטליכע געלעגנהייט פאר סקול לערער צו פאקוסיר
  ITSהנאה׳דיגע און אינפארמאטיווע אופן. ניו יארק סטעיט געווינער וועלן ווערן פיגורירט אויף דער 

פאר מער אינפארמאציע איבער דער   וועבזייטל און אריינגעשטעלט אין דער נאציאנאלער פארמעסט. 
poster-online-safe-kids-2022-https://its.ny.gov/2021-ּפָאסטער פארמעסט, ביטע באזוכט 

contest  . 
  

פאר מער אינפארמאציע איבער די נאציאנאלע   /www.its.ny.gov/cisoוועבזייטל ביי  ITSבאזוכט דעם  
און   NYSCyber# ׳סייּבער סעקיוריטי באוואוסטזיניגקייט מאנאט׳, פאלגט אונז נאך אויף טוויטער ביי

 .  /www.facebook.com/NYS.Office.ITSאויף פעיסבוק ביי 
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