אויף תיכף ארויסצוגעבן10/18/2021 :

גאווערנער קעטי האקול

גאווערנער האקול אנאנסירט  33מיליאן דאלער אין פעדעראלע פינאנצירונג צו פארשטערקערן
סעקיוריטי פאר נאנפראפיטס וואס שטייען אויס הויכע ריזיקעס פון טעראריזם
פינאנצירונג וועט העלפן נאן-פראפיט ארגאניזאציעס פארשטערקערן פאסיליטי סעקיוריטי און
אלגעמיינע גרייטקייט
גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן אנאנסירט איבער  33מיליאן דאלער אין פעדעראלע
פינאנצירונג צו שטיצן די באמיאונגען פון  198נאן-פראפיט ארגאניזאציעס וואס שטייען אויס א
געהעכערטע ריזיקע פון טעראריזם .די פינאנצירונג וועט ערלויבן פאר נאנפראפיטס צו פארשטערקערן
די סעקיוריטי פון זייער איינריכטונגען ,ווי אויך פארבעסערן זייער אלגעמיינע גרייטקייט .די דאזיגע
פינאנצירונג ,צוגעשטעלט דורך דער פעדעראלע עמערדזשענסי פארוואלטונג אגענטור דורך איר
נאנפראפיט סעקיוריטי גרענט פראגראם ,ווערט אלאקירט צו ניו יארק דורך צוויי באזונדערע
אויסטיילונגען .ארגאניזאציעס אינערהאלב דעם ניו יארק סיטי מעטרא געגנט וועט באקומען  27מיליאן
דאלער ,און ארגאניזאציעס לענגאויס די איבעריגע טייל פון דעם סטעיט וועלן באקומען  6.4מיליאן
דאלער .די  FEMAגרענטס דערגאנצען די צוגעגעבענע  25מיליאן דאלער אין סטעיט פינאנצירונג
לעצטנס אנאנסירט דורך גאווערנער האקול פאר ניו יארק׳ס נאנפראפיטס אונטערצוהייבן סעקיוריטי און
פארשטערקערן גרייטקייט קעגן האסע פארברעכנס און פארבינדענע אטאקעס.
"האס פארברעכנס האלטן אן ווייטער צו פלאגן די נאנפראפיט קאמיוניטי און די געלטער וועלן העלפן
ארגאניזאציעס פארשטערקערן זייער סעקיוריטי קעגן מענטשן און גרופעס וואס האבן א פראבלעם מיט׳ן
אננעמען דעם פאקט אז אונזער דיווערסיטעט איז דאס וואס מאכט ניו יארק סטעיט שטערקער ",האט
גאווערנער האקול געזאגט" .די וועלכע פירן אויס האס פארברעכנס וועלן קיינמאל נישט געווינען און זיי
וועלן אונז נישט צוטיילן .ניו יארק איז די מערסט דיווערס סטעיט אינ׳ם לאנד ,איינע פון אונזערע בעסטע
אייגנשאפטן ,און מיר מוזן ווייטער העלפן די ארגאניזאציעס זיך צו באשיצן כדי אז זיי זאלן קענען בליען
און ווייטער סערווירן זייערע קאמיוניטיס".
איבער׳ן גאנצן לאנד ווערט צוגעשטעלט א סך הכל פון  180מיליאן דאלער דורך דער נאנפראפיט
סעקיוריטי גרענט פראגראם אין יאר  .2021פון דער סומע איז  90מיליאן דאלער אין פינאנצירונג גרייט
געמאכט פאר נאן-פראפיט ארגאניזאציעס וואס געפונען זיך אין איינע פון די אינער-שטאטישע ערטער
סעקיוריטי איניציאטיוו (-)UASIדעזיגנירטע הויכע ריזיקע אינער-שטאטישע ערטער .די איבעריגע 90
מיליאן דאלער איז רעזערווירט געווארן פאר יוריסדיקציעס אינדרויסן פון די -UASIדעזיגנירטע ערטער.
ערלויבט קאסטן רעכענען אריין:
•

פלאנירן ,אריינגערעכנט סעקיוריטי ריזיקע פארוואלטונג פלענער ,אנהאלטבארקייט פון
אפעראציעס פלענער ,און אפרוף פלענער

•

אויסריכטונגען ווי צ.ב.ש .פיזישע סעקיוריטי פארבעסערונג אויסריכטונגען ,און אינספעקציע און
סקרינינג סיסטעמס

•

טרענירונג ,אריינגערעכנט אקטיווע שיסער טרענירונג ,און סעקיוריטי טרענירונג פאר
באשעפטיגטע ,מיטגלידער ,אדער א געמיינדע

•

אפרוף עקסערסייזעס

•

קאנטראקטירטע סעקיוריטי פערסאנאל

אין ניו יארק ,איז דער סטעיט׳ס -UASIדעזיגנירטע הויכע-ריזיקע אינער-שטאטישע ארט ניו יארק סיטי
מעטראָ געגנט .ספעציפיש וועט דאס באשטיין פון ניו יארק סיטי ,און וועסטשעסטער ,נעסאוי און
סופאלק קאונטיס .אין  2021פירט ניו יארק דעם לאנד אין סיי סך הכל פאָ נדינג און סיי די צאל געווינער
אין א -UASIדעזיגנירטע ארט .א סך הכל פון  UASI 182אויסטיילונגען זענען געגעבן געווארן צו 158
באזונדערע נאן-פראפיט ארגאניזאציעס ,פאר א סך הכל פון  27מיליאן דאלער.
דער ניו יארק סטעיט דיוויזיע פון היימלאנד סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערוויסעס פארוואלטן די
פראגראמען אין נאענטע קאארדינירונג מיט ארטיגע סטעיקהאָ לדערס .א סך הכל פון  230אויסטיילונגען
זענען געגעבן געווארן פאר  198ארגאניזאציעס ,ווייל געוויסע ארגאניזאציעס אפערירן מערערע
פלעצער.
די פעדעראלע פינאנצירונג וועט אונטערהייבן אנגייענדע באמיאונגען געפירט דורך גאווערנער האקול צו
פארזיכערן אז נאנ-פובליק סקולס און קולטורעלע צענטערס ,אריינגערעכנט רעליגיעזע-באזירטע
אינסטיטוציעס ,האבן די רעסאָ רסן וואס זיי דארפן האבן זיך צו באשיצן קעגן די דראונג פון האסע
פארברעכנס.
קאנגרעסמאן גרעיס מענג האט געזאגט" ,אין קאנגרעס בין איך געווען שטאלץ צו שטיצן די
נאנפראפיט סעקיוריטי גרענט פראגראם און העלפן העכערן פינאנצירונג פאר דער העכסט-נויטיגע
איניציאטיוו .אזוי ווי איך האב פריער געזאגט ,מיר טארן קיינמאל נישט נעמען קיין הינטערשטע זיץ צו
זיכערהייט .עס מוז אלעמאל זיין די העכסטע פריאריטעט ,און די העכסט-נייטיגע געלטער וועלן גיין א
ווייטן וועג צו פארשטערקערן די זיכערהייט פון נאנפראפיט איינריכטונגען .איך קוק ארויס אויף
פארצוזעצן די קאמף פאר נאך מער פאָ נדינג".
קאנגרעסמאן עדריאנא עספיילאט האט געזאגט" ,אין די  285טעג זינט יאנואר  6האבן מיר זיך
געלערנט אז מיר קענען פשוט זיך קיינמאל נישט נאכלאזן — איבערהויפט ווען עס קומט צו די
סעקיוריטי פון אונזער מערסט-נויטיגע אינסטיטוציעס .מיר וואוינען אין א נייע וועלט ,און אונזערע
קאמיוניטיס שטייען אויס דראונגען וואס זענען נאך קיינמאל פריער נישט געזעהן געווארן פון פערשוינען
וואס זוכן פארזייען כאאטישקיט און צושטערן דעם טעפעך פון אונזערע וואוינערטער .איך לויב
גאווערנער האקול אויף די היינטיגע אנאנסמענט אלאקירן די העכסט-נויטיגע פינאנצירונג צו פארזיכערן
אז אונזערע נאן-פראפיט ארגאניזאציעס האבן די רעסאָ רסן וואס זיי דארפן אויף צו פארשטערקערן די
זיכערהייט פון זייערע איינריכטונגען כדי אז זיי זאלן זיך קענען גרייט מאכן ,אפרופן ,און איבערבויען פון
סיי וועלכן קריזיס און האלטן זיכער אונזערע קאמיוניטיס".
וועגן דער דיוויזיע פון היימלאנד סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערוויסעס

דער ניו יארק סטעיט דיוויזיע פון היימלאנד סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערוויסעס שטעלט צו
פירערשאפט ,קאארדינאציע ,און שטיצע פאר באמיאונגען אפצוהאלטן ,באשיצן אנטקעגן ,גרייט צו
מאכן ,אפצורופן ,און איבערצוקומען פון טעראריזם און אנדערע מענטשן-געשאפענע און נאטורליכע
קאטאסטראפעס ,דראונגען ,פייערס ,און אנדערע עמערדזשענסיס .פאר מער אינפארמאציע ,באזוכט
דעם  DHSESפעיסבוק בלאט ,פאלגט נאך @NYSDHSESאויף טוויטער ,אדער אינסטעגרעם ,אדער
באזוכט .dhses.ny.gov
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