אויף תיכף ארויסצוגעבן10/21/2021 :

גאווערנער קעטי האקול

גאווערנער האקול אנאנסירט אדמיניסטראציע באשטימונגען ,נאמינאציעס ,און רעקאמענדאציעס
גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט נייע באשטימונגען ,נאמינאציעס ,און רעקאמענדאציעס צו
איר אדמיניסטראציע.
"עס איז בלי ספק אז ניו יארק שטייט אויס ריזיגע שוועריגקייטן ,און עס איז בהחלט גאר נויטיג אז מיר
זאלן צוציען די בעסטע טאלאנטן צו רעגירן אויף אונזער סטעיט און קעמפן פאר אונזערע מענטשן ",האט
גאווערנער האקול געזאגט" .די מענטשן וועלן אנפילן וויכטיגע ראלעס און העלפן אונזער
אדמיניסטראציע פארשטערקערן אירע אפרופן צו א ריי קריטישע פאדערונגען ,פון באשיצן ניו יארקער
איינוואוינער אין לויף פון עמערדזשענסיס צו רעגולירן די סטעיט׳ס פינאנציעל סיסטעם".
דזשענעט עם .מאָ י וועט ווערן נאמינירט אלס קאמישענער פון דער אפיס פאר גענעראלע סערוויסעס
( .)OGSזי האט צום לעצט סערווירט אלס די עקזעקיוטיוו וויצע פרעזידענט און טשיעף אפערעיטינג
אפיסער פאר ׳פובליק העלט סאלושענס׳ ,אן ארגאניזאציע אנטשלאסן צו רעדוצירן געזונטהייט
אומגלייכקייטן לענגאויס ניו יארק סיטי .אין דער ראלע האט זי אויפגעזעהן PHS׳ס פינאנץ און
אקאונטינג ,יּומען ריסאָ רסעס ,אינפארמאציע טעכנאלאגיע ,איינריכטונגען און ריעל עסטעיט
פארוואלטונג ,און קאנטראקטינג און פארוואלטונג סערוויסעס טיעמס .פריער האט מס .מאָ י געדינט אלס
 COOביי די אפיס פון דער ניו יארק אטוירני גענעראל ,אויפזעענדיג אירע ביזנעס אפעראציעס מיט א
 225מיליאן דאלערדיגע בודזשעט און  1,800באשעפטיגטע איבער  33לאקאציעס ,און א
מאדערניזירונג פראגראם איבער׳ן גאנצן ענטערּפרייז .מס .מאָ י האט געדינט אלס דער הויפט
סטראטעגיע אפיסער ביי דער ברוקלין פובליק לייברערי ,טרייבנדיג איר מיסיע-קריטישע סטראטעגיע
איניציאטיוון צו ליפערן אינאווירנדע סערוויסעס ,שאפן איינקונפט און פארבעסערן אפעראציעס ..זי האט
געדינט אלס געהילף שטאב הויפט און סיניאר פאליסי ראטגעבערין אין דער  NYCאפיס פון דער
מעיאר ,פאקוסירט אויף קאסטומער סערוויס סטראטעגיעס ,טעכנאלאגיע ,און אינאוואציע .בעפאר איר
צייט אין פובליק סערוויס האט זי געארבעט ביי פארוואלטונג קאנסולטינג פירמע ׳ּבּוז עלען העמילטאָ ן׳
און העלט אינשורענס קאמפאני ׳אנטהעם׳ .מס .מאָ י האט באקומען איר  BAאין פאליטישע וויסנשאפט
און  MSאין מענעדזשמענט פון דער אוניווערסיטעט פון ראטשעסטער .מס .מאָ י וועט דינען אלס עקטינג
קאמישענער ביז׳ן באשטעטיגונג דורכ׳ן סענאט.
מאריע אימפעריעל וועט נאמינירט ווערן אלס קאמישענער פון מענטשן רעכטן ( .)DHRצום לעצט
האט מס .אימפעריעל געדינט אלס דער סי-אי-או פון דער  YWCAווייט פלעינס און צענטראל
וועסטשעסטער ,וועמענס מיסיע איז צו עלימינירן ראסיזם און באפולמעכטיגן פרויען .אונטער מס.
אימפעריעל׳ס פירערשאפט האט דער  YWCAגעענדיגט א  26מיליאן דאלערדיגע גרינע רענאוואציע פון
איר רעזידענץ ,א  4מיליאן דאלערדיגע ּבאָ נד ווידער-פינאנצירן איר נארט סטריט אקטיוויטעט צענטער,
ווידער אויסגלייכן די ארגאניזאציעס פראגראמען צו בעסער אפשפיגלען איר מיסיע ,אריינגערעכנט דאס
שאפן פון דעם צענטער פאר ראסע גלייכקייט אנגעהויבן אפריל  .2021מס .אימפעריעל איז אנערקענט
געווארן דורך וועסטשעסטער  914אלס א  2018׳ווימען אין ביזנעס׳ געווינער ,און באקומען פאָ רדהעם

לאָ ו סקול׳ס פיריק צענטער פאר סאציעלע יוסטיץ׳ס ׳טשעמפיאן פון יוסטיץ׳ פרייז ,דער וועסטשעסטער
מענטשן רעכט קאמיסיע פרייז פאר אונטערהייבן מענטשן רעכטן אין די קאונטי און אויך דער
וועסטשעסטער קאמיוניטי געלעגנהייט פראגראם ( )WESTCOPקאמיוניטי סערוויס פרייז .זי דינט
אויפ׳ן ּבאָ ורד אָ וו דירעקטאָ רס פון נאָ נּפראָ פיט וועסטשעסטער ,און דער ראט ּבאָ ורד פאר די פרויען אין
געריכטן קאמיטע פאר די ניינטע דזשודישעל דיסטריקט .מס .אימפעריעל האט אנגעהויבן איר קאריערע
ארבעטנדיג אלס אן אסאסיעט ביי "או׳מעלוועני ענד מייערס" לאָ ויער פירמע .זי איז א גראדואירטע פון
הארווארד אוניווערסיטעט ,דער ראבערט וואגנער גראדואירער סקול פון פובליק סערוויס און הארווארד
לאו סקול .מס .אימפעריעל וועט דינען אלס עקטינג קאמישענער ביז׳ן באשטעטיגונג דורכ׳ן סענאט.
דזשעקי ברעי וועט נאמינירט ווערן אלס קאמישענער פון דער ניו יארק סטעיט דיוויזיע פון היימלאנד
סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערוויסעס ( .)DHSESזי שליסט זיך אן מיט׳ן האקול אדמיניסטראציע
נאכ׳ן קאארדינירן שפיטאל סּורדזש קאפאציטעט אין די שפיץ צייטן פון קאוויד פאר ניו יארק סיטי,
סערווירנדיג אלס דער דעפיוטי עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון  NYC׳טעסט ענד טרעיס קאָ רּפס׳ ,און א
סיניאר ראטגעבער פאר דער שטאט׳ס וואקסינאציע קאמפיין .זי האט פריער סערווירט אלס דער
ערשטער דירעקטארין פון דער מעיאר׳ס ׳אפיס צו באשיצן טענאנטן׳ ,וואו זי האט געבויט א נייע אפיס
פון דער ערד ארויף ,פאקוסירט אויף טענאנט רעכטן און באשיצנדיג די שטאט׳ס  2מיליאן דינגער
הויזגעזינדער .בעפאר דעם האט זי סערווירט אלס די ערשטע געהילף קאמישענער ביי דער ניו יארק
סיטי דעפארטמענט פאר האָ ומלעס סערוויסעס ,דער לאנד׳ס גרעסטע און מערסט קאמפרעהענסיווע
היימלאזיגקייט סיסטעם ,וואו זי האט אויפגעזעהן טאג טעגליכע אפעראציעס און איינפירונג פון דער
שטאט׳ס ׳טורנינג דע טייד אַ ן האָ ומלעסנעס׳ פלאן .בעפאר זיך אנשליסן אין  NYCרעגירונגשאפט האט
מס .ברעי געדינט אלס געהילף שטאב הויפט ביי דער נאציאנאלע אקיאנישע און אטמאספערישע
אדמיניסטראציע און שטאב הויפט ביי דער נאציאנאלער וועטער סערוויס .דארט האט זי פאקוסירט אויף
סטאביליזירן די לאנד׳ס וועטער סעטעלייט פראגראמען ,איינפירנדיג די וועטער סערוויס׳ס וויזיאן
צוצושטעלן הויך-קוואליטעט באשלוס שטיצע סערוויסעס צו סטעיטס און לאקאליטעטן ,און אנטוויקלען
קלימאט צופאסונג ּפאָ ליסי .זי איז אן אַ לּומנע פון דער אוניווערסיטעט פון מישיגען און פארמאגט א
מאגיסטער דיפלאם אין פובליק געזונטהייט פון קאלומביע אוניווערסיטעט׳ס מעילמען סקול פון פובליק
געזונטהייט .מס .ברעי האט א ברען פאר פובליק סעקטאר טשעינדזש מענעדזשמענט און מאכן אז
ביוראקראטיע זאל ארבעטן .מס .ברעי וועט דינען אלס עקטינג קאמישענער ביז׳ן באשטעטיגונג דורכ׳ן
סענאט.
לוסי לענג איז באשטימט געווארן אלס אינספעקטאר גענעראל פון די סטעיט ניו יארק .לענג האט צום
לעצט סערווירט אלס דירעקטארין פון די אינסטיטוט פאר אינאוואציע אין פראקורירן ( )IIPארבעטנדיג
מיט פראקורירער און קאמיוניטיס צו העכערן זיכערהייט ,יושר און עהרע אין די קרימינאלע יוסטיץ
סיסטעם .אונטער איר פירערשאפט ,האט דער  IIPאדוואקירט פאר קרימינאלע יוסטיץ רעפארמען און
פאקוסירט אויף רעדוצירן שיסערייען און פאטאליטעטן אין וועלכע די פאליציי איז אריינגעמישט,
שאפנדיג א נאציאנאלע פראקורירער אנווייזונגען צו העכערן פאראנטווארטליכקייט און רופנדיג פאר
העכערע שטיצע פאר קרבנות פון פאליציי געוואלדטאט .אין  2006האט לענג אנגעהויבן איר קאריערע
אלס א געהילף  ,DAערשט אין דער אפיעלס ביורא און שפעטער אין דער פראצעס דיוויזיע .זי האט אויך
געדינט אלס ספעציעלע קאונסעל פאר׳ן דיסטריקט אטוירני ווי אויך אלס עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון דער
אין-האַ וס דורכקלער-אינסטאנץ ,די מאנהעטען  DAאקאדעמיע ,וועלכס האט פארברייטערטע לעגאלע
טרענירונג פאר פראקורירער און אנטוויקלט פראקורירונג רעפארם ּפאָ ליסי .דארט האט זי געשאפן א
פראגראם וואס רופט זיך ׳אינסייד קרימינעל דזשוסטיס׳ ,אן איינציג-סארטיגע קאלעדזש קלאס פאר
פראקורירער און איינגעשפארטע סטודענטן צו שטודירן קרימינאלע יוסטיץ אינאיינעם אינעווייניג אין
טורמע .לענג איז גערופן געווארן אן אויפקומענדע שטערן דורך דער ניו יארק לאָ ו זשורנאל אין  .2015זי
איז געווען א מיטגליד פון דער  2017קלאס פון פרעזידענציעלע פירערשאפט סקאָ לערס ,א פראגראם
אנגעהויבן אין  2014דורך געוועזענע יו-עס פרעזידענטן ביל קלינטאן און דזשארדזש דאָ ּבליו בוש און

סערווירט אלס א טערמין מיטגליד אויפ׳ן קאונסיל פון אויסלענדישע באציאונגען .לענג האט באקומען
דער  2020עליזאבעט הורלאק בעקמען פרייז פון דער אמעריקאנע פסיכאלאגישע אסאסיעשען ,פאר
איר ארבעט אלס אן עדיוקעיטער וואס האט אינספירירט אירע סטודענטן צו מאכן א דיפערענץ אין
זייערע קאמיוניטיס .זיך איז באשטימט געווארן צו און סערווירט אויף דער ניו יארק סטעיט ּבאַ ר
אסאסיעשען טעסק-פאָ רסעס אויף ראסע אומ׳יושר און פאליציי רעפארם אין  ,2020און אויף ׳ראסיזם,
סאציעלע גלייכקייט ,און די געזעץ׳ אין  .2021זי איז די שרייבערין פון ׳מאַ רטש אַ ן!׳ ,א קינדער בוך וועגן
פרויען׳ס פרייהייט ארויסגעלאזט אין אנערקענונג פון די 100׳סטע יארטאג פון דער 19׳טע אמענדמענט.
אין  2021איז לענג גערופן געווארן איינע פון ׳וואּורט׳ מאגאזין׳ס  50פרויען וואס טוישן די וועלט .לענג
האט באקומען איר  BAאין פאליטישע וויסנשאפט מיט הויכע עהרעס פון סווארטמאר קאלעדזש און איר
 JDפון ׳קאלומביע לאו סקול׳.
גאווערנער האקול רעקאמענדירט די קאמישענערס פון דער ניו יארק סטעיט אינשורענס פאָ נד
( )NYSIFבאשטימען גאוראוו וואסישט אלס עקזעקיוטיוו דירעקטאר .מר .וואסישט האט געדינט אלס
א ראטגעבער פאר די געוועזענער פארזיצער פון דער ּבאָ ורד אָ וו גאווערנערס פון דער פעדעראלע
רעזערוו סיסטעם ,אלס א לאָ ויער צו דריי גאווערנערס פון ניו יארק ,און אין הויפט ראלעס ביי דער ניו
יארק דעפארטמענט פון פינאנציעלע סערוויסעס ,איר פארגייער ,דער ניו יארק אינשורענס
דעפארטמענט ,און דער ניו יארק אטוירני גענעראל׳ס אפיס .אלס סיניאר וויצע פרעזידענט און
דירעקטאר פון דער פינאנציעלע רעגולאציע פראגראם ביי דער וואלקער עלייענס ("עלייענס") פון 2014
ביז  ,2020האט מר .וואסישט געראטן געוועזענער פעדעראל רעזערוו טשערמאן פאול וואלקער און
פילצאליגע וואלקער עלייענס ּבאָ ורד מיטגלידער אויף פינאנציעלע סטאביליטעט און רעגולאטארישע
אנגעלענגנהייטן .מר .וואסישט האט אויך אנגעוויזן דאס אנטוויקלען פון רעפארם פארשלאגן און
געשטיצט דער עלייענס׳ס ּפאָ ליסי פריאריטעטן בעפאר דער פעדעראלע רעגירונג ,אריינגערעכנט די
סענאט קאמיטע אויף בענקינג ,האוזינג ,און אינער-שטאטישע אנגעלעגנהייטן ,די האוס פינאנציעלע
סערוויסעס קאמיטע ,און א רייע פינאנציעלע רעגולאטאר אגענטורן .בעפאר זיך אנשליסן אין דער
עלייענס ,האט מר .וואסישט פארברענגט א צענדליג יאר אין ניו יארק סטעיט רעגירונגשאפט .צום לעצט
האט ער געדינט אלס עקזעקיוטיוו געהילף סופעראינטענדענט פון  ,DFSאנפירנדיג דער אגענטור׳ס
בענקינג דיוויזיע ,און בעפאר דעם איז ער געווען סיניאר געהילף סופעראינטענדענט פון DFS׳ס
פארגייער אגענטור ,דער  NYSאינשורענס דעפארטמענט .מר .וואסישט האט אויך געארבעט אלס
ערשטע געהילף קאונסעל און געהילף קאונסעל צו דריי גאווערנערס פון ניו יארק און געהילף אטוירני
גענעראל אין די אינוועסטירונג באשיצונג ביורא פון דער  NYSאטוירני גענעראל׳ס אפיס .מר .וואסישט,
א גראדואירטע פון ניו יארק אוניווערסיטעט און סט .דזשאן׳ס אוניווערסיטעט סקול אוו לאו ,איז א נישט-
רעזידענט פעלאָ ו ביי דער אלוועלטליכע פינאנציעלע מארקעטס צענטער ביי דוק לאו סקול און א
ביישטייערער צו פען לאו סקול׳ס רעגולאטאר איבערזיכט.
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