אויף תיכף ארויסצוגעבן10/22/2021 :

גאווערנאר קעטי האוקאל

גאווערנאר האוקאל שרייבט אונטער קרימינאלע דזשאסטיס ריפארם לעגיסלאציע צו געבן פאר
געוועזענע איינגעשפארטע ניו יארקער נאך שאנסן ,פארמינערן צוריקפאל און פארבעסערן פאבליק
זיכערהייט
לעגיסלאציע ( )S.294-A/A.2573-Aערלויבט מענטשן וועלכע זענען אמאל באשולדיגט געווארן
מיט א פארברעכן צו סערווירן אלס אויספירער פון אן עסטעיט
לעגיסלאציע ( )S.2803/A.5707ערלויבט מענטשן צו אויספירן ארנטליכע ארבעט אן פארלעצן
פאראול
לעגיסלאציע ( )S.2630/A.5549ערלויבט סערטיפיקאטן פאר גוטע אויפפירונג צו געגעבן ווערן
ביים צייט פון פריע באפרייאונג
לעגיסלאציע ( )S.2801-A/A.5705-Aערלויבט מענטשן וועלכע זענען אויסגעשטעלט צו
באפרייאונג אונטער אויפזיכט צו קעגנשטעלן ארבעט-פארבינדענע לעיבאר אומשטענדן
גאווערנאר קעטי האוקאל האט היינט אונטערגעשריבן אין געזעץ א בינטל פון קרימינאלע דזשאסטיס
ריפארם לעגיסלאציע צו געבן פאר געוועזענע איינגעשפארטע ניו יארקער נאך שאנסן ,פארבעסערן
פאבליק זיכערהייט אינאיינעם מיט פארמינערן צוריקפאל .די לעגיסלאציע ערלויבט מענטשן וועלכע
זענען אמאל געווען באשולדיגט מיט א פארברעכן צו סערווירן אלס אויספירער פון אן עסטעיט און
ערלויבט געוועזענע איינגעשפארטע מענטשן צו אויספירן ארנטליכע ארבעט אן פארלעצן פאראול .עס
ערלויבט אויך פאר סערטיפיקאטן פון גוטע אויפפירונג צו געגעבן ווערן ביים צייט פון פריע באפרייאונג
און ערלויבט מענטשן וועלכע ווערן באפרייט אונטער אויפזיכט פון פארשידענע סארטן צו קעגנשטעלן
ארבעט-פארבינדענע לעיבאר אומשטענדן.
די טיילן פון לעגיסלאציע איז געבויעט אויף גאווערנאר האוקאל'ס בליק פון א גלייכע צוגאנג צו פאבליק
זיכערהייט וואס שטארקט גלייכקייט אין די קרימינאלע דזשאסטיס סיסטעם אינאיינעם מיט פארזיכערן
אז ניו יארק סטעיט'ס גאסן בלייבן פארזיכערט .זיי פארמערן עקאנאמישע און סאושעל געלעגנהייטן פאר
געוועזענע איינגעשפארטע ניו יארקער זיך צוריקצוקערן צו זייערע קאמיוניטיס ,שטיצנדיג א גלייכערע
קרימינאלע דזשאסטיס סיסטעם .די גאווערנאר'ס צוגאנג נעמט אויך אריין מאסנאמען צו פארזיכערן אז
סטעיט און ארטיגע אגענטורן אינפארסירן די געזעץ מיט זיכערהייט און באווירקונג.
"פאר צו לאנג ,האט אונזער קרימינאלע דזשאסטיס סיסטעם אוועקגענומען די איינפאכע רעכטן פון
געוועזענע איינגעשפארטע מענטשן  -ספעציעל מענטשן פון קאליר  -אפילו נאך זיי האבן צוריקגעצאלט
זייער חוב צו מענטשהייט ",האט גאווערנאר האוקאל געזאגט" .די בינטל פון לעגיסלאציע נעמט
פאזיטיווע טריט פארווערטס צו פארזיכערן אז ניו יארק'ס קרימינאלע דזשאסטיס סיסטעם באגייט זיך
מיט יעדעם גלייך און אינעם זעלבן צייט פארבעסערט די זיכערהייט פון אונזערע געגנטער .עס איז

קריטיש אז מיר זאלן שטיצן א פארזיכערטע סטעיט אינעם זעלבן צייט פון פארזיכערן אז געוועזענע
איינגעשפארטע ניו יארקער האבן די געלעגנהייט פאר א צווייטע שאנס".
ערלויבנדיג מענטשן וועלכע זענען אמאל באשולדיגט געווארן מיט א פארברעכן צו סערווירן אלס
אויספירער פון אן עסטעיט)S.294-A/A.2573-A( .
די לעגיסלאציע ערלויבט א ניו יארקער וואס איז באשולדיגט געווארן פון א פארברעכן און גענצליך
סערווירט א טורמע אורטייל די מעגליכקייט צו ווערן די אויספירער פון א פאמיליע עסטעיט .פריער ,האט
די געזעץ אפגעהאלטן סיי ווער וואס איז באשולדיגט געווארן מיט א פארברעכן פון סערווירן אלס
אויספירער פון אן עסטעיט ,אפילו אויב דער מענטש איז אויפגענומען געווארן אלס אויספירער פונעם
עסטעיט דורך א געשטארבענע עלטערן אדער פאמיליע מיטגליד'ס צוואה .די לעגיסלאציע ערלויבט
געריכטן צו פארזעצן צו באגרעניצן א מענטש'ס מעגליכקייט צו ווערן אן אויספירער אין געוויסע פעלער
אין וועלכע די פריערדיגע פארברעכן איז געווען פארבינדן מיט שווינדל אדער רויבעריי ,אדער אין פעלער
וואס די פארברעכן איז געגאנגען קעגן די וואוילזיין פונעם סטעיט.
סענאטער זעלנאר מירי האט געזאגט" ,פאמיליעס וועלן אויס אויספירערס צו אדורכפירן זייער
מערסטע פערזענליכע פינאנציעלע געברויכן ,און זיי זאלן האבן די פרייהייט צו אויסוועלן די אויספירער
אדער טראסטי וואס זיי ווילן ,אפגעזען פון זייער קרימינאלע פארברעכן היסטאריע .דורך ערלויבן
מענטשן -אפגעזען פון זייער רעקארדס -צו זיין געטרויעט מיט וויכטיגע פאמיליע באשלוסן ,העלפן מיר
זיי זאלן זיך איינגלידערן צוריק אין אונזער קאמיוניטיס .איך בין דאנקבאר צו גאווערנאר האוקאל פאר
אונטערשרייבן די ביל און אנדערע מאסנאמען צו אויסברייטערן סאושעל און עקאנאמישע געלעגנהייטן
פאר געוועזענע איינגעשפארטע ניו יארקער און זייערע פאמיליעס".
אסעמבלימעמבער טשארלס ד .פאל האט געזאגט" ,איך וויל באדאנקען גאווערנאר האוקאל פאר'ן
אונטערשרייבן מיין ביל ( )A.2573-Aאין געזעץ און פאר'ן אנערקענען אז ניו יארקער זאלן קענען
אויסוועלן זייער אייגענע אויספירער פאר זייער עסטעיט אפגעזען פון געוועזענע פארלעצונגען.
געוועזענע קרימינאלע היסטאריע זאל נישט שפילן א ראלע אין קלאגנדע פאמיליע'ס באשלוסן צו שליסן
זייער עסטעיטס".
ערלויבן ארנטליכע ארבעט אן פארלעצן פאראול ()S.2803/A.5707
די לעגיסלאציע ערלויבט רי-ענטרי ארבעטער צו אויספירן ארנטליכע ארבעט ,אזויווי אווערטיים אדער
נאכט שיפטן ,אן פארלעצן פאראול .עס וועט נישט גערעכנט ווערן פאר א פארלעצונג פון פאראול פאר
רי-ענטרי ארבעטער צו זיין פארמישט אין ארנטליכע ארבעט און רייזע צייט אין קורפיו צייטן.
ערלויבן מענטשן וועלכע זענען אויסגעשטעלט צו באפרייאונג אונטער אויפזיכט צו קעגנשטעלן
ארבעט-פארבינדענע לעיבאר אומשטענדן ()S.2801-A/A.5705-A
די לעגיסלאציע ערלויבט מענטשן וועלכע זענען אויסגעשטעלט צו באפרייאונג אונטער אויפזיכט פון
פארשידענע סארטן צו קעגנשטעלן ארבעט-פארבינדענע לעיבאר אומשטענדן .איידער'ן אונטערשרייבן
די לעגיסלאציע ,איז נישט געווען קיין אנגייענדע געזעץ וואס האט באשיצט די רעכט פון א מענטש וואס
איז באפרייט געווארן אונטער אויפזיכט צו קענען קעגנשטעלן ארבעט-פארבינדענע לעיבער אומשטענדן.
סענאטאר דזשאמאל בעילי האט געזאגט" ,דאס איז אן אויסערגעווענליכע זיג פאר דזשאסטיס-
אפעקטירטע ארבעטער און פאר ניו יארקער וואס ארבעטן איבעראל און עס וואלט נישט געווען מעגליך
אן די שטארקע שטיצע פון אונזערע מיטארבעטער אינעם ארבעט וועלכע האבן זיך געשלאגן אן
אויפהער פאר די אריבערפירונג פון די בילס .די דאזיגע ערשטע-אין-די-פאלק לעגיסלאציע וועט
אראפנעמען באדייטנדע שטרויכלונגען פאר רי-ענטרי און פארברייטערן די רעכט צו פראטעסטירן,
פארזיכערנדיג אז געוועזענע איינגעשפארטע ארבעטער זאלן קענען פריי אנטיילנעמען אין לעיבאר

פראטעסטן און ארנטליכע ארבעט אן שרעק פון פארלעצן פאראול .מיט'ן אונטערשרייבן די בילס ,טוט ניו
יארק פירן די פאלק צו שטארקן באשיצונגען פאר דזשאסטיס-אפעקטירטע ארבעטער און ענדיגן די
רונדע פון צוריקפאל און נישט גלייכע ארבעט .די לעגיסלאציע וועט ערלויבן מענטשן וואס קומען צוריק צו
זייער קאמיוניטיס צו צוריק אריינגיין אין די ארבעטספעלד מיט א שטארקייט ,איבערקומען די סטיגמא פון
טורמע ,און האבן א שטימע אין די קאמף פאר גלייכע לעיבאר סטאנדארטן און פארזיכערטע ,גוטע-
קוואליטעט ארבעט .איך וויל באדאנקען גאווערנאר האוקאל ,סענאט מאדזשאריטי פירער אנדריע
סטעווארט-קאזינס ,אסעמבלי רעדנער קארל היסטי ,אסעמבלי מיטגליד לאטויע דזשוינער פאר'ן פירן די
לעגיסלאציע אין די אסעמבלי ,מיינע מיטארבעטער אין ביידע הייזער ,און אונזערע מיטארבעטער אין
לעיבאר פאר זייער אנגייענדע פארטיידיגונג אין נאמען פון אלע מענטשן וואס ארבעטן".
אסעמבלימעמבער לאטויע דזשוינער האט געזאגט" ,אויפנעמען פריינטליך די וואס קומען צוריק צו
אונזער קאמיוניטיס נאך טורמע דורך פארמינערן שטרויכלונגען צו ארבעט איז די ריכטיגע זאך צו טון",
האט אסעמבליפרוי לאטויע דזשוינער געזאגט" .עס וועט שטארקן ניו יארק'ס אינוועסטירונג צו
צוריקבויען לעבנס און פארבעסערן גלייכקייט דורכאויס אונזער סטעיט .ארבעטנדיג מיט פארטנערס אין
די לעיבער און סאושעל דזשאסטיס קאמיוניטיס איז די לעגיסלאציע אנטוויקלט געווארן כדי צו עפענען די
טויערן פון געלעגנהייט צו די וועלכע זוכן אקטיוו צו טוישן זייערע לעבנס דורך פארמינערן שטרויכלונגען
וועלכע האבן א שווערע ווירקונג אויף דזשאסטיס-אפעקטירטע ארבעטער .איך וויל באדאנקען די
מיטארבעטער וועלכע האבן אזוי אפעקטיוו געארבעט פאר די לעגיסלאציע ,און מיינע פארטנערס אין
רעגירונג רעדנער היסטי און סענאטאר בעילי פאר'ן שטיצן די אינישיאטיוו .א דאנק גאווערנאר האוקאל
פאר'ן אונטערשרייבן די לעגיסלאציע אין געזעץ  -אינאיינעם מאכן מיר א טויש אין אומצאליגע לעבנס".
געבן סערטיפיקאטן ביים צייט פון פריע באפרייאונג ()S.2630/A.5549
די לעגיסלאציע פארגרינגערט די פראצעס פון באקומען סערטיפיקאטן ,ארויסגעגעבן דורך די ניו יארק
סטעיט דעפארטמענט פון פאררעכטונגען און קאמיוניטי אויפזיכט ( New York State Department of
 ,)Corrections and Community Supervisionוואס קען העלפן געוועזענע איינגעשפארטע מענטשן
צייגן אז זיי האבן נישט באגאנגען קיין פארברעכן זייטן ווערן באפרייט פון טורמע .סערטיפיקאטן קענען
יעצט געגעבן ווערן ביים צייט פון פריע באפרייאונג פון אויפזיכט פאר גוטע אויפפירונג .סערטיפיקאטן
קענען ווערן געוויזן פאר מעגליכע ארבעטסגעבער ,לאנדלארדס און אנדערע ,און קענען ווערן געוויזן פאר
לאקאלע באורדס פון וואלן אלס באווייז אז זיי האבן צוריקבאקומען זייער רעכט צו שטימען .פריער,
האבן געוועזענע איינגעשפארטע מענטשן געדארפט ווארטן דריי ביז פינף יאר נאכ'ן ווערן באפרייט זיך
צו איינגעבן פאר סערטיפיקאטן .זיי זענען אויך אפטמאל געווען אויסגעשטעלט צו אויספארשונגען
וויבאלד זיי האבן שוין פארענדיגט די צייט אונטער אויפזיכט און האבן מער נישט רעגלמעסיג באריכטעט
צו זייער פאראול אפיצירן.
סענאטאר דזשעימס סאנדערס ,דזשוניאר האט געזאגט" ,דורך די געזעץ ,האבן ניו יארקער וועלכע
האבן סערווירט זייער צייט ,א בעסערע שאנס פון באקומען סערטיפיקאטן פון באפרייאונג פאר גוטע
אויפפירונג און פארלייכטערונג פון דיסאביליטיס שנעלער זיי צו העלפן זיין פראדוקטיווע בירגער און
ביישטייערן צו מענטשהייט דורך פארמינערן די רויטע טעיפ און שפארן שטייערבאצאלערס געלטער".
בויארבעט און קאנסטראקשין טרעידס קאונסיל פון גרעסערע ניו יארק פרעזידענט גארי
לאבארבערא האט געזאגט" ,עס קומט זיך פאר ניו יארקער די געלעגנהייט צו ארבעטן און צושטעלן
פאר זייערע פאמיליעס פריי פון די דראאונג פון שווערע ארבעט אומשטענדן און פאראול פארלעצונגען,
און די בילס מאכן אונזער קרימינאלע דזשאסטיס סיסטעם גלייכער פאר די געוועזענע איינגעשפארטע.
ארנטליכע ארבעט פון אווערטיים אדער נאכט שיפטן קען דינען אלס א קריטישע קוואל פון איינקומפט
פאר פאמיליעס וואס ארבעטן צו דעקן די מאנאט ,און געוועזענע איינגעשפארטע ניו יארקער זענען נישט

קיין אויסנאם צו די כלל אז יעדער זאל האבן פאסיגע ארבעט אומשטענדן .איך בין שטאלץ צו שטיצן די
צוויי בילס און איך דאנק גאווערנאר האוקאל פאר זיי אונטערשרייבן אין געזעץ".
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