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גאווערנאר קעטי האוקאל

גאווערנאר האוקאל אנאנסירט אנטי-באלעסטיגונג און אנטי-דיסקרימינאציע אונטערנעמונגען פאר
די עקזעקיוטיוו טשעימבער און פאר די גאנצע סטעיט רעגירונג
אין א מעלדונג דורך א ווידעאו ,האט גאווערנאר האוקאל דערמאנט אלע סטעיט ארבייטער פון
זייער רעכט צו האבן אן ארבעטספלאץ פריי פון אומגעזעצליכע דיסקרימינאציע און באלעסטיגונג
עקזעקיוטיוו טשעימבער וועט אויפנעמען זעלבסטשטענדיגע פירמע צו אויספארשן סיי וועלכע
קלאגעס איבער אומגעזעצליכע דיסקרימינאציע און באלעסטיגונג ,און וועט שאפן א נייע היּומען
ריסאָ רסעס דעּפארטמענט
כמעט  200טשעימבער ארבייטער האבן זיך באטייליגט אין געפאדערטע עטישע טרעניגונג זינט
גאווערנאר האוקאל איז אריין אין אפיס
גאווערנאר קעטי האוקאל האט היינט אנאנסירט נייע אונטערנעמונגען געציהלט צו אריינברענגען א נייע
עפאכע אין די סטעיט רעגירונג און אין די עקזעקיוטיוו טשעימבער .אין א ווידעאו מעלדונג ארויסגעשיקט
צו אלע סטעיט ארבייטער ,האט גאווערנאר האוקאל ווידערהאלט איר איבערגעגעבנקייט צו אן
ארבעטספלאץ וואס איז פריי פון טשעפערייען און דיסקרימינאציע ,און זי האט אינפארמירט ארבייטער
וויאזוי אריינצוגעבן א קלאגע איבער אומגעזעצליכע באלעסטיגונג אדער דיסקרימינאציע .גאווערנאר
האוקאל האט אויך אנאנסירט נייע אונטערנעמונגען געציהלט צו שאפן א זיכערע און רעספעקטפולע
ארבעטספלאץ אין די עקזעקיוטיוו טשעימבער ,אריינרעכענענדיג דאס אויפנעמען א זעלבסטשטענדיגע
פירמע צו אויספארשן אלע קלאגעס פון ארבעטספלאץ דיסקרימינאציע אדער באלעסטיגונג,
אויפפאדערנדיג אלע טשעימבער ארבייטער זיך צו באטייליגן אין טרענירונג קלאסן ,און אזוי אויך
אויפשטעלנדיג א נייע היּומען ריסאָ רסעס דעּפארטמענט אין די עקזעקיוטיוו טשעימבער.
"פ ון די מינוט ווען איך בין אריין אין אפיס ,האב איך געלייגט אלץ א פריאריטעט צו דראסטיש טוישן די
קולטור אין אלבאני פאליטישע אפיסעס און צו שטופן פאר א רעספעקטפולע און צוזאמענארבעטנדע
אטמאספערע דינענדיג די מענטשן פון ניו יארק" ,האט גאווערנאר האוקאל געזאגט" .יעדער האט די
רעכט צו זיין אין אן ארבעטספלאץ וואס איז אינגאנצן פריי פון אומגעזעצליכע דיסקרימינאציע אדער
באלעסטיגונג .די נייע מיטלען וואס מיר שטעלן אוועק אין די עקזעקיוטיוו טשעימבער און איבער די
גאנצע סטעיט רעגירונג צייכנט אפ א גרויסע טריט אויף פאראויס זיכער מאכנדיג אז ניו יארקער
באקומען די פירערשאפט וואס עס קומט זיך זיי פון די וועלכע דינען דעם פובליק ביי די העכסטע
שטאפלען".
אין די ווידעאו מעלדונג און אין א בריוו ארויסגעשיקט צו אלע ניו יארק סטעיט ארבייטער ,האט
גאווערנאר האוקאל אנאנסירט אז ניו יארק סטעיט וועט זיך ארויסלאזן מיט א נייע לעבעדיגע טרענירונג
פראגראם פאר יעדן אין די סטעיט רעגירונג צו אויסשמועסן די געזעצן וועלכע באשיצן ארבייטער פון
אומגעזעצליכע דיסקרימינאציע און באלעסטיגונג .גאווערנאר האוקאל דערמאנט סטעיט ארבייטער פון
די פראצעדור פון אריינגעבן א קלאגע צו די גאווערנאר'ס אפיס פון ארבייטער באציאונגען ( Governor's

 )Office of Employee Relationsאון ווידערהאלט די סטעיט'ס ּפאליסי נישט צו טאלערירן קיין נקמה
קעגן די וועלכע באקלאגן זיך.
צו זעהן גאווערנאר האוקאל'ס ווידעאו מעלדונג צו אלע סטעיט ארבייטער ,דרוקט דא.
גאווערנאר האוקאל האט אויך אנגעוויזן איר אדמיניסטראציע צו אויפנעמען Calcagni Kanefsky,
 ,LLPא זעלבסטשטענדיגע ,דרויסנדיגע פירמע וועלכע וועט אויספארשן סיי וועלכע קלאגעס איבער
אומגעזעצליכע דיסקרימינאציע ,באלעסטיגונג און נקמה אין די עקזעקיוטיוו טשעימבערCalcagni .
 Kanefsky, LLPוועט מאכן געפונסן אן סיי וועלכע שטער פון די עקזעקיוטיוו טשעימבער ,זיי וועלן
באריכטן אלע געפונסן צו די קאַ ונסיל'ס אפיס ,און זיי וועלן רעקאמענדירן די פאסיגע שריט פאר
דיסציפלין און פאררעכטונג .אלץ טייל פון די אנאנס ,זענען אלע טשעימבער איינגעשטעלטע צוגעשטעלט
געווארן מיט רעסארסן זיי צו אויפקלערן איבער די גרינגע און קאנפידענטשיעל וועגן צו אריינגעבן א
קלאגע.
נאך שריט צו אדרעסירן באלעסטיגונג און דיסקרימינאציע רעכענען אריין געפאדערטע טרענירונג קלאסן
פאר אלע טשעימבער איינגעשטעלטע ,און דאס שאפן א נייע היּומען ריסאָ רסעס דעּפארטמענט אין די
עקזעקיוטיוו טשעימבער .זינט גאווערנאר האוקאל איז אריין אין אפיס אין אוגוסט ,האבן כמעט 200
טשעימבער איינגעשטעלטע ,סיי ניי-אויפגענומענע און סיי ארבייטער וואס ארבעטן שוין פאר א לאנגע
צייט ,באקומען עטישע טרענירונג וואס האט געדעקט דאס ארויסגעבן פינאנציעלע אינפארמאציע,
סטאנדארטן פון אויפפירונג ,די פובליק אפיצירן ( )Public Officersגעזעץ JCOPE ,און מער.
פון די ערשטע טאג פון איר אדמיניסטראציע ,האט גאווערנאר האוקאל געלייגט אלץ פריאריטעט עטיקס,
דורכזיכטיגקייט און טוישן די קולטור פון סטעיט רעגירונג .דאס רעכנט אריין גרויסע טוישן אין
איינגעשטעלטע ,אריינרעכענענדיג דאס באשטימען א נייע אינספעקטאר דזשענעראל ,ברענגען אן ענדע
צו די קאנטראווערסיאלע "ספעציעלע קאונסעל" אונטערנעמונג אין סטעיט אגענטורן און ערזעצנדיג אלע
טשעימבער איינגעשטעלטע וועלכע זענען אויסגערעכנט געווארן אין די אטוירני דזשענעראל'ס באריכט.
גאווערנאר האוקאל האט אויך אנגעוויזן אלע אגענטור הויפטן אריינצוגעבן דורכזיכטיגקייט פלענער ,זי
נעמט שריט צו רעדוצירן די אנגעזאמלטע  FOILפארלאנגען פון די עקזעקיוטיוו טשעימבער ,און זי האט
אנגעהויבן צו רעדן מיט וויכטיגע פארמישטע פארטייען וויאזוי צו איבערמאכן .JCOPE
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