
 
 גאווערנער קעטי האקול   10/27/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מיליאן דאלער אין פעדעראלע פָאנדינג פאר   251גאווערנער האקול אנאנסירט איבער 
    טעראריזם באמיאונגען -צוגעגרייטקייט און קאנטער
  

פָאנדינג וועט העלפן קאמיוניטיס איבער׳ן סטעיט אפהאלטן, זיך אפרופן, און ערהוילן פון נאטורליכע  
   ערדזשענסיספאראורזאכטע דיזעסטערס און עמ- און מענטשן 

  
מיליאן דאלער אין פעדעראלע פָאנדינג צו   251האט היינט געמאלדן איבער  האקולגאווערנער קעטי 

טעראריזם און עמערדזשענסי פארברייטערונג באמיאונגען לענגאויס ניו יארק. די  -שטיצן קאנטער
 2021פָאנדינג צוגעשטעלט דורך דער פעדעראלער עמערדזשענסי פארוואלטונג אגענטור דורך איר 

רענט פראגראם, שטיצט ראיאנישע היימלאנד סעקיוריטי פארברייטערונג  היימלאנד סעקיוריטי ג
באמיאונגען, אריינגערעכנט פלאנירונג, ארגאניזאציע, אויסריכטונגען, טרענירונג און איבונגען  

וויכטיג אויסצוהאלטן און פארבעסערן קאמיוניטי אפהאלט, באשיצונג,  -אקטיוויטעטן וועלכע זענען קריטיש
הוילונג פעאיגקייטן. דער ניו יארק סטעיט דיוויזיע פון היימלאנד סעקיוריטי און אפרוף, און ער

עמערדזשענסי סערוויסעס פארוואלטן די פראגראמען אין נאענטע קאארדינירונג מיט ארטיגע  
   סטעיקהָאלדערס.

  
האלטן ניו יארקערס פארזיכערט איז איינע פון אונזערע מערסט קריטישע פאראנטווארטליכקייטן, און די  "

פינאנצירונג וועט העלפן לאקאליטעטן און אינסטיטוציעס זיך גרייטן צו באשיצן קעגן פארשידענע סארטן  
איך  " אקול געזאגט.האט גאווערנער ה " דראונגען, פון נאטורליכע דיזעסטערס ביז טעראר דראונגען,

דאנק דער ביידען אדמיניסטראציע און אונזערע צוזאמענארבעטער אין קאנגרעס פאר׳ן ארבעטן מיט אונז  
אינאיינעם צו מאכן די נויטיגע אינוועסטירונגען וועלכע וועלן העלפן אונז באשיצן קעגן די תוצאות פון 

באזירטע געוואלדטאט -דורך די שרעקליכע האסעקלימאט ענדערונג, ווי אויך די וועלכע מיר שטייען אויס 
     "שריטן וועלכע מיר האבן צוגעזעהן איבער׳ן גאנצן לאנד.

  

׳טן און די  6דער אויפשטאנד פון יאנואר "  ( האט געזאגט,NY-13קאנגרעסמאן עדריאנא עספיילאט )
נז געלענט אז מיר געצילטע אטאקעס און האסע פארברעכנס אויף די גאסן פון ניו יארק סיטי האבן או

איבערהויפט ווען עס קומט צו די   —קענען נישט איינפאך שטיין אין די זייט מיט צוזאמגעלייגטע הענט  
זיכערהייט פון אונזערע קאמיוניטיס און מערסט נויטיגע אינסטיטוציעס. איך לויב גאווערנער האקול אויף  

צירונג וואס איך האב געהאלפן פארשאפן צו  דער היינטיגער אנאנסמענט צו אלאקירן די פעדעראלע פינאנ 
טעראריזם און עמערדזשענסי גרייטקייט באמיאונגען איבער׳ן גאנצן גרויסן -ווייטער שטיצן קאנטער 

סטעיט ניו יארק. עס וועט פארלאנגען פון אונז אלע צו פארזיכערן די גרייטקייט פון אונזערע קאמיוניטיס 
און די פינאנצירונג וועט פארזיכערן אז אונזער   —גע אטאקעס אפצוווארפן און קעגנשטעלן צוקונפטי

סטעיט קען זיך גרייטן, אפרופן, און איבערבויען פון סיי וועלכע קריזיס און האלטן זיכער אונזערע  
  "קאמיוניטיס.

  

סטעיט דיוויזיע פון היימלאנד סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערוויסעס עקזעקיוטיוו דעפיוטי  
די פינאנצירונג וועט העלפן קאונטיס און שטעט  "טערענס דזשעי. אוליערי האט געזאגט,   קאמישענער

טעראריזם באמיאונגען קעגן דאמעסטיק און אינטערנאציאנאלע  -פארשטערקערן זייערע קאנטער



דראונגען, ווי אויך פארבעסערן אונזער סעקיוריטי לענגאויס די צפון גרעניץ. די דיוויזיע איז פארשפראכן  
צו העלפן אונזערע ארטיגע צוזאמענארבעטער אונטערהייבן זייערע עמערדזשענסי גרייטקייט שטאנד און  

   "צו באשיצן ניו יארקער קעגן טעראריסטישע שריטן.
  

NYSAC ,צו עס איז א נאטורליכע  " עקזעקיוטיוו דירעקטאר סטיווען דזשעי. אקוואריא האט געזאגט
דיזעסטער, אן אלוועלטליכע געזונטהייט פאנדעמיע, אדער טעראריסטישע שריטן, זענען קאונטיס די  

ליניע פירער אין לויף פון אן עמערדזשענסי, קאארדינירן אפרוף און צוזאמנעמען רעסָארסן צו  - פארנט
ן ניו יארקער פארזיכערט און מיר לויבן באשיצן אונזערע בירגער. גרייטקייט איז דער שליסל צו האלט

גאווערנער האקול פאר צושטעלן פאר ארטיגע רעגירונגשאפטן די רעסָארסן וואס זיי דארפן האבן צו  
פארזיכערן אז ווען די נעקסטע עמערדזשענסי קומט אן וועלן קאונטי פירער זיין אויסגעריכטעט מיט די  

   "ס איז נויטיג.מיטלען און טרענירונג זיך אפצורופן ווי ע
  

FEMAבאזירטע  -׳ס היימלאנד סעקיוריטי גרענט פראגראם באשטייט פון דריי באזונדערע ריזיקע
גרענטס געצילט אויף העלפן סטעיט, ארטיגע, און שבטים׳דיגע באמיאונגען אויף צו אפהאלטן, זיך גרייט  

אגראמען זענען דער סטעיט׳ס מאכן, באשיצן אנטקעגן און זיך אפרופן צו טעראריסטישע שריטן. די פר
   .סטאונגארדעןהיימלאנד סעקיוריטי פראגראם, דער אּורבען עריע סעקיוריטי איניציאטיוו און אפעראציע 

  
   מיליאן דאלער 70.6 -סטעיט היימלאנד סעקיוריטי פראגראם  

דער סטעיט היימלאנד סעקיוריטי פראגראם גיבט פינאנצירונג אפצוהאלטן, באשיצן אנטקעגן, זיך 
אפרופן, און זיך ערהוילן פון טעראריסטישע שריטן און אנדערע קאטאסטראפישע דיזעסטערס. לויט  

סערוויסעס פעדעראלע אנווייזונגען, טיילט אויס די דיוויזיע פון היימלאנד סעקיוריטי און עמערדזשענסי 
פראצענט פון די פָאנדינג פאר ארטיגע יוריסדיקציעס. דאס רעכנט אריין די ליסטע פון אויסטיילונגען  80

פון אונטן, ווי אויך אלס א צוגעגעבענע ריי געצילטע גרענטס וועלכע וועלן זיין צו באקומען אין די קומענדע  
דורך די סטעיט צו ווייטער פארשטערקערן ניו   פראצענט פָאנדינג ווערט געניצט 20חדשים. די איבעריגע 

   טעראריזם און עמערדזשענסי גרייטקייט שטאנד איבער׳ן גאנצן סטעיט.-יארק׳ס קאנטער
-אינוועסטירונגען זענען פארלאנגט געווען צו שטיצן די פאלגענדע פריאריטעט געביטן צו בויען סטעיט

  ברייטע פעאיגקייטן:
    

  פארשטערקערן אינטעליגענץ און אינפארמאציע מיטטיילונג פעאיגקייטן •

  פארבעסערן סייבער סעקיוריטי פעאיגקייטן •

   אדרעסירן אויפקומענדע דראונגען •

   צילן / פלעצער מיט אסאך מענטשן "ווייכע"פארבעסערן די באשיצונג פון  •

  לאנדישע געוואלד עקסטרעמיזם-באקעמפן אין •

  

ו דירעקטאר פון דער ניו יארק סטעיט קאנפערענץ פון מעיארס פיטער עי. בעינס האט  עקזעקיוטיו 
ניו יארק׳ס מעיארס דאנקען גאווערנער האקול פאר אירע אנגעשטרענגט באמיאונגע צו  " געזאגט, 

וויכטיגע היימלאנד סעקיוריטי און עמערדזשענסי גרייטקייט פינאנצירונג צו ארטיגע  -פארשאפן די קריטיש
ן די  די הויפט פריאריטעט פון יעדע ארטיגע פירער איז צו באשיצ  רעגירונגשאפטן לענגאויס ניו יארק.

געזונט, זיכערהייט, און וואוילזיין פון זייערע בירגער, און די פינאנצירונג וועט גיין א ווייטן וועג אויף צו  
קוקט ארויס פארצוזעצן צו ארבעטן נאענט מיט גאווערנער האקול   NYCOMערפילן דער אויפגאבע. 

   "לאקאלע מיטארבעטשאפט.-אוועקצושטעלן א פעסטער סטעיט

    
   ונג סומעס ווערן אויסגערעכנט אונטן:אויסטייל

    

   סך הכל אויסטיילונג   באקומער

Albany County  $635,474   



City of Albany  $301,359   

Allegany County  $59,750  

Broome County  $311,551   

Cattaraugus County  $136,570   

Cayuga County  $132,303   

Chautauqua County  $170,713   

Chemung County  $145,106   

Chenango County  $93,892  

Clinton County  $128,035   

Columbia County  $76,821  

Cortland County  $51,215  

Delaware County  $85,356  

Dutchess County  $574,070   

Erie County (City of Buffalo) $1,734,163  

Essex County   $102,428   

Franklin County  $59,750  

Fulton County   $72,553  

Genesee County  $98,160  

Greene County  $98,160  

Hamilton County  $42,678  

Herkimer County  $76,821  

Jefferson County  $110,964   

Lewis County   $46,946  

Livingston County  $128,035   

Madison County  $106,696   

Monroe County  $513,361   

City of Rochester   $450,350   

Montgomery County  $102,428   

Nassau County  $1,820,278  

City of New York   $30,135,400  

Niagara County  $563,278   

Oneida County  $226,103   

Onondaga County  $396,263   

City of Syracuse  $254,629   

Ontario County  $170,714   

Orange County  $924,546   

Orleans County  $89,625  

Oswego County  $166,445   

Otsego County  $93,892  

Putnam County  $234,731   

Rensselaer County  $336,602   



City of Troy  $154,378   

Rockland County  $635,907   

Saratoga County  $247,535   

Schenectady County  $272,829   

City of Schenectady  $203,670   

Schoharie County  $81,089  

Schuyler County  $46,946  

Seneca County  $51,215  

St. Lawrence County  $157,910   

Steuben County  $110,965   

Suffolk County  $1,180,103  

Sullivan County  $179,249   

Tioga County   $59,750  

Tompkins County  $98,160  

Ulster County   $230,463   

Warren County  $68,285  

Washington County  $68,285  

Wayne County  $145,106   

Westchester County  $1,367,888  

Wyoming County  $59,750  

Yates County   $34,143  

  $47,511,840   סך הכל

    
   מיליאן דאלער  178.7 -שטאטישע ערטער סעקיוריטי איניציאטיוו׳ -׳אינער

די פינאנצירונג ווערט געטיילט צו יוריסדיקציעס אין דער ניו יארק סיטי מעטראפאליטען געגנט אונטער  
שטאטישע ערטער סעקיוריטי איניציאטיוו׳ גרענט. דער ראיאן וועט ניצן די געלטער  - דער ׳אינער

אויף טעראריזם פראגראמען. באזירט -וויכטיג אנטי-אנצוהאלטן און פארבעסערן זייערע קריטיש
פראצענט פון די אויסטיילונג אלאקירט צו מיטארבעטער אין דער ראיאן׳ס   80פעדעראלע אנווייזונגען איז 

באזירטע פראצעס, און די קאנסענסוס  - שטאטישע ערטער ארבעט גרופע, ניצנדיג א קאנסענסוס-אינער
   אפמאך פאר די געלטער ווערט אויסגערעכנט אונטן.

  
ערן אלאקירט און ווערט אריינגערעכנט אין די אונטערשטע אויסטיילונגען צו ניו  וועט וו 18,032,588נאך 

שטאטישע ערטער סעקיוריטי -יאר ׳אינער -פינאנץ 2021יארק סיטי פון די סטעיט׳ס טייל פון דער 
איניציאטיוו׳ גרענט, אין אנערקענונג פון די שטאט׳ס אייגנארטיגע פאזיציע וואס אנבאלאנגט פאטענציעלע  

פארבינדענע אקטיוויטעטן. די איבעריגע פינאנצירונג דורך דער סטעיט וועט -ונגען פון טעראריסטיש דרא
- טעראריזם און עמערדזשענסי גרייטקייט שטאנד אין אינער- ווייטער פארבעסערן ניו יארק׳ס קאנטער

   שטאטישע ערטער.
   אויסטיילונג סומעס ווערן אויסגערעכנט אונטן:

   סך הכל אויסטיילונג   באקומער

  פארט אויטאריטעט פון ניו יארק און ניו דזשערזי
$10,662,602  

    

  $2,649,658   וועסטשעסטער קאונטי

  $2,649,658   שטאט יאנקערס



  $2,649,658  סופאלק קאונטי

  $2,649,658  נעסאוי קאונטי

  $139,771,354   שטאט ניו יארק

  $161,032,588   סך הכל

    
    מיליאן דאלער  1.9-גרענט פראגראם    סטאונגארדעןאפעראציע  

וויכטיגע פָאנדינג צו פארבעסערן קאאפעראציע און קאארדינאציע צווישן -דער גרענט גיבט קריטיש
פעדעראלע, סטעיט, לאקאלע און שבט׳דיגע געזעץ אינפארסיר אגענטורן דורך די שטיצע פון 

    אינאיינעמדיגע אפעראציעס וועלכע ווערן דורכגעפירט לענגאויס דעם צפון גרעניץ.
    

   סך הכל אויסטיילונג   באקומער

   $121,500  קאיוגע קאונטי

   $103,300   טשאטאקווא קאונטי

   $250,000  קלינטאן קאונטי

   $100,000   ערי קאונטי

   $290,000   פרענקלין קאונטי

   $125,000   דזשעפערסאן קאונטי

   $100,000  מאנראו קאונטי

   $140,000   ניאגארא קאונטי

   $100,000   ארליענס קאונטי

   $100,000  אסוועגא קאונטי

   $300,000   סט. לאורענס קאונטי

  $81,900  סט. רידזשיס מָאוהָאוק שבט

   $111,600  וועין קאונטי

  $63,000   ווייאמינג קאונטי

  $1,986,300   סך הכל

    
   וועגן דער דיוויזיע פון היימלאנד סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערוויסעס

שטעלט צו  ניו יארק סטעיט דיוויזיע פון היימלאנד סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערוויסעסדער  
פירערשאפט, קאארדינאציע, און שטיצע פאר באמיאונגען אפצוהאלטן, באשיצן אנטקעגן, גרייט צו מאכן,  

געשאפענע און נאטורליכע  - אפצורופן, און איבערצוקומען פון טעראריזם און אנדערע מענטשן
טאסטראפעס, דראונגען, פייערס, און אנדערע עמערדזשענסיס. פאר מער אינפארמאציע, באזוכט קא

, אדער  אינסטעגרעם , אדעראויף טוויטער NYSDHSES@, פאלגט נאך  פעיסבוק בלאט DHSESדעם 
   .dhses.ny.govבאזוכט 
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