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  גאווערנאר האוקאל שרייבט אונטער געזעץ באשיצנדיג ארבייטער פון נקמה
  

( גיבט שוץ פאר ארבייטער און פאר געוועזענע ארבייטער פון נקמה  S.4394-A/A.5144-Aגעזעץ )
  שריט דורך ארבעטסגעבער פארן באריכטן אומלעגאלע אדער געפארפולע ביזנעס אקטיוויטעטן

  
גאווערנאר קעטי האוקאל האט היינט אונטערגעשריבן א געזעץ וועלכע באשיצט ארבייטער פון נקמה 

אין פאל וואס זיי באריכטן אומלעגאלע אדער געפארפולע ביזנעס   שריט דורך זייערע ארבעטסגעבער
אקטיוויטעטן. דאס טוט באזונדערס פארמערן די שוץ פאר פריוואטע אינדוסטריע ארבייטער וועלכע זענען  

ווייניגער באשיצט געווען פאר די געזעץ איז אריבערגעפירט געווארן. די מיינונג פון ווער עס ווערט  
רבייטער איז פארברייטערט געווארן אריינצורעכענען געוועזענע ארבייטער, באשיצנדיג  פאררעכנט אלץ א

די מענטשן אין וועלכע ארבטעסגעבער האבן מעגליך נקמה גענומען נאכן פארלאזן די ארבעט. די געזעץ  
אויך  גייט ווייטער צו פארברייטערן דאס וואס ווערט פאררעכנט אן אקט פון נקמה צו יעצט אריינרעכענען 

שריט אדער דראונגען צו נעמען שריט וועלכע וועלן שעדיגן א געוועזענע ארבעטער'ס יעצטיגע אדער  
צוקונפטיגע באשעפטיגונג און זיך פארבינדן אדער דראען זיך צו פארבינדן מיט אימיגראציע  

יז די תקופה אויטאריטעטן. מיט דאס וואס געוועזענע ארבייטער זענען יעצט געדעקט אונטער די געזעץ, א
ווי לאנג מענטשן קענען אונטערנעמען לעגאלע שריט אויך פארלענגערט געווארן פאר צוויי יאר צו זיכער  

  מאכן אז פאסיגע שריט קענען אונטערגענומען ווערן אין פאל פון נקמה.
  

"אויב מיר האבן עפעס געלערנט פון די פאנדעמיע, איז עס אז באשיצן ארבייטער מוז זיין טייל פון 
"די געזעץ  האט גאווערנאר האוקאל געזאגט.אונזערע אלגעמיינע עקאנאמישע ערהוילונג באמיאונגען", 

נגען וועלכע  פארזיכערט אז ארבייטער קענען אויפדעקן געפארפולע אדער אומלעגאלע ביזנעס אויפפירו
לייגן זייער געזונט און וואוילזיין אין געפאר. קיין איין ארבעטער דארף נישט געצווינגען ווערן צו דארפן  

אראפשלינגען שלעכטע ארבעטס אומשטענדן, דערפאר בין איך שטאלץ צו ווייטער באשיצן ארבעטנדע  
  ניו יארקער דורכן פארמיידן נקמה אין די ארבעטספלאץ."

  

ארבייטער וועלן זיין באשיצט נישט קיין חילוק אויב זיי האבן געטוהן עפעס וואס איז געווען טייל פון די 
אויפגאבן פון זייער שטעלע. די געזעץ פארזיכערט אויך אז ארבייטער דארפן נאר אויפווייזן אז זיי האבן א 

א באדייטנדע אדער   בארעכטיגטע פארדאכט אז די געזעץ ווערט פארלעצט אדער אז עס איז דא 
ווידעראום בעפאר די געזעץ האבן זיי געדארפט אויפווייזן די פארלעצונג פון די   ספעציפישע געפאר,

כדי צו באשיצט ווערן  –געזעץ וואס האט געשאפן און געשטעלט א באדייטנדע און ספעציפישע געפאר 
ע זענען באשיצט פון נקמה. די  פון נקמה, פארברייטערנדיג די סארטן באריכטן פאר ארבייטער וועלכ

געזעץ לייגט אלץ פריאריטעט צו באשיצן ארבייטער, און עס ערלויבט זיי די רואיגקייט פון וויסן אז זיי 
  קענען באריכטן אומלעגאלע און געפארפולע אקטיוויטעטן אן לייגן זייער פרנסה אין געפאר.

  
ארבייטער קומט ארויס צו אלארמירן איבער "ווען אן סענאטארשע דזשעסיקע ראמָאוס האט געזאגט, 

געפארפולע אדער אומגעזעצליכע אומשטענדן אין זייער ארבעטספלאץ, זאלן זיי האבן די זיכערהייט צו 
וויסן אז דורכן נעמען די קוראזשפולע שריט וועלן זיי נישט דארפן ליידן פון קאנסעקווענצן דערפאר.  



S.4394A גען פאר מענטשן וואס באריכטן אומלעגאלע אקטיוויטעטן  פארברייטערט די זעלבע באשיצונ
אויך פאר פריוואטע ארבייטער, אריינרעכענענדיג    –ביי די ארבטעספלאץ וואס פובליק ארבייטער האבן 

זעלבסטשטענדיגע קאנטראקטארס. די וויכטיגקייט פון די געזעץ איז אונטערגעשטראכן געווארן דורך  
יס די הויכפונקט פון די פאנדעמיע, און אזוי אויך אין די צייט ווען א  ארבייטער'ס ערפארונגען דורכאו

באדויערנדע נאציאנאלע אויפשטייג אין באמיאונגען צו אריינלייגן ארבייטער אין נישט ריכטיגע  
קאטעגאריעס צו אוועקנעמען זייערע רעכטן. דורכן אונטערשרייבן די געזעץ, נעמט גאווערנאר האוקאל א  

יט צו ווייזן פאר ארבייטער אז זיי קענען זיך פארלאזן אויף אונז, און אז זייער געזונט, כבוד  באדייטנדע שר
  און זיכערהייט ביי די ארבעט זענען די סאמע וויכטיגסטע זאכן."

  
"היינט איז א גוטע טאג פאר די ארבייטער פון  אסעמבלי מיטגליד מייקעל בענעדעטָאו האט געזאגט, 

ניו יארק. מענטשן וועלן פילן זיכער צו באריכטן נישט אויסגעהאלטענע זאגן וואס זיי זעהען אדער וואס זיי 
פארדעכטיגן אז עס קומט פאר ביי זייערע ארבעטספלעצער אן דארפן מורא האבן אז די ארבעטסגעבער  

טוה אפלאדירן גאווערנאר האוקאל פארן דאס איינזעהן מיט  וועלן נקמה נעמען אין זיי. איך
  פארשטענדעניש און אונטערשרייבן די געזעץ."

  
###  
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