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גאווערנער קעטי האקול

גאווערנער האקול אנאנסירט גרויסע דורכזעהעדיגקייט פארבעסערונגען צו סטעיט רעגירונגשאפט
פירט איין נייע תקופה פון פאראנטווארטליכקייט אין סטעיט רעגירונג מיט דורכזעהעדיגקייט
פלענער פאר איבער  70עקזעקיוטיוו אגענטורן און ענדערונגען צו די  FOILפראצעס
גאווערנער האקול גיבט ארויס פולע ׳רעקיּוזעל ּפאָ ליסיס׳ און גיבט אן עקזעקיוטיוו אָ רדער צו
פארלאנגען לעבעדיגע עטיקס טרענירונגען פאר אלע באשעפטיגטע
גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן גרויסע דורכזעהעדיגקייט פארבעסערונגען צו סטעיט
רעגירונגשאפט וועלכס וועט דראמאטיש העכערן צו דאַ טע און אינפארמאציע און פארזעצן דער פראצעס
פון אומקערן דאס צוטרוי פון ניו יארקער איינוואוינער אין זייער סטעיט רעגירונג .גאווערנער האקול
אנטפלעקט נייע דורכזעהעדיגקייט פלענער פאר איבער  70עקזעקיוטיוו אגענטורן און פובליק
אויטאריטעטן ,געמאלדן פארבעסערונגען צו דער פראצעס פאר ערפילן ׳פרייהייט פון אינפארמאציע
געזעץ׳ ( )FOILפארלאנגען ,ארויסגעלאזט פולשטענדיגע ׳רעקיּוזעל ּפאָ ליסיס׳ ביי וועלכן זי אליין טוהט
זיך האלטן — ווארשיינליך די ערשטע אנטדעקונג פון די סארט פאר אן אקטיווע גאווערנער פון ניו יארק
— ווי אויך ׳רעקיּוזעל ּפאָ ליסיס׳ פאר דער ליוטענאנט גאווערנער און דער סעקרעטאר פאר׳ן גאווערנער.
"פון דעם ערשטן טאג בין איך געווען אנטשלאסן צוריקצושטעלן ניו יארקער׳ס צוטרוי צו זייער
רעגירונגשאפט דורך פארבעסערן דורכזעהעדיגקייט און העכערן פאראנטווארטליכקייט ",האט
גאווערנער האקול געזאגט" .די ענדערונגען וועלכע מיר טוהען היינט מעלדן ברענגען אונז נאענטער צו
שאפן די סארט רעגירונג וואס קומט זיך פאר ניו יארקער ,און מיר וועלן ווייטער פארזעצן צו בויען אויף די
פארשריטן".
גאווערנער האקול האט אויפגעשטעלט א וועבזייטל אויף ארויפצושטעלן די נייע דורכזעהעדיגקייט
פלענער וועלכע סטעיט אגענטורן האבן לעצטנס צוגעשטעלט פאר׳ן גאווערנער׳ס אפיס .אין די פלענער
האבן אגענטורן אויסגערעכנט וועגן וויאזוי צו פרא-אקטיוו העכערן דורכזעהעדיגקייט ווי דאס איבערמאכן
זייערע וועבזייטלען ,אויספירן סטעיט-ברייטע אויסהער-טורס ,פארברייטערן שפראך צוטריטליכקייט ,און
בעסער אויסניצן ׳פראיעקט סאָ נלייט׳ און ׳אָ וּפען-דעיטע׳ .אלע אגענטור דורכזעהעדיגקייט פלענער קען
מען זעהן דא .די גאווערנער׳ס אפיס וועט ווייטער ארבעטן מיט אגענטורן איינצופירן די פלענער און
ווייטער שטיצן דורכזעהעדיגקייט און פאראנטווארטליכקייט.
אין צוגאב האט גאווערנער האקול אויך אנאנסירט הויפט פארבעסערונגען צו דער  FOILפראצעס ,מיט׳ן
ציל ארויסצוגעבן מער פובליק רעקארדס אין א פארשנעלערטן צייט אפשניט און רעדוצירן די ּבעק-לאָ ג פון
טויזנטער  FOILפארלאנגען גע׳ירש׳נט דורך דער האקול אדמיניסטראציע .אגענטורן וועלן מער נישט זיין
פארלאנגט צו שיקן  FOILענטפערס צו דער עקזעקיוטיוו טשעימבער פאר איבערקוקן ,נאר וועלן
אנשטאט דעם פראצעסירן  FOILפארלאנגען דירעקט דורך זייערע אגענטורן׳ס גענעראל קאונסעל.
אגענטורן וועלן אויך מוזן נעמען באלדיגע שריטן צו אידענטיפיצירן און פובליק ארויפשטעלן אפט

פארלאנגטע דאקומענטן און דאקומענטן וועלכע זענען באדייטנד פאר׳ן פובליק ,כדי אז
פאראינטערעסירטע פארטייען קענען טרעפן נויטיגע אינפארמאציע אן דאס דארפן פייל׳ען א FOIL
פארלאנג .בויענדיג אויף די אדמיניסטראציע׳ס אנגייענדע ארבעט צו פארשנעלערן  FOILפארלאנגען,
פלאנירט  ITSצו זוכן סטעיט-ברייטע טעכנאלאגיע לייזונגען וועלכע קענען פארשנעלערן FOIL
ענטפערס .דער עקזעקיוטיוו טשעימבער וועט איבערקוקן אגענטור פארלאנגען אנצופילן  FOILשטאב און
סאָ פטוועיר קאפאציטעט פארלאנגען ,ווי אויך צושטעלן  FOILטרענירונג צו אלע סטעיט אגענטורן.
גאווערנער האקול האט ארויסגעגעבן די פולע ׳רעקיּוזעל׳ אפמאך ביי וועלכן זי האלט זיך צו פארמיידן
אינטערעסע קאנפליקטס ,ווי אויך די ׳רעקיּוזעל׳ אפמאכן אין פלאץ פאר דער ליוטענאנט גאווערנער און
סעקרעטאר צו דעם גאווערנער .אין די אפמאכן פארפליכטעט זיך גאווערנער האקול זיך אפצוזאגן פון סיי
וועלכע ענינים וואס אנבאלאנגט דעלעווער נארט און פארשפרעכט נישט צו ניצן איר פאזיציע צו בענעפיטן
יענע קאמפאני׳ס אינטערעסן .די פולשטענדיגע ׳רעקיּוזעל׳ דאקומענטן ,אינאיינעם מיט די פארבינדן מיט
ליוטענאנט גאווערנער און סעקרעטאר צו דער גאווערנער ,זענען ארויסגעלאזט געווארן דא.
צום לעצט ,ערפילן די גאווערנער׳ס פארשפרעכונג אויפ׳ן ערשטן טאג אויף איבערצומאכן עטיקס און
סעקסועלע רדיפות טרענירונג ,האט גאווערנער האקול אונטערגעשריבן אן עקזעקיוטיוו אָ רדער צו
פארלאנגען פון אלע סטעיט באשעפטיגטע צו נעמען א לעבעדיגע עטיקס טרענירונג קורס אויפ׳ן
אויפגענומען ווערן ,ווי אויך א דערפרישנדער קורס איינמאל יעדע דריי יאר; באשעפטיגטע פון די
עקזעקיוטיוו טשעימבער וועלן מוזן נעמען דער דערפרישענדער קורס איינמאל יעדע צוויי יאר .דאס
אפדעיט און פארברייטערט די עטיקס טרענירונג ּפאָ ליסיס וועלכע זענען געשטעלט געווארן אין פלאץ אין
לויף פון פארגאנגענע אדמיניסטראציעס.
די רעפארמען היינט אנאנסירט זענען די לעצטע באמיאונגען דורך גאווערנער האקול אנצוהויבן א נייע
תקופה פון עטיקס און דורכזעהעדיגקייט אין סטעיט רעגירונגשאפט .פריער דעם וואך האט זי אנטפלעקט
א נייע איניציאטיוו אויסצוראטן רדיפות און דיסקרימינאציע אינערהאלב די עקזעקיוטיוו טשעימבער און
לענגאויס סטעיט רעגירונגשאפט .זי האט אויך אונטערגעשריבן לעגיסלאציע צו פארלאנגען נאך דאַ טע צו
ווערן פובליצירט דורך דער מעטראפאליטען טראנזיט אויטאריטעט ( )MTAאון פארלאנגען פון סטעיט
אגענטורן ארויסצוגעבן פארלאנגטע דאקומענטן  24שעה פאראויס פון סיי וועלכע פובליק זיצונג.
גאווערנער האקול האט אויך אנטפלעקט א צענטראליזירטע פובליק קאוויד 19-דעשּבאָ ורד ,צושטעלנדיג
פאר׳ן פובליק מיט נאך דאַ טע איבער קעיסעס ,וואקסינאציעס ,האספיטאליזאציעס און נאך.
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