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 צו אפדעיט׳ען די סטעיט׳ס עטיקס טרענירונג פארלאנגען 

 

, פארלאנגט פון באאמטע און באשעפטיגטע פון דער  2011׳ער, 2ארויסגעגעבן יאנואר  3עקזעקיוטיוו ָארדער   אזוי ווי,

עקזעקיוטיוו טשעימבער, קאמישענערס פון ניו יארק סטעיט אגענטורן, קאונסעל צו ניו יארק סטעיט אגענטורן און עטיקס באאמטע פון די 

 ן אין עטיקס טרענירונג; ניו יארק סטעיט אגענטורן זיך צו באטייליג

צוליב דעם וואס די איינוואוינער פון ניו יארק סטעיט האבן א רעכט צו האבן ארנטליכע, אויפריכטיגע,  אזוי ווי,

פראפעסיאנעלע, און דורכזעעדיג רעגירונגשאפט, איז די דאזיגע אדמיניסטראציע אנטשלאסן אויפצוהאלטן די העכסטע שטאפלען פון 

 אין איר רעגירונגשאפט;עטישע סטאנדארטן 

אויף כדי צו פארזיכערן פובליק צוטרוי אין די רעגירונג איז נויטיג אז אלע סטעיט באאמטע און באשעפטיגטע   אזוי ווי,

 אנטוויקלען און טוהען אנהאלטן א פארשטאנד פון די עטישע סטאנדארטן מיט וועלכע עס ווערט געראכטן אז זיין זאלן נאכפאלגן;

גאווערנער פון די סטעיט ניו יארק, דורך די אויטאריטעט באפולמעכטיגט אין מיר  ר, טוה איך, קעטי האקול,איצט, דעריבע

,  2011׳ער 2, ארויסגעגעבן יאנואר 3דורך די קאנסטיטוציע און די געזעצן פון דער סטעיט ניו יארק אצינד אנולירן עקזעקיוטיוו ָארדער 

 און פארארדען ווי פאלגנד:

 א. באדייטן 

 פון די פובליק באאמטע געזעץ.   74״סטעיט אגענטור״ זאל האבן די זעלבע באדייט ווי דער טערמין אין טייל  .1

״סטעיט באאמטע און באשעפטיגטע״ זאל האבן די באדייט אנגעגעבן צו ״באאמטע אדער באשעפטיגטע פון א סטעיט  .2

 פון די פובליק באאמטע געזעץ. 74אגענטור״ אין טייל 

 נירונגב. עטיקס טרע

אלע באאמטע און באשעפטיגטע פון א סטעיט אגענטור וואס זענען ניי אויפגענומען צו סטעיט סערוויס זאלן זיך באטייליגן   .1

 אין א לעבעדיגע עטיקס טרענירונג אינערהאלב זעכציג טעג פון אנהויבן זייער באשעפטיגונג. 

פון די פובליק  74, און A-73, 73יזיעס פון טיילן אזעלכע טרענירונג זאל ארייננעמען א געשפרעך איבער די פראוו .2

 פון די ציווילע סערוויס געזעץ. 107און  b-75באאמטע געזעץ און טיילן 

א יעדע באאמטע און באשעפטיגטע פון א סטעיט אגענטור זאל זיך באטייליגן אין א לעבעדיגע עטיקס טרענירונג יעדע דריי   .3

עסיע לויט די דאזיגע פארארדנונג, אבער, באאמטע און באשעפטיגטע פון א סטעיט יאר נאך זייער ערשטע טרענירונג ס

אגענטור וועלכע ארבעטן אין די עקזעקיוטיוו טשעימבער זאלן זיך באטייליגן אין א לעבעדיגע עטיקס טרענירונג יעדע צוויי  

 יאר נאך זייער ערשטע טרענירונג סעסיע לויט די דאזיגע פארארדנונג. 

מטע און באשעפטיגטע פון א סטעיט אגענטור זאל אריינגעבן אן אונטערגעשריבענע סטעיטמענט פון זיי אדער  א יעדע באא .4

זייערע טרענירער צו באשטעטיגן זייער אנטיילנעמען אין יעדע לעבעדיגע טרענירונג סעסיע לויט די דאזיגע פארארדנונג, 

 אנאל פיילס. און די סטעיטמענטס וועלן געלייגט ווערן אין זייערע פערס



דער עקזעקיוטיוו טשעימבער און עטיקס באאמטע ביי יעדע סטעיט אגענטור זאלן קאארדינירן איינע מיט׳ן אנדערן און די  .5

אינאיינעמדיגע קאמישען איבער פובליק עטיקס, אוועקצושטעלן רעגולערע טרענירונג סעסיעס גענוג אויף צו ערלויבן 

 דער דאזיגער פארארדנונג.  אפעקטירטע אינדיווידועלן נאכצופאלגן

 ג. שטראפן 

סיי וועלכע פארלעצונג פון דער דאזיגער פארארדנונג קען מעגליך רעזולטירן אין אפזאגונג אדער אנדערע פאסיגע שטראפן לויט׳ן 

 איינזעהן פון דער באאמטע וועלכע האט באשטימט דער אינדיווידיועל וואס באגייט אזא פארלעצונג.

 

ג ע ג ע ב ן   אונטער מיין האנט און דער פארהאלטענער זיגל פון דעם 

סטעיט אין דער שטאט אלבאני דעם זיבן און 

צוואנציגסטן טאג אין אקטאבער אין דעם יאר צוויי 

 טויזנט איין און צוואנציג.

 

 

 

  דורך דער גאווערנער 

 

 סעקרעטאר פאר דעם גאווערנער       


