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 גאווערנער האקול שרייבט אונטער לעגיסלאציע צו באשיצן די זיכערהייט פון סקול קינדער 
  

אפצאל - פון א טייל פון די שטראףפארלאנגט דאס אריבערפירן  S.4661/A.7330 לעגיסלאציע 
פארן א סקול באס צו דער אויספירליכע סקול באס דרייווער  -געפאדערט פאר אומלעגאל פארביי 

 סעיפטי טרענירונג פראגראם פאר די שטודיע און העכערונג פון סקול באס סעיפטי  
  

וואס פירט איין דאס  S.4661/A.7330 גאווערנער קעטי האקול האט היינט אונטערגעשריבן לעגיסלאציע 
פארן א סקול  -אפצאל געלט געפאדערט פאר אומלעגאל פארביי- אריבערפירן פון א טייל פון די שטראף

באס צו דער אויספירליכע סקול באס דרייווער סעיפטי טרענירונג פראגראם פאר די שטודיע און 
קול באס מאטאריסט עדיוקעשען העכערונג פון הינזיכטן פון סקול באס סעיפטי, אוועקשטעלנדיג א ס

פארן -פָאנד. די דאזיגע לעגיסלאציע צילט צו פערמוטיגען מאטאריסטן פון אומלעגאל פארביי
 אפגעשטעלטע סקול באסעס, און דערביי העכערן סעיפטי צו סקול קינדער.  

  
האלטן אונזערע קינדער סעיף איז פריאריטעט נומער איינס פאר מיין אדמיניסטראציע און מיר נעמען  "

  האט גאווערנער האקול געזאגט.  "שריטן אויף יעדן פראנט צו פארזיכערן אז מיר טוהן גענוי דאס,
אבער די נושא   פארן אן אפגעשטעלטע סקול באס, - דרייווערס דארפן גאנצן גוט צו וויסן נישט צו פארביי"

קומט ארויף נאכאמאל און נאכאמאל. איך שטאלציר מיך צו האבן אונטערגעשריבן די לעגיסלאציע וועלכס  
וועט אונטערהייבן טרענירונג פאר סקול באס דרייווערס און נאך מער באשיצן קינדער וואס פארן אין סקול  

   "אריין אדער פון סקול אהיים.

  
דאס אויספלאנירן און איינפירן א פובליק עדיוקעשען פראגראם צו די לעגיסלאציע פאדערט פאר 

פארן א סקול באס און צו העכערן סקול באס  -אינפארמירן מאטאריסטן אויף די געפארן פון פארביי 
וועט אויך שאפן א סקול באס מאטאריסט עדיוקעשען פָאנד, און S.4661/A.7330 זיכערהייט. 

פארן אן אפגעשטעלטע סקול באס צו ווערן געצאלט  -פאר פארביידירעקטירט אפצאל געלטער געמאנט  
אריין אין דעם פָאנד פאר דאס באניץ פון צושטעלן גרענטס פאר די שטודיע פון דער נושא, די אנטוויקלונג  

פון פארשלאגן צו רעדוצירן די צאל פארלעצונגען, און צו העכערן סקול באס זיכערהייט, ווי אויך צו  
 ריערדערמאנטע פובליק עדיוקעשען פראגראם.  פינאנצירן די פ

  
איך אפלאדיר גאווערנער האקול פאר׳ן לייגן סטודענטן פאר  " סענאטאר קעווין פארקער האט געזאגט,

אלעם! די סעיפטי פון אונזערע סטודענטן איז א פריאריטעט פונ׳ם מאמענט וואס זיי גייען ארויף אויפ׳ן 
ריין. דער געזעץ וועט ארבעטן נישט נאר אויף צו דערמוטיגן סקול באס אויף צו פארן אין סקול א

מאטאריסטן נישט פארבייצופארן אפגעשטעלטע סקול באסעס, אבער עס גייט נאך ווייטער אין דאס  
פינאנצירן טרענירונג פאר אונזערע דרייווערס וועלכע פירן אונזערע קינדער אין סקול און צוריק אהיים  

   " יעדן טאג.
  

די אומלעגאלע פארבייפארן נעבן סקול באסעס  " יטגליד וויליאם מאגנארעלי האט געזאגט,מ-אסעמבלי 
האלט ווייטער אן צו זיין אן ערנסטע פראבלעם אין ניו יארק סטעיט. די לעגיסלאציע וועט ארבעטן 



  אינפארסירונג פון אומלעגאל פארבייפארן צו העלפן- אינאיינעם מיט דער נייער געזעץ פאר פאטאגראפיע
   "אויסשולן דרייווערס קעגן די מסוכן׳דיגע אויפפירעכטס.

  
 ### 

  

 
 www.governor.ny.govנאך נייעס קען מען באקומען ביי 

  | press.office@exec.ny.gov518.474.8418|  טשעימבערניו יארק סטעיט | עקזעקיוטיוו 
 

 זיך ארויסשרייבן 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=e1908cd8-be0bb599-e19275ed-000babda0106-87f2123e778a328e&q=1&e=89f880ff-4294-41a1-96d4-d3ef2d4fdb4c&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESDD00C697FC529E27852586F2006F291A00000000000000000000000000000000

