אויף תיכף ארויסצוגעבן10/29/2021 :

גאווערנאר קעטי האוקאל

גאווערנאר האוקאל אנאנסירט משפחה אַ ביּוז פארמיידונג טרענירונג פאר דעפארטמענט פון
ענווייראנמענטאלע אפהיטונג און אפיס פון פארקס ,פארוויילונג ,און היסטארישע אפהיטונג
איינגעשטעלטע
טרענירונג וועט אויפקלערן איינגעשטעלטע וועלכע באגעגענען זיך מיט די פובליק ביי סטעיט
ּפארקס ,קעמּפינג ערטער און פארוויילונגס פלעצער וויאזוי צו דערקענען משפחה אביּוז און וויאזוי צו
אינטערווענירן
אונטערנעמונג איז טייל פון די סטעיט'ס ארבעט צו טראנספארמירן משפחה אַ ביּוז סערוויסעס צו
זיין מער עמפינדליך מיט דזשענדער און קולטור ,צענטרירט מער ארום איבערלעבער און
קאנצעטרירט אויף טראומא
גאווערנאר קעטי האוקאל האט היינט אנאנסירט אז די ניו יארק סטעיט אפיס פאר די פארמיידונג פון
משפחה אביּוז ( )Office for the Prevention of Domestic Violence, OPDVוועט שאפן ,אנטוויקלען
און עפענען א טרענירונג פראגראם פאר ארבייטער פון די אפיס פון פארקס ,פארוויילונג ,און היסטארישע
אפהיטונג ( )Office of Parks, Recreation and Historic Preservationאון פון די דעּפארטמענט פון
ענווייראמענטאלע אפהיטונג ( )Department of Environmental Conservation, DECוועלכע
באגעגענען זיך מיט די פובליק .די צוזאמענארבעט צווישן סטעיט אגענטורן אנערקענט די וויכטיגקייט פון
ארבעטן צוזאמען מיט – און טרענירן – מענטשן וועלכע זענען נישט געווענטליך אנגעקוקט אלץ אזעלכע
וועמענ'ס אויפגאבע דאס איז — צו דערקענען און רעאגירן צו סיי וועלכע געליטענער וואס דארף הילף,
מיט די ציהל צו צושטעלן גרינגערע צוטריט צו זיכערהייט ,מיטלען און שטיצע צו ראטעווען לעבנס.
"משפחה אביּוז איז א זאך וואס איך האב געארבעט צו פארמיידן מיין גאנצע לעבן ,און צוזאמען מיט מיין
מוטער האב איך געעפנט אן אריבערגאנג היים פאר איבערלעבער און זייערע פאמיליעס" ,האט
גאווערנאר האוקאל געזאגט" .אלץ גאווערנאר ,וועל איך פארזעצן צו איינפירן ּפאליסיס וועכע טוהען
נישט נאר גיבן פאר סטעיט ארבייטער די טרענירונג וואס זיי דארפן צו קענען דערקענען פעלער פון
משפחה אביּוז ,נאר אויך צו העלפן מאכן ניו יארק סטעיט א זיכערע פלאץ פאר יעדן".
די  OPDVוועט אנטוויקלען די טרענירונג פראגראם מיט די ציהל עס צו דורכפירן בעפאר פרילינג ,2022
ווען פילע פון די סטעיט'ס פארקס ,קעמפינג און פארוויילונג ערטער – וועלכע דינען מיליאנען פון באזיכער
יערליך – וועלן זיך צוריק עפענען פאר די סעזאן .אין צוגאב צו דאס אריינברענגען נייע שותפים פון די
סטעיט אין די קאמף צו ברענגען אן ענדע צו משפחה און דזשענדער-באזירטע אביּוז ,טוט די טרענירונג
ווייטער פאראויס רוקן די סטעיט'ס ארבעט צו טראנספארמירן די סערוויסעס סיסטעם איבער גאנץ ניו
יארק סטעיט צו אזא סיסטעם וואס צענטרירט זיך ארום די איבערלעבער ,קאנצעטרירט זיך אויף טראומא
וואס זיי האבן און איז עמפינדליך צו די קולטורישע געברויכן פון אלע געליטענע און איבערלעבער.

די טרענירונג וועט דעקן אלע סארטן אביּוז באזירט אויף דזשענדער כדי די ארבייטער פון די  DECאון פון
ּפארקס וועלכע באגעגענען זיך מיט די פובליק זאלן האבן די כלים צו קענען רעאגירן צו אינצידענטן און
העלפן מענטשן וועלכע דארפן הילף .דורכן פארברייטערן די צוגענגליכקייט צו הילף מער פון די
עקזיסטירנדע נעטווארק פון די געווענטליכע פראפעסיאנאלע סערוויס ּפראָ וויידערס ,וועלן איבערלעבער
וויסן אז זיי קענען באקומען הילף מיטן צוקומען צו מיטלען וואס זיי דארפן אפגעזעהן פון די סטעיט
סיסטעם אדער סערוויס וואס זיי נוצן.
 OPDVעקזעקיוטיוו דירעקטאר קעלי אָ ווענס האט געזאגט" ,מיר מוזן אנהויבן ארבעטן מיט מער
שותפים אין די באמיאונגען צו פארמיידן דזשענדער-באזירטע אביּוז .בלויז איין איינצלנער מענטש קען
האבן א גרויסע איינפלוס אויף אן איבערלעבער'ס לעבן .ווען אלע טיילן פון די סיסטעמען וואו סטעיט
ארבייטער באגעגענען זיך מיט די פובליק פארשטייען די השפעה און קאנסעקווענצן פון דזשענדער-
באזירטע אביּוז ,באזונדערס וויאזוי עס האט א השפעה אויף באזייטיגטע קאמיוניטיס ,טוהען מיר העכערן
די אויסזיכטן אז א מענטש וועט טרעפן די וועג ארויס פון אן אביּוז סיטואציע .איך באדאנק גאווערנאר
האוקאל פאר איר שטאנדהאפטיגע איבערגעגעבנקייט צו פארמיידן משפחה אביּוז און פאר איר
פירערשאפט צו זיכער מאכן אז איבערלעבער האבן די שטיצע וואס זיי דארפן".
צו באקעמפן משפחה אביּוז און פארזיכערן אלע איבערלעבער ,איז דא א קריטישע נויט פאר א בעסערע
פארשטאנד פון משפחה אביּוז אין אלע סיסטעמען ,פון די וועגן וויאזוי משפחה און סעקסועלע אביּוז
קענען זיין פארבינדן מיט קולטור און פון די שוועריגקייטן מיט וועלכע די מענטשן – באזונדערס פון די
באזייטיגטע קאמיוניטיס – מוטשענען זיך ביים צוקומען צו סערוויסעס .די טרענירונג וועט זיך
קאנצעטרירן אויף די זאכן און ארבעטן צוזאמען מיט ארגאניזאציעס וועלכע זענען געווידמעט ספעציעל צו
העלפן מענטשן אין קאמיוניטיס וועלכע האבן באקומען ווייניגער סערוויסעס אין די פארגאנגענהייט און
וועלכע ווערן אנגעפירט דורך מענטשן וועלכע קומען אן צו די קאמיוניטיס מיט זייערע שטימעס.
די אפיס פון פארקס ,פארוויילונג ,און היסטארישע אפהיטונג שאצט אפ אז בערך  450איינגעשטעלטע
וועלכע באגעגענען זיך מיט די פובליק וועלן אריבערגיין די טרענירונג ,אין די צייט וואס נאך DEC 100
איינגעשטעלטע וועלכע קומען אין פארבינדונג מיט די פובליק אויף א רעגלמעסיגן פארנעם וועלן טרענירט
ווערן .אין צוגאב וועלן סטעיט ּפארק פאליציי DEC ,ענווייראמענטאלע אפהיטונג פאליציי אפיצירן
( )Environmental Conservation Police Officers, ECOאון וואלד רעינדזשערס ( Forest
 )Rangersוועלן פארזעצן צו באקומען טרענירונג צו דערקענען די סימנים פון משפחה אביּוז ווען זיי
באגעגענען זיך מיט די פובליק .וואלד רעינדזשערס און 'ECOס באגעגענען זיך מיט טויזנטע באזיכער צו
סטעיט לענדער און שטחים יעדע יאר ,אריינרעכענענדיג אין די עדיראַ נדעק און קעטסקיל ּפארקס.
סטעיט ּפארקס קאמישאנער עריק קאָ לעסייד האט געזאגט" ,די טרענירונג מיט די אפיס פאר די
פארמיידונג פון משפחה אביּוז וועט פארשטערקערן אונזער סטעיט'ס אנטווארט צו משפחה און
דזשענדער-באזירטע אביּוז ,און עס וועט שטיצן אונזער ארבעט צו העלפן יעדן איינעם פילן זיכער און
באקוועם ביים באזוכן אונזערע סטעיט ּפארקס .איך טוה אפלאדירן גאווערנאר האוקאל פאר איר אקטיווע
צוגאנג צו ברענגען אן ענדע צו משפחה אביּוז און פאר איר שטאנדהאפטיגע שטיצע פאר די
איבערלעבער דערפון".
 DECקאמישאנער בעזיל סעגאס האט געזאגט" ,גאווערנאר האוקאל איז געווען אן אנטשלאסענע
שתדלנית פאר געליטענע פון משפחה אביּוז איר גאנצע לעבן .אינספירירט דורך איר מוטער'ס ארבעט
מיט משפחה אַ ביּוז איבערלעבער ,האט די גאווערנאר באקומען א טיפע פארשטאנד פון די
אנגעלעגנהייטן ארום משפחה אביּוז און די איבער די מיטעלן און סטראטעגיעס וועלכע זענען נויטיג עס צו
קענען באקעמפן ווירקזאמערהייט .מיט אן אויפשטייג אין משפחה אביּוז טיילווייז געטריבן דורך די
פאנדעמיע ,איז עס גאר וויכטיג אז מיר זאלן פארממערן אונזערע מעגליכקייטן צו דערקענען און

פארמיידן די אינצידענטן .די  DECאיז שטאלץ צו ארבעטן בשותפות מיט די סטעיט אפיס פאר די
פארמיידונג פון משפחה אביּוז און מיט אונזערע קאלעגן ביי די אפיס פון פארקס ,פארוויילונג ,און
היסטארישע אפהיטונג צו בעסער אויפקלערן און גיבן די נויטיגע טרענירונג און כלים פאר מענטשן וועלכע
באגעגענען זיך אויף א רעגלמעסיגע פארנעם כדי צו דערקענען און אויפכאפן משפחה אביּוז בעפאר עס
איז צו שפעט".
די אפיס פון פארקס ,פארוויילונג ,און היסטארישע אפהיטונג איז פאראנטווארטליך איבער מער פון 250
פארקס ,היסטארישע פלעצער ,פארוויילונג טרעילס און שיפלעך פארטן ,וועלכע ווערן באזוכט דורך 78
מיליאן מענטשן יערליך .באזוכט  parks.ny.govפאר מער אינפארמאציע.
די דעפארטמענט פון ענווייראמענטאלע אפהיטונג פירט און און איז פאראנטווארטליך איבער כמעט פינף
מיליאן אקער לאנד פון פובליק שטחים .די  DECהאלט אויף  52קעמפינג שטחים און פינף טאג-באנוץ
ערטער אין די עדיראַ נדעק און קעטסקיל וואלד געהיטענע שטחים וועלכע שטעלן צו א ברייטע רייע פון
באזיכער ערפארונגען.
די אפיס פאר די פארמיידונג פון משפחה אַ ביּוז איז די לאנד'ס איינציגסטע עקזעקיוטיוו שטאפל סטעיט
אגענטור געווידמעט פאר די אנגעלעגנהייט פון משפחה אַ ביּוז .די סטעיט'ס משפחה און סעקסועלע אביּוז
האַ טליין איז אפן ( 800-942-6906 :24/7רופט)( 844-997-2121 ,טעקסט) אדער @opdv.ny.gov
(שרייבט זיך דורך די אינטערנעט) .לעצטע יאר האבן די סטעיט און לאקאלע האַ טליינס באקומען מער פון
 250,000רופן פאר הילף.
די אפיס פון סערוויסעס פאר געליטענע ( )Office of Victim Servicesפינאנצירט אויך א נעץ פון איבער
 212קאמיוניטי-באזירטע פראגראמען וואס גיבן דירעקט סערוויסעס פאר געליטענע פון פארברעכנס און
פאר זייערע פאמיליעס .די פראגראמען העלפן אויך סיי וועלכע געליטענע פון פארברעכנס צו אּפלייען
פאר פארגוטיגונג און פאר אנדערע הילף פון דעם אגענטור ,זייענדיג א זיכערהייט נעץ פאר מענטשן
וועלכע האבן נישט קיינע אנדערע מיטלען.
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