אויף תיכף ארויסצוגעבן11/2/2021 :

גאווערנער קעטי האקול

גאווערנער האקול שרייבט אונטער לעגיסלאציע צו ערלויבן פאר די וועלכע זענען פריער געווען
בארעכטיגט און דערנאך צוריקגעוויזן יוגנטליכע פארלעצער סטאטוס זיך צו ווענדן נאכאמאל פאר
באשטעטיגנוג אויף צוריק
לעגיסלאציע ) (S.282/A.6769ערלויבט פאר די וואס זענען געפונען געווארן שולדיג אין א
פארברעך און בארעכטיגט פאר יוגנטליכע פארלעצער סטאטוס אבער פריער צוריקגעוויזן פון
באשטעטיגנוג צו קענען זיך ווענדן נאכאמאל פאר באשטעטיגנוג אויף צוריק
גאווערנער קעטי האקול האט היינט אונטערגעשריבן לעגיסלאציע ) (S.282/A.6769וועלכס ערלויבט
פאר אזעלכע וואס זענען אונטער  19ווען זיי זענען באשולדיגט געווארן אין א פארברעך ,און דעריבער
בארעכטיגט פאר יוגנטליכע פארלעצער סטאטוס ,אבער געווארן צוריקגעוויזן פון באשטעטיגנוג ,זיך צו
קענען נאכאמאל ווענדן פאר באשטעטיגנוג אויף צוריק.
"צופיל ניו יארקער וועלכע האבן געמאכט נישט-גוטע החלטות אין די יונגע יארן ווערן געצווינגען צו לעבן
מיט די לעבנסלאנגע תוצאות פון קרימינאלע באשולדיגונג וועלכס זאגט זיי אפ פון האבן א צווייטן שאנס
פאר א פראדוקטיווע און באדייטפולע לעבן ",האט גאווערנער האקול געזאגט" .קאמיוניטיס בליען ווען
יעדעס מיטגליד האט די געלעגנהייט צו ביישטייערן און עס איז העכסט צייט פאר ניו יארק צו מאכן די
נויטיגע ענדערונגען אויף צו פארזיכערן אז יעדער האט א יושר׳דיגע געלעגנהייט אויף סוקסעס .אדאנק
די לעגיסלאציע קענען מיר איצט שטיצן די וועלכע האבן זיך געלערנט פון זייערע גרייזן דורך אוועקנעמען
די שאנדע-צייכנס פון געפונען ווערן שולדיג אין א פארברעך ,און זיי געבן די געלעגנהייט זיך צוריק צו
שטעלן אויף די פיס".
פאר די וואס זענען געפונען געווארן שולדיג אין א פארברעך ווען זיי זענען געווען אונטער  19יאר אלט,
גיבט ניו יארק׳ס יוגנטליכע פארלעצער געזעץ די געלעגנהייט פאר זייער באשולדיגונג צו ווערן ערזעצט
דורך א קאנפידענציעלע אומפארברעכערישע פאר׳מישפט׳ן און רעדוצירטע טורמע אורטייל .א
קרימינאלע רעקארד האט לאנג-אנהאלטנדע ווירקונגען ,אריינגערעכנט סאציעלע דיסקרימינאציע און
באגרעניצטטע צוטריט צו באשעפטיגונג — צוויי באדייטנדע איינצוימונגען צו רעהאביליטירונג וועלכס
טוהען דראמאטיש העכערן די אויסזיכטן פון צוריקפאלן צו קרימינאלקייט .פיל פון די וועלכע זענען געווען
אונטער  19ביים געפונען ווערן שולדיג און בארעכטיגט פאר יוגנטליכע פארלעצער סטאטוס ווערן עס
נאך אלץ נישט באשאנקען .די לעגיסלאציע ערמעגליכט פאר די וועלכע זענען נישט געשאנקען געווארן
די באשטעטיגנוג און וועלכע זענען נישט געפונען געווארן שולדיג אין קיין אנדערע פארברעך
אמווייניגסטנס פינף יאר זינט זייער ארגינעלע אורטייל זיך צו קענען ווענדן פאר צוריקגערעכנטע
באשטעטיגונג פון יוגנטליכע פארלעצער סטאטוס.
סענאטאר זעלנאר מיירי האט געזאגט" ,אונזערע קאמיוניטיס זענען שטערקער און זיכערער ווען
מענטשן האבן א יושר׳דיגע געלעגנהייט פאר א צווייטער שאנס .יונגע מענטשן טראגן אפט די
קאנסעקווענצן פון געפונען ווערן שולדיג פאר׳ן לעבן ,און די לעגיסלאציע וועט זיי ערמעגליכן זיך צו ווענדן

צו די אורטייל געריכט פאר א נייע באשטימונג פון יוגנטליכע פארלעצער סטאטוס .איך בין דאנקבאר צו
גאווערנער האקול ,אסעמבלי-מיטגליד הינדמען און די פילע אדוואקאטן און אקטיוויסטן וועלכע האבן
מיטגעטיילט זייערע פערזענליכע היסטאריעסח ,און איך קוק ארויס אויף פארצוזעצן ווייטער דעם קאמף
פאר יושר ,זיכערהייט ,און א יוסטיץ סיסטעם וועלכע פירט זיך לויט אונזערע העכסטע אידעאלן".
אסעמבלי-מיטגליד אליסיע הינדמען האט געזאגט" ,יוגנטליכע דארפן באהאנדלט ווערן אלס אזעלכע
אין אונזער לעגאלע סיסטעם .דאס איינפירן די דאזיגע לעגיסלאציע אלס געזעץ וועט געבן פאר די
וועלכע זענען געפונען געווארן שולדיג בעפאר די עלטער פון  19א קריטיש-וויכטיגער צווייטער שאנס
אפצורוימען די שאנדע-צייכנס פון פארברעכערישע רעקארד אונטער זיך .איך וויל אנערקענען מיין
קאלעגע אראוועלא סימאטאס פאר אירע אומערמידליכע שתדלנות במשך די יארן".
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