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אונטער לעגיסלאציע צו פארבאטן מוניציפאלע קארפארעישענס פון   שרייבטגאווערנער האקול 
 פארקויפן אדער אויסשטעלן האסע סימבאלן  

  
פארבאט פאר פייער דיסטריקטן, וואלונטיר פייער   (S.4615-A/A.5402-A)לעגיסלאציע  

דעפארטמענטס, פאליציי דעפארטמענטס, און סקול דיסטריקטן פון פארקויפן אדער אויסשטעלן  
 האסע סימבאלן  

    
( צו ענדערן  S.4615-A/A.5402-Aלעגיסלאציע )  אונטערגעשריבןגאווערנער קעטי האקול האט היינט 

עזעץ צו פארבאטן סיי וועלכע מוניציפאלע קערפערשאפט, ווי למשל פייער  אן אלגעמיינע מוניציפאלע ג
דיסטריקטן, וואלונטיר פייער דעפארטמענטס, פאליציי דעפארטמענטס און סקול דיסטריקטן פון 

 פארקויפן אדער אויסשטעלן האסע סימבאלן.  
  
כע אויפפירעכטס וועט  די לעצטנסדיגע געמיינע שטייגונג פון ראסיסטישע, האמאפאבישע און העסלי"

סימבאלן פון האסע האבן נישט  " האט גאווערנער האקול געזאגט.  "נישט ווערן טאלערירט אין ניו יארק,
קיין שום ניצן אויסער צו פארשפרייטן גראבע און פראסטע אומוויסן און אנהעצן האסע. אלס ניו יארקער  

וראטן אזעלכע אויפפירעכץ, און די לעגיסלאציע  מוזן מיר בלייבן פאראייניגט און אקטיוו באקעמפען אויסצ
וועט אונטערהייבן די יעניגע באמיאונגען. עס איז נישט דא קיין שום סיבה פאר א האסע סימבאל צו ווערן  

אויסגעלייגט, ווער רעדט נאך דורך א פאליציי אדער פייער דעפארטמענט באאויפטראגט מיט באשיצן  
געזעץ איצט אונטערגעשריבן וועלן מיר נישט נאר אפטוהן די בייזע און   מיט דער נייער זייער קאמיוניטי.

געמיינע געפירעכטס, נאר אויך פארזיכערן אז יעדע ניו יארקער, אפגעזעהן זייער אפשטאם אדער  
 אידענטיטעט, שפירט זיך אלס א געוואונשענע מיטגליד אין זייער קאמיוניטי. 

  
רן אויף די שפירן פון א פאר אינצידענטן פאראיאר אויף לאנג  די לעגיסלאציע איז פארגעשלאגן געווא

איינס וואו א קָאנפעדערעט פאן איז אויסגעשטעלט געווארן אויף א פייער טראק בשעת א   —איילענד 
פאראד, און צווייט ווען עס איז אנטדעקט געווארן אז א פייער דעפארטמענט אין נעסאוי קאונטי האט א  

געשטעלט אין זייער פענסטער. דער געזעץ איז נאכגעמאכט נאך און קָאנפעדערעט פאן אויס
וועלכס פארבאט ארויסצושטעלן סימבאלן  2020פארברייטער ענליכע לעגיסלאציע אונטערגעשריבן אין 

פון האסע אדער סיי וועלכע ענליכע זעהעניש אויף סטעיט אייגנטום. דער טערמין ׳סימבאל׳ רעכנט  
נאצי אידעאלאגיע, אדער דער  -יסליך, סימבאלן פון ווייסע סוּפרעמעסי, נעא אריין, אבער נישט אויסשל 
 קָאנפעדערעט קאמף פאן. 

  

מיט אויפשטייגנדע האסע ארום די וועלט און אין אונזער "סענאטארקע אנא קאפלאן האט געזאגט, 
קאמיוניטי, איז נאך מער דרינגענד ווי אלעמאל אז מיר זאלן נעמען שריטן עס אויסצוראטן וואו אימער  

באזיצטע - מיר געפונען עס. מען וואלט זיך פארגעשטעלט אז עס פארשטייט זיך אליין אז טעקסּפעיער
ווערן אלס א פלאטפארמע פאר האסע, אבער עס שאקירט אז עס איז נישט   אייגנטום קען נישט געניצט 

ביז איצט. פובליק אייגנטום באלאנגט פאר אונז אלע,   —געווען קיין שום געזעץ אויף די בוכער דערוועגן 
וויכטיג צו פארזיכערן אז אונזער פובליק אייגנטום ווערט נישט געניצט  -און דער מאסנאם איז קריטיש



שפרייטן האסע. איך בין דאנקבאר צו גאווערנער קעטי האקול פאר׳ן אונטערשרייבן דעם   אויף צו
מאסנאם אלס געזעץ און פאר איר פירערשאפט אויף צו פארזיכערן אז האסע האט נישט קיין פלאץ אין  

מיטגליד מיכאעלע  -אונזער סטעיט. איך בין אויך דאנקבאר פאר מיין מיטארבעטשאפט מיט אסעמבלי
זשעס אויף דער מאסנאם און אנדערע אזעלכע צו האלטן אונזערע קאמיוניטיס אפגעהיטן פון  סאלאד
   "האסע.

  

אין אזא צייט פון גאר הויכע צוטיילונג  " מיטגליד מיכאעלע סי. סאלאדזשעס האט געזאגט, -אסעמבלי 
פארזיכערן אז  אין דעם פאלק, מוזן פובליק באזיצטע איינריכטונגען אנהאלטן זייער נייטראלקייט און 

פלעצער ווערן נישט פארוואלטעט אויף פאליטישע פלאטפארמעס פאר מוניציפאלע  -זייערע ארבעטס
באצאלער צוגלייך. אונזער סטעיט איז דער היים פון איינע פון די מערסט -ארבעטער און טעקס

ארפן זיך אנטרעפן  פארשידנמיניגע באפעלקערונגען אין די וועלט, און קיין איין ניו יארקער זאל נישט ד
מיט סימבאלן פון האסע ווען מען קומט אין קאנטאקט מיט ארטיגע רעגירונג אגענטורן. איך בין שטאלץ  

רעגירונגשאפט מאסנאם,  -צו האבן געארבעט אינאיינעם מיט סענאטארקע אנא קאפלאן אויף דער גוטע
   "ונזער ּביל אלס געזעץ.און איך בין דאנקבאר פאר גאווערנער האקול פאר דאס אונטערשרייבן א
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