גאווערנער קעטי האקול

אויף תיכף ארויסצוגעבן11/3/2021 :

גאווערנער האקול שרייבט אונטער לעגיסלאציע צו פארבעסערן עדיוקעשען אין סטעיט טורמעס
לעגיסלאציע  S.5468/A.2530שטעלט אוועק א קאמיסיע צו שטודירן און אנטוויקלען א פלאן פאר
פארבעסערן בילדונג אין סטעיט טורמעס
גאווערנער קעטי האקול האט היינט אונטערגעשריבן לעגיסלאציע ( )S.5468/A.2530וועלכע שטעלט
אוועק א קאמיסיע צו שטודירן און אנטוויקלען א פלאן פאר פארבעסערן בילדונג אין סטעיט טורמעס.
"ווען ארעסטירטע מענטשן קערן זיך צוריק צו דער געזעלשאפט איז קריטיש-וויכטיג צו פארזיכערן אז זיי
זענען גרייט צו גיין אויף א נייעם וועג פאר זיך און זייערע פאמיליעס ",האט גאווערנער האקול געזאגט.
"דורך לאזן אין גאנג א דייטליכע שטודיע אויף וויאזוי מיר קענען פארבעסערן בילדונג פאר די וועלכע
זענען איינגעשפארט וועלן מיר קענען אידענטיפיצירן און איינפירן די פראגראמען און מיטלען נייטיג אויף
צו פארזיכערן אז די אלע וואס קומען צוריק אריין אין די געזעלשאפט האבן די בעסטע שאנסן פאר
סוקסעס .דאס וועט נישט נאר זיין א טובה פאר דעם יחיד מיט זייערע פאמיליעס ,נאר אויך פאר׳ן
ברייטערן קאמיוניטי".
לעגיסלאציע  S.5468/A.2530צילט אויף צו פארמיידן דאס צוריקפאלן דורך נעמען שריטן צו
פארבעסערן טורמע עדיוקעשען .די לעגיסלאציע וועט אוועקשטעלן א קאמיסיע וואס וועט באשטיין פון ניין
מיטגלידער וועלכע וועלן שטודירן און אנטוויקלען א פלאן אויף צו פארבעסערן די אויבנדערמאנטע
עדיוקעשען .די קאמיסיע וועט באשטיין פון דריי מענטשן באשטימט דורך דער גאווערנער ,צוויי דורך דער
סּפיקער פון דער אסעמבלי ,און איינס דורך דער מינאריטעט פירער פון דער אסעמבלי ,צוויי דורך דער
צייטווייליגער פרעזידענט פון דעם סענאט ,און איינס דורך דער מינאריטעט פירער פון דעם סענאט.
סענאטאר קעווין פארקער האט געזאגט" ,די סטעיט׳ס טורמע סיסטעם דארף טוהן א בעסערע ארבעט
אויף צוגרייטן מענטשן אין טורמע אויף זיך צו קענען אומקערן צוריק אריין אין די געזעלשאפט כדי אז זיי
זאלן קענען פירן באדייטנדע לעבנס .דער געזעץ וועט פארזיכערן אז מיר פירן איין בילדונגס פראגראמען
אין טורמע אויף צוצוגרייטן מענטשן אויף צו ווערן ווערדפולע און ביישטייערנדע מיטגלידער פון דער
געזעלשאפט נאכ׳ן ארויסלאזן .איך אפלאדיר גאווערנער האקול פאר׳ן מאכן דאס א פריאריטעט".
אסעמבלי-מיטגליד טשארלס בעראן האט געזאגט" ,דער ּביל רעדט זיך פון אריבערפירן דער
פארברייטערטע טורמע אינדוסטריע פון שטראף צו עדיוקעשען און צום ענדע די באפרייאונג פון די
ארעסטירטע .מיר מוזן בויען א געזעלשאפט וואו בילדונג ווערט פריאריטיזירט איבער איינשפארן".
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