
 
 גאווערנער קעטי האקול   11/3/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האקול שרייבט אונטער לעגיסלאציע אוועקצושטעלן די סובסטאנץ באניץ אומארדענונג  
 בילדונג און ערהוילונג פָאנד  

  
טעקס ריטורנס,   אינקָאםאויטאריזירט געשאנקען אויף פערזענליכע  S.4086/A.6553 לעגיסלאציע  

 פאר סובסטאנץ באניץ אומארדענונג בילדונג און ערהוילונג  
  

( אויף S.4086/A.6553אווערנער קעטי האקול האט היינט אונטערגעשריבן לעגיסלאציע ) ג
אוועקצושטעלן די סובסטאנץ באניץ אומארדענונג בילדונג און ערהוילונג פָאנד און אויטאריזירן געשאנקען  

 אויף פערזענליכע אינקָאם טעקס ריטורנס פאר סובסטאנץ באניץ אומארדענונג בילדונג און ערהוילונג.  
  
ר,און איך בין שטאלץ צו נעמען שריטן אין  דער קאמף קעגן סובסטאנץ באניץ איז א פערזענליכער פאר מי"

ערלויבן פאר ניו יארקער צו  "  האט גאווערנער האקול געזאגט.  "ניו יארק צו באקעמפן דער עפידעמיע,
שטיצן מיטגלידער פון זייער קאמיוניטי מיט די געשאנקען איז אן אומשאצבארע אופן צו ברענגען אז  

טעווען לעבנס. די וועלכע ראנגלען זיך מיט סובסטאנץ באניץ יעדער זאלן ארבעטן אינאיינעם אויף צו רא
פראבלעמען קומט זיך אונזער הילף און שטיצע בשעת זיין גייען דורך ערהוילונג און אין ניו יארק  

  " פארזיכערן מיר אז זיי האבן גענוי דאס.
  

ָאף וואס וועט זיין באקאנט  - שאפט א פערזענליכע אינקָאם טעקס טשעקS.4086/A.6553 לעגיסלאציע 
אלס די סובסטאנץ באניץ אומארדענונג בילדונג און ערהוילונג פָאנד. געלטער אין דעם פָאנד וועלן געניצט 

נג  ווערן אויף צוצושטעלן גרענטס צו ארגאניזאציעס געאייגנט צוצושטעלן בילדונג, אפהאלטונג, באהאנדלו
 אדער ערהוילונג צו די וועלכע ליידן פון סובסטאנץ באניץ אומארדענונגען.  

  
די סובסטאנץ באניץ אומארדענונג קריזיס האט שוין "סענאטארקע מישעל הינטשי האט געזאגט, 

אנגעמאכט חורבנות אין באלד יעדן ווינקל פון אונזער סטעיט, און גענומען די לעבנס פון אונזערע 
איבערגעלאזט משפחות און קאמיוניטיס צושוידערט אויף אירע שפירן. א יעדער האט א    באליבטע און

צייכנס וועלכע שוועבן  -ראלע צו שפילן אין איבערקומען די ָאווערדָאוס עפידעמיע און ענדיגן די שאנדע 
ארום עדיקשען. מיין ּביל אינאיינעם מיט אסעמבלימאן מעקדאנעלד צו שאפן די סובסטאנץ באניץ  

ומארדענונג בילדונג און ערהוילונג פָאנד און אן אינקָאם טעקס דעדָאקשען פאר די וועלכע ביישטייערן  א
ערלויבט פאר געווענליכע ניו יארקער צו האבן א חלק אין די לייזונג. סובסטאנץ באניץ אומארדענונג  

ּביל פארזיכערט אז די  אפהאלט, באהאנדלונג,און ערהוילונגס פראגראמען ראטעווען לעבנס, און אונזער 
געלטער וועלן גיין דירעקט צו די ארגאניזאציעס פאראנטווארטליך פאר די ארבעט. איך דאנק גאווערנער  

האקול פאר׳ן אונטערשרייבן אונזער ּביל, און איך קוק ארויס צו אונזער אנגייענדע צוזאמענארבעט צו  
יאטיוון וועלכע וועלן ברענגען א סוף צו  פאקוסירטע איניצ-פירן המצאה׳דיגע, געזונטהייט-פאראויס

   "סובסטאנץ באניץ אומארדענונג קריזיס אין ניו יארק סטעיט.
  

סובסטאנץ באניץ " מיטגליד דזשאן טי. מעקדאנעלד )דריטער( האט געזאגט,-אסעמבלי 
אומארדענונגען זענען געזונטהייט פראבלעמען וועלכע טוהען שטארק אפעקטירן די לעבנס פון צופיל 



מענטשן. מיר הערן אפטמאל די פראגע, וואס קען איך טוהן צו העלפן? דער דאזיגער נייער געזעץ 
רדענונג בילדונג און  ערלויבט פאר א טעקס באצאלער צו ביישטייערן צו א סובסטאנץ באניץ אומא

ערהוילונג פָאנד אויף זייער אינקָאם טעקס ריטוירן. דורך צושטעלן א גרינגע מיטל צו אריינפירן געלטער  
צו שטיצן אפהאלט, באהאנדלונג, און ערהוילונג קענען מיר אלע האבן א חלק אין דער לייזונג און טוהן 

סובסטאנץ באניץ אומארדענונג און זייערע באליבטע.  אונזערס ארויסצוהעלפן די וועלכע ראנגלען זיך מיט 
א דאנק אייך צו מיין מיטארבעטער אין די לעגיסלאציע, סענאטארקע מישעל הינטשי. איך עּפרישיעיט 

אייער איבערגעגעבנקייט אויף דער נושא און א דאנק אייך גאווערנער קעטי האקול פאר׳ן אונטערשרייבן 
איר אנגייענדע פארשפרעכונג צו שטיצן די וועלכע ליידן פון סובסטאנץ   דער מאסנאם אלס געזעץ און פאר

   "באניץ אומארדענונג.
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