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  وعائالتهم القدامى المحاربين ودعم  لحماية تشريعية حزمة توقع هوكول الحاكمة القدامى، المحاربين يوم في
  

  مع تحديد المحاربين القدامى الذين خدموا في حقبة حرب فيتنام S.7124A/A.7388Bيتوافق التشريع 
  

  عسكري نقل أمر بتنفيذ مكلًفا  أحد كان إذا بطالة مزايا على بالحصول لألزواج S.3623/A.7514  التشريع يسمح
  

اللجنة االستشارية للمحاربات القدامى لدعم ومساعدة قسم خدمات المحاربين  S.701A/A.1140Aيؤس ِّس التشريع 
  القدامى في تحديد مكان جميع المحاربات القدامى وتعليمهن ومناصرتهن في هذه الوالية

  
ل   القدامى المحاربين توظيف بفرص معنية عمل فرقة S.3638/A.7472  التشريع يشك ِّ

  
  قدامى  من فيها المقيمين كان إذا ما تحديد الرعاية ودور المشردين مالجئ من S.2977A/A.6100A  التشريع يطلب

  بالمزايا لربطهم المحاربين
  

  الرسوم نم القدامى  المحاربين منظمات  بإعفاء ويستشستر  لمقاطعة A.2658 / S.7125 التشريع يأذن
  

  التقدم عند  المزايا عن معلومات تلقي من  االحتياط خدمة  وأفراد  القدامى المحاربين S.6452/A.3920  التشريع يُمكِّ ن
  تجديدها  أو قيادة  رخصة على  للحصول بطلب

  
استمرارية دفع الرسوم الدراسية داخل الوالية في جامعة والية نيويورك وجامعة   S.5245A/A.6249Aيوفر التشريع  

  ( ألزواج وأطفال أفراد الخدمة الفعلية CUNY) ( وجامعة مدينة نيويوركSUNYنيويورك )
  

الطالب الذين يتم نقل أحد والديهم أو أوصيائهم إلى الوالية بموجب أوامر  S.5743A/A.6528Aيساعد التشريع  
   عسكرية لاللتحاق بالمدرسة بشكل أسرع

  
ع   للمتفوقين دراسية  منح على للحصول المؤهلين قاعدة S.5543A/A.7685  التشريع يوس ِّ

  
ع التشريع   قاعدة حصول المحاربين القدامى على اعتمادات إضافية للتعيينات والترقيات في   S.763/A.5447يوس ِّ

  الخدمة المدنية
  

  لمشغلي العب ارات بنقل الجنود والبحارة ومشاة البحرية بالزي الرسمي بدون رسوم S.6535/A.4089يسمح التشريع  
  

  نيويورك بوالية القدامى المحاربين خدمات  لقسم  مديرة  كوهين دو فيفيانا للسيدة  األخير التعيين ذلك يتبع
  

  هناالصور متوفرة  

  

  وعائالتهم. القدامى المحاربين وحماية لدعم تشريعية حزمة  اليوم هوكول كاثي الحاكمة وقعت
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"لقد قدم أفراد قواتنا العسكرية النشطون والمحاربون القدامى خدمة عالية لحماية ديمقراطيتنا وحرياتنا، واآلن جاء دورنا  
"بالتوقيع على هذه التشريعات لتصبح قانونًا اليوم، فإننا نتخذ خطوات  قالت الحاكمة هوكول.  لدعمهم ودعم عائالتهم،" 

سكريين في الخدمة الفعلية بالمزايا والموارد التي يحتاجون إليها، والمرونة التي تتطلبها  لضمان تمتع المحاربين القدامى والع
لقد وقف المحاربون القدامى في نيويورك إلى جانبنا، وسنواصل   للعناية بأنفسهم وعائالتهم على أفضل وجه. ظروفهم

  الوقوف إلى جانبهم." 
  

. يعمل هذا التغيير 1955نوفمبر  1إلى  1961فبراير  28بداية حرب فيتنام من  S.7124A/A.7388Bيغي ِّر التشريع 
على االعتراف بالوجود العسكري األمريكي في جمهورية فيتنام قبل التاريخ السابق المعترف به من قبل الحكومة الفيدرالية 

الحكومة الفيدرالية وسيضمن حصول وحكومة الوالية. بالتوقيع على هذا التشريع، يتوافق قانون والية نيويورك مع 
   المحاربين القدامى من سكان نيويورك في فيتنام على التكريم الذي يستحقونه مقابل الخدمة في وقت الحرب.

  
 أوامر بتنفيذ  المكلفين أزواجهم لمرافقة طواعية وظائفهم يتركون الذين األفراد  يكون أن S.3623/A.7514 التشريع يضمن
  البطالة. مزايا على للحصول مؤهلين عسكري  نقل

  
س التشريع  اللجنة االستشارية للمحاربات القدامى لدعم ومساعدة قسم خدمات المحاربين القدامى  S.701A/A.1140يؤس ِّ

جميع المحاربات القدامى في والية نيويورك وتثقيفهن ومناصرتهن. ستتألف اللجنة من اثني عشر  في تحديد أماكن تواجد 
عضًوا: ستة تعينهم الحاكمة، ويُعيَّن اثنان من قبل الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ، واثنان من قبل رئيس الجمعية التشريعية،  

زعيم األقلية في الجمعية التشريعية. يجب أن يكون المعينون وواحد من قبل زعيم األقلية في مجلس الشيوخ، وواحد من قبل 
  من المحاربات القدامى في أي فرع، بما في ذلك قوات االحتياط، ومن تم تسريحهن بشرف أو لديهن شرط مؤه ِّل.

  
ل التشريع  فرقة عمل معنية بفرص العمل للمحاربين القدامى. سيتم تكليف هذه الفرقة بعقد جلسات   S.3638/A.7472يشك ِّ

استماع عامة سنوية وتقديم توصيات إلى الهيئة التشريعية فيما يتعلق بالطرق التي يمكن أن تساعد بها الوالية المحاربين  
عمل هذه من أصحاب المصلحة داخل حكومة  ستتألف فرقة ال القدامى في العثور على فرص عمل هادفة والحفاظ عليها.

  الوالية والقطاع الخاص ومؤسسات التعليم العالي.
  

أن تتضمن جميع استمارات القبول أو اإلقامة في أي دار رعاية أو مرفق مساعد   S.2977A/A.6100Aيتطلب التشريع 
 األفراد  تحديد  إن واجهم أن خدموا في الجيش.لهم أو ألز سبقللمعيشة أو مأوى للمشردين توجيه سؤال إلى األفراد عما إذا 

  التي المزايا على الحصول في األفراد  هؤالء مساعدة من الوالية يمك ن القدامى المحاربين أزواج أو القدامى المحاربين من
  عليها. الحصول لهم يحق والتي يستحقونها

  
 هذا يسهل معينة. رسوم  من القدامى المحاربين منظمات  بإعفاء ويستشستر لمقاطعة S.7125/A.2658 التشريع يأذن

  المجتمع إلى باالنتماء  يشعروا أن القدامى للمحاربين يمكن  بحيث المنطقة في القدامى المحاربين مواقع وتحسين بناء اإلعفاء
  الخدمة. في  نشطين أعضاء كانوا عندما بذلك شعروا كما

  
  بطلب التقدم عند  المزايا عن معلومات  تلقي من  االحتياط خدمة وأفراد  القدامى المحاربين S.6452/A.3920  عالتشري يُمكِّ ن

 عليها الحصول لهم يحق قد   التي  بالمزايا القدامى المحاربين معرفة ذلك سيضمن تجديدها. أو قيادة رخصة على للحصول
  الوالية. وقانون الفيدرالي  القانون بموجب

  
  وجامعة نيويورك والية لجامعة التابعة الكليات فياستمرارية دفع الرسوم الدراسية  S.5245A/A.6249ريع يوفر التش

   . نيويورك في استقرارهم بعد ألزواج وأطفال أفراد الخدمة الفعلية نيويورك مدينة
  

  التي بالمدرسة مبدئيًا بااللتحاق  عسكرية أوامر بموجب المتنقلين العسكريين ألطفال S.5743A/A.6528  التشريع يسمح
 المتغيرة الدراسية والمقررات المفقودة الفصول ضغوط من ويخفف  سلًسا انتقاالً  المتقدم التسجيل هذا يضمن  فيها.  سيتعلمون

  الدراسي. العام خالل
  



( من خالل إتاحتها  MERITمنحة الوالية لإلقرار والحوافز والتقدير العسكري ) S.5543A/A.7685يوسع التشريع 
لجميع عائالت أعضاء الخدمة الذين فقدوا أرواحهم أو يعانون من إعاقات عن طريق إزالة المتطلب الحالي للخدمة العسكرية 

  ه المنحة.، ليكونوا مؤهلين للحصول على هذ 1990أغسطس  2الجارية، وألطفالهم وأزواجهم بعد 
  

القدرة على الحصول على االعتمادات للتعيينات   جميع الرجال والنساء الذين خدموا على S.763/A.5447يمنح التشريع 
والترقيات في الخدمة المدنية من خالل إزالة قيود الحصول على االعتمادات التي اقتصرت فقط على المحاربين القدامى 

  المقاتلين.
  

ل ِّ   المقاطعة داخل  العاملة العبارات مشغلي من  يطلب بأن بالمقاطعة المشرفين مجلس S.6535/A.4089 التشريع يخو 
  اإلعفاء هذا  يعتبر   تجنيده. أثناء العسكري بالزي األمريكية  المسلحة  القوات أفراد  من فرد  ألي المجاني النقل  توفير المذكورة

  بلدنا. يخدمون الذين والنساء  للرجال شكر بمثابة الرسوم من

  
: "بصفتي ابنة وشقيقة لمحاربين قدامى، فإن لجميع  قالت زعيمة األغلبية بمجلس شيوخ الوالية أندريا ستيوارت كوزينز

المحاربين القدامى مكانة خاصة في قلبي. لقد قدم المحاربون القدامى والموظفون العسكريون النشطون تضحيات شجاعة في  
أود أن أشكر الحاكمة هوكول على  بوا نداء الخدمة ونحن مدينون لهم باالمتنان. الدفاع عن حرية أمتنا والحفاظ عليها. لقد ل

إن تسهيل عودة  توقيع حزمة التشريعات هذه في يوم المحاربين القدامى للمساعدة في تقديم الخدمات والدعم الذي يستحقونه. 
المحاربين القدامى إلى الحياة المدنية أولوية قصوى لألغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، وستعمل مجموعة مشاريع  

  القوانين هذه على تعزيز هذه المهمة."
  

، باعتبارهم  "نقف في هذا اليوم لنتعرف بأولئك الذين خدموا بالدنا بأكثر الطرق شرفًا قال السيناتور جون إي بروكس:
قدامى المحاربين في قواتنا المسلحة. لقد قطع هؤالء الرجال والنساء عهًدا على أنفسهم بالدفاع عن الحرية التي نتمتع بها  
نحن األمريكيون، وإنه لشرف لي أن أدافع عنهم في مجلس شيوخ والية نيويورك بصفي رئيس لجنة المحاربين القدامى.  

ية االحتياجات الفريدة للمحاربين القدامى وتكريمهم اليوم من خالل توقيع هذه التشريعات  أحيي الحاكمة هوكول على تلب
  المهمة لتصبح قانونًا."

  
"تلعب منظمات المحاربين القدامى دوًرا حيويًا في خدمة مجتمع قدامى المحاربين. هذا  قال السيناتور شيلي ب. ماير: 

لمقاطعة ويستشستر بالتنازل عن الرسوم المرتبطة بالتحسينات الرأسمالية القانون الذي دعمته في مجلس الشيوخ سيسمح 
لمنظمات المحاربين القدامى ويسهل عليهم االستثمار في منشآتهم، بما في ذلك زيادة إمكانية الوصول للمحاربين القدامى 

اس باالنتماء الذي تحلوا به أثناء  المسنين. هذه المساحات ضرورية للسماح للمحاربين القدامى بالتجمع والحفاظ على اإلحس
الخدمة الفعلية. رغم أننا ال نستطيع أبًدا أن نكافئهم بالكامل مقابل خدمتهم، إال أنني سعيد ألننا نستطيع مساندتهم بهذا القانون 

  الجديد. أشكر شريكي في الجمعية، عضو الجمعية نادر صايغ، والحاكمة كاثي هوكول على دعم هذا الجهد."
  

"يستحق محاربونا القدامى الكثير من الشكر، بغض النظر عن وضعهم القتالي. عندما  السناتور أندرو جوناردس:   قال
يعودون إلى الوطن ويواصلون خدمتهم العامة من خالل العمل في الحكومة، يجب أن نوفر لهم نفس المزايا في جميع  

  ل على إعطاء األولوية لهذه المسألة."المجاالت لتسهيل استمرارهم في الخدمة. أشكر الحاكمة هوكو
  

"يستحق محاربونا القدامى وأفراد أسرهم جميع المزايا عالية الجودة المتاحة بموجب القانون   قال السيناتور بيتر هاركهام:
أشكر الحاكمة هوكول على توقيعها مشروع القانون الخاص بي الذي سيضمن لمقدمي الرعاية الفيدرالي وقانون الوالية. 

الصحية والسكنية تحديد وضع قدامى المحاربين في استمارات القبول. بالنسبة للكثيرين، سيؤدي ذلك إلى زيادة توفر تغطية  
استفسار بسيط سيدعم محاربينا القدامى وينقذ األرواح  وهو  - الرعاية الصحية والمساعدة في تحديد األهلية للخدمات المناسبة 

  على المدى الطويل."
  

"لقد استحقت النساء اللواتي يخدمن بالدنا في القوات المسلحة أكثر من مجرد إعجاب المجتمع  قالت السيناتور آنا إم كابالن: 
ي تدعمهن عند عودتهن إلى الوطن. في  المعترف بالجميل، فقد حصلن على الحق في الوصول إلى البرامج والخدمات الت

كثير من األحيان، تواجه المحاربات القدامى حواجز في الوصول إلى الخدمات المتاحة لهن، ونحن كحكومة بحاجة إلى القيام  
بما هو أفضل عندما يتعلق األمر بخدمة جميع أبطالنا. أنا فخور بتأييد التشريع الذي أنشأ أول لجنة استشارية رسمية  



حاربين القدامى في نيويورك لدعم ومناصرة المحاربات القدامى في جميع أنحاء الوالية، وأشكر الحاكمة كاثي هوكول  للم
  على توقيعه ليصبح قانونًا، وضمان عدم إهمال أيًا من محاربينا القدامى."

  
ن أقوى برامج الدعم للمحاربين  "تكرم نيويورك المحاربين القدامى ولديها بعض م قال السناتور إيليا ريتشلين ميلنيك:

القدامى في البلد بأكمله. لألسف، ال يعرف الكثير من المحاربين القدامى المجموعة الواسعة من الخدمات والدعم والمزايا 
( مساعدة المحاربين القدامى DMVالمتاحة لهم هنا. أنا فخور بتأييد هذا القانون الذي سيطلب من إدارة المركبات اآللية )

فهم البرامج التي توفرها نيويورك لهم، كما يطلب من إدارة المركبات اآللية تمرير معلومات االتصال الخاصة  على
بالمحاربين القدامى إلى إدارة خدمات المحاربين القدامى. مع أن هناك عمل ال يزال يتعين القيام به للوصول إلى المحاربين  

وق األدوات ستساعد في ربط المزيد من المحاربين القدامى بالمزايا والخدمات القدامى، إال أن هذه األداة الجديدة في صند 
التي يستحقونها. أشكر عضو الجمعية جيفري دينويتز على تأييد هذا القانون في الجمعية والحاكمة هوكول على توقيع هذا 

  التشريع المهم."
  

ادنا العسكريين، وال ينبغي عليهم أن يتكبدوا الكثير من  "نحن بالفعل نطلب الكثير من أفرقال السيناتور جيمس سكوفيس: 
العناء للتأكد من أن عائالتهم تشعر باالستقرار والدعم. من خالل السماح للطالب بالتسجيل في المدرسة قبل وصولهم، فإننا  

  ة."نمهد الطريق لنجاحهم في المستقبل. أنا ممتن للحاكمة هوكول على حسن تصرفها مع عائالتنا العسكري
  

 Operation Enduring"بصفتي أحد المحاربين القدامى في عملية الحرية الدائمة ) قال السيناتور روب أورت:
Freedom  في أفغانستان، فإنني أعرف عن كثب التضحيات التي قدمها المحاربون القدامى وعائالتهم في خدمة أمتنا. من )

األهمية بمكان أن نوفر كوالية الموارد الالزمة لمساعدة عائالت العسكريين هنا في الوطن والتأكد من أننا ندعم المحاربين  
اتنا المسلحة. أنا فخور بتأييد اثنين من هذه التشريعات الحيوية وأثني على  القدامى بكل فرصة للنجاح بمجرد خروجهم من قو

  والية نيويورك لتركيزها على مساعدة المحاربين القدامى في االزدهار في حياتهم المهنية بعد انتهاء الخدمة العسكرية."
  

رادنا العسكريين وعائالتهم على التضحيات  "في يوم المحاربين القدامى، نكرم تاريخيًا أف قال عضو الجمعية ديدي باريت: 
التي قدموها في الدفاع عن بلدنا، لذلك يسعدني بشكل خاص اختيار الحاكمة هوكول هذا اليوم إلعادة تأكيد اعتراف والية  

 MERITنيويورك بخدمتهم من خالل التوقيع على تشريع قانوني كنت على رأس القائمين عليه لتوسيع األهلية لمنحة 
إلى  1961فبراير  28سية، وكذلك التشريع الخاص بتغيير تاريخ بدء حرب فيتنام، بموجب قانون والية نيويورك، من الدرا 
. يمك ن هذين القانونين المزيد من المحاربين القدامى وعائالتهم من الوصول إلى مزايا حكومية مهمة. إن  1955نوفمبر  1

لزيادة األهلية للمحاربين القدامى ذوي اإلعاقة الشديدة والدائمة وعائالتهم، وأبناء أفراد الخدمة   -- MERITتوسيع منحة 
أمر طال انتظاره كثيًرا. آمل أن تشجع   -- العسكرية الذين يعتبرون في عداد المفقودين، والمزيد من عائالت النجمة الذهبية 

  الذين دفعوا الغالي والنفيس بشكل ال يصدق، لتحقيق أحالمهم التعليمية." هذه التغييرات المحاربين القدامى وأفراد أسرهم،
  

"أنا فخور بتأييدي لهذا التشريع الذي ينصف جميع المحاربين القدامى في الحصول على قال عضو الجمعية بيتر أباتي: 
ن تطوعوا لخدمة وحماية أمتنا العظيمة اعتمادات للتعيينات والترقيات في الخدمة المدنية. إن رجالنا ونسائنا الشجعان الذي

  يستحقون هذه المزايا. أثني على الحاكمة هوكول لتوقيعها على هذا التشريع ليصبح قانونًا." 
  

"بينما نكرم أولئك الذين يخدمون بالدنا في يوم المحاربين القدامى، أشعر بالفخر وأنا  قال عضو الجمعية إدوارد برونشتاين: 
أرى التوقيع على مشروع القانون هذا ليصبح قانونًا لتبسيط االلتحاق بالمدارس لعائالت العسكريين. سيساعد هذا التشريع في  

ت العسكريين، وسيوفر ألطفالهم أفضل تجربة تعليمية  التخفيف من صعوبات االلتحاق بالمدارس الفريدة التي تواجهها عائال
ممكنة في موطنهم والية نيويورك كما يسمونها. أشكر الحاكمة هوكول على توقيع مشروع القرار هذا ليصبح قانونًا 

  والسيناتور سكوفيس على مساهمته في هذا الجهد."
  

"يساعد مشروع القانون الذي تم التوقيع عليه ليصبح قانونًا اليوم على توفير مسار   قالت عضو الجمعية ماريان بوتينشون:
لتعليم عالي الجودة وبأسعار معقولة لطالب عائالت العسكريين الطامحين. إن التنقالت للعديد من األفراد العسكريين وأحبائهم  

طالب في هذه الحاالت على تغيير خططه التعليمية فجأة أو دفع رسوم دراسية باهظة الثمن أمر متعارف عليه، لكن إجبار ال
خارج الوالية هو ببساطة أمر غير عادل. يقدم أفراد خدمتنا العسكريين وعائالتهم تضحيات جسيمة ألمتنا ويستحقون كل  

  تحقونها حقًا."فرصة للنجاح. سأستمر في دعمهم والكفاح من أجل تزويدهم بالموارد التي يس



  
"لألسف، ال يستفيد محاربونا القدامى في كثير من األحيان من الخدمات المتاحة لهم بشكل   قال عضو الجمعية مايكل كوزيك:

كامل. تمنح الخدمة في الجيش األمريكي محاربينا القدامى مجموعة متنوعة من الموارد التي يمكن أن تكون مفيدة للغاية. إن 
الموارد غالبًا ما تكون غير مستغلة، سواء كان ذلك بسبب نقص الوعي أو انعدام الوصول. إن مطالبة مرافق  العديد من هذه 

المقيمين باالستفسار عن الخدمة العسكرية السابقة في استمارات القبول الخاصة بهم سيضمن تحديد أي محارب قديم يدخل 
لخدمات المتاحة له. لقد ضحى محاربونا القدامى وقدموا الكثير إلى إحدى هذه المرافق ومنحه حق الوصول إلى الموارد وا

لبلدنا، ومن واجبنا أن نوفر لهم الموارد التي يحتاجون إليها. بينما نحتفل بيوم المحاربين القدامى، فإنني ممتن للحاكمة هوكول 
  لتوقيعها على هذا التشريع من منطلق االلتزام المشترك بخدمة أولئك الذين خدمونا."

  
في كثير من األحيان، ال يدرك المحاربون القدامى أو ال يكونوا متأكدين من المزايا " قال عضو الجمعية جيفري دينويتز: 

المتاحة لهم. هؤالء هم األشخاص الذين خدموا أمتنا بشجاعة، وعلينا أن نفعل كل ما في وسعنا للتأكد من أن كل واحد منهم  
حكومتنا الفيدرالية وحكومة الوالية للمحاربين القدامى. إن تكليف إدارة المركبات اآللية  على دراية بالموارد التي تقدمها  

بتوفير هذه المعلومات ألي شخص يطلب تحديد أحد المحاربين القدامى على بطاقة هوية الوالية الخاصة به هو أمر منطقي.  
  م تمريره باإلجماع من خالل كال المجلسين."أنا فخور بتوقيع الحاكمة هوكول على تشريعي ليصبح قانونًا، والذي ت

  
"يضحي أفراد الجيش وعائالتهم كثيًرا من أجل أمتنا، بما في ذلك االستعداد للعيش  قالت عضو الجمعية ماتيلدي فرونتوس: 

بعيًدا عن وطنهم واالنتقال عبر البالد عند الحاجة. أقل ما يمكننا فعله هو تقديم الدعم والمزايا التي يستحقونها. سيصحح 
زواج العسكريين الذين أُجبروا على ترك وظائفهم  مشروع القانون هذا ما سقط سهًوا في نظام البطالة لدينا ويضمن قدرة األ

بسبب إعادة االنتداب، سيكونون قادرين على الحصول على مزايا أثناء البحث عن وظيفة جديدة. أنا فخور بتمرير هذا 
  سكريين."القانون ويسعدني توقيع الحاكمة هوكول عليه ليصبح قانونًا في يوم المحاربين القدامى هذا ونحن نكرم أبطالنا الع

  
"تلعب منظمات المحاربين القدامى دوًرا مهًما في ضمان قدرة المحاربين القدامى على    قال عضو الجمعية نادر صايغ:

االستمرار في الشعور باالنتماء إلى المجتمع الذي شعروا به ذات مرة كأعضاء خدمة نشطين. لهذا السبب أيدت هذا التشريع 
امى عند إجراء تحسينات استثمارية على مبانيهم، من خالل تمكين الهيئة التشريعية لمقاطعة  لمساعدة مواقع المحاربين القد 

ويستشستر من التنازل عن العديد من الرسوم المرتبطة بمشاريع البناء. أشكر السناتور شيلي ماير على تأييده لمشروع 
  ريع ليصبح قانونًا في يوم المحاربين القدامى."القانون في مجلس الشيوخ وأحيي الحاكمة كاثي هوكول لتوقيعها هذا التش

  
"بصفتي عضًوا في لجنة شؤون المحاربين القدامى في جمعية والية نيويورك، يشرفني   قال عضو الجمعية ستيف ستيرن:

فخوًرا  أن أعمل مع الرجال والنساء الشجعان الذين ضحوا بالكثير لحماية أمتنا العظيمة وألجل عائالتهم. لهذا السبب كنت  
جًدا بتأييد التشريع وتمريره لتشكيل فرقة عمل معنية بتوظيف المحاربين القدامى لمساعدة المحاربين القدامى في العثور على  

عندما يذهب جندي لحماية بلدنا، من غير المقبول أن يجد صعوبة في الحصول   وظائف ذات رواتب جيدة والحفاظ عليها.
وطن. أشكر الحاكمة هوكول على توقيع هذا التشريع المهم وما زلت ملتزًما بضمان على عمل هادف عندما يعود إلى ال

  حصول محاربينا القدامى على التقدير والدعم والخدمات التي يستحقونها."
  

"اليوم، تمثل النساء حوالي واحد من كل ستة أعضاء في الخدمة، وهناك حوالي مليوني  قالت عضو الجمعية مونيكا واالس:
نحن مدينون لهم بالمساعدة في تحديد ومعالجة التحديات التي تواجه هؤالء األبطال  ة خدمن أمتنا بشرف وامتياز.امرأ

الشجعان عند العودة إلى الحياة المدنية. ستعمل هذه اللجنة على ضمان تلبية برامج وخدمات المحاربين القدامى في نيويورك 
ئي لبَّين النداء. أشكر الحاكمة هوكول على توقيع هذا التشريع الحيوي، وكما هو  لالحتياجات الفريدة التي تواجه النساء الال

  الحال دائًما، أشكر النساء والرجال الشجعان الذين وضعوا حياتهم على المحك دفاًعا عن أمتنا." 
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