אויף תיכף ארויסצוגעבן11/11/2021 :

גאווערנער קעטי האקול

אום ׳וועטעראן׳ס דעי׳ שרייבט גאווערנער האקול אונטער לעגיסלאטיווע פעקל צו באשיצן און
שטיצן וועטעראנען און זייערע פאמיליעס
לעגיסלאציע  S.7124A/A.7388Bשטעלט אוועק די באדייט פון א וועטעראן וועלכע סערווירט אין
די וויעטנאם קריג תקופה
לעגיסלאציע S.3623/A.7514ערמעגליכט פאר די מאן  /פרוי פון וועטעראנען צו באקומען
ארבעטסלאזיגקייט בענעפיטן אויב א מיליטערישע סּפאָ ּוס ווערט טראנספערירט דורך די מיליטער
לעגיסלאציע  S.701A/A.1140Aשאפט דער פרויען וועטעראנען ראט קאמיטע צו שטיצן און
ארויסהעלפן דער דיוויזיע פון וועטעראנען סערוויסעס אין אויסזוכן ,אויסשולן און שתדל׳ען פאר
אלע פרויען וועטעראנען אינ׳ם סטעיט.
לעגיסלאציע  S.3638/A.7472שטעלט אוועק א טעסק-פאָ רס אויף וועטעראן ארבעט געלעגנהייטן
לעגיסלאציע S.2977A/A.6100Aפארלאנגט פון היימלאזע שוץ-ערטער און נורסינג-האָ ומס צו
באשטימען אויב איינוואוינער זענען וועטעראנען און זיי צו פארבינדן מיט בענעפיטן
לעגיסלאציע S.7125/A.2658אויטאריזירט פאר וועסטשעסטער קאונטי מוותר צו זיין אויף אפצאל
געלטער פאר וועטעראנען ארגאניזאציעס
לעגיסלאציע S.6452/A.3920ערמעגליכט פאר וועטעראנען און רעזערוויסטן צו באקומען בענעפיט
אינפארמאציע ביים זיך ווענדן פאר אדער באנייען א דרייווער׳ס לייסענס
לעגיסלאציע  S.5245A/A.6249Aגיבט אין-סטעיט שטודיר קאסטן אנהאלט ביי  SUNYאון CUNY
פאר מאן  /פרוי און קינדער פון אקטיווע פליכט דינסט מיטגלידער
לעגיסלאציע  S.5743A/A.6528Aהעלפט סטודענטן וועמענס עלטערן אדער אויפציער ווערן
איבערגעפירט צו דעם סטעיט אונטער מיליטערישע פארארדנונגען זיך צו קענען שנעלער
איינשרייבן אין סקולס
לעגיסלאציע S.5543A/A.7685פארברייטערט די וועלכע זענען בארעכטיגט פאר מעריט
סקאָ לערשיפס
לעגיסלאציע S.763/A.5447פארברייטערט די וועטעראנען בארעכטיגקייט פאר נאך קרעדיטס פאר
ציווילע סערוויס באשטימונגען און העכערונגען

לעגיסלאציע S.6535/A.4089ערלויבט פאר פערי אפערירער צו טראנספארטן סאלדאטן,
סעילאָ רס און מאַ רינס אין אוניפארם אן צו דארפן באצאלן
פאלגט נאך לעצטנסדיגע באשטימונג פון רעווערענד וויוויאנא דעקאהען אלס דירעקטארין פון די ניו
יארק סטעיט דיוויזיע פון וועטעראנען סערוויסעס
בילדער צו באקומען דא
גאווערנער קעטי האקול האט היינט אונטערגעשריבן א לעגיסלאטיווע פעקל צו שטיצן און באשיצן
וועטעראנען און זייערע פאמיליעס.
"אונזערע אקטיווע מיליטער דינסט מיטגלידער און וועטעראנען האבן זיך אפגערופן צו א העכערן רוף צו
באשיצן אונזער דעמאקראטיע און אונזערע פרייהייטן ,און איצט איז אונזער צייט צו באשיצן זיי און
זייערע פאמיליעס ",האט גאווערנער האקול געזאגט" .דורך אונטערשרייבן היינט די ּבילס אלס געזעץ,
נעמען מיר שריטן צו פארזיכערן אז וועטעראנען און אקטיווע מיליטער דינסט מיטגלידער האבן די
בענעפיטן און הילפס-מיטלען וואס זיי דארפן האבן ,און די בייגיגקייט וועלכע זייערע אומשטענדן
פארלאנגען ,אויף אמבעסטן זיך אויפפאסן אויף זיך און זייערע פאמיליעס .ניו יארק׳ס וועטעראנען האבן
זיך אויפגעשטעלט פאר אונז ,און מיר וועלן ווייטער שטיין צו זייער זייט".
לעגיסלאציע  S.7124A/A.7388Bטוישט דער אנהויב פון דעם וויעטנאם קריג פון פעברואר 28׳סטן
 1961אויף נאוועמבער 1׳טען  .1955די ענדערונג טוהט אנערקענען די אמעריקאנע מיליטערישע
אנוועזנהייט אין דעם רעפובליק פון וויעטנאם בעפאר דעם דאטום פריער אנערקענט דורך דער
פעדעראלער און סטעיט רעגירונג .מיט דאס אונטערשרייבן פון די לעגיסלאציע ,איז ניו יארק סטעיט׳ס
געזעץ איינשטימיג מיט דער פעדעראלער רעגירונג ,און וועט פארזיכערן אז ניו יארק׳ס וויעטנאם
וועטעראנען וועלן באקומען די קרעדיט וואס קומט זיך זיי פאר׳ן דינען אין קריגס צייט.
לעגיסלאציע S.3623/A.7514פארזיכערט אז אינדיווידועלן וועלכע פארלאזן פרייוויליג זייערע דזשאבס
אויף צו באגלייטן זייער סּפאָ ּוס׳ען וועלכע זענען אונטער מיליטערישע טראנספער פארארדענונג צו זיין
בארעכטיגט פאר ארבעטסלאזיגקייט בענעפיטן.
לעגיסלאציע S.701A/A.1140שאפט דער פרויען וועטעראנען ראט קאמיטע ,וועמענס צוועק עס וועט
זיין צו שטיצן און ארויסהעלפן דער דיוויזיע פון וועטעראנען סערוויסעס אין אויסזוכן ,אויסשולן און
שתדל׳ען פאר אלע פרויען וועטעראנען אין ניו יארק סטעיט .די קאמיסיע וועט באשטיין פון צוועלף
מיטגלידער :זעקס צו ווערן באשטימט דורך דער גאווערנער ,צוויי צו ווערן באשטימט דורך דעם
צייטווייליגן פרעזידענט פון דעם סענאט ,צוויי דורכ׳ן סּפיקער פון דער אסעמבלי ,איינס דורך דער סענאט
מינאריטעט פירער און איינס דורך דער אסעמבלי מינאריטעט פירער .באשטימטע מוזן זיין פרויען
וועטעראנען פון סיי וועלכן מיליטערישע צווייג ,אריינגערעכנט די רעזערוון ,וועלכע זענען מיט עהרע
ארויסגעלאזט געווארן אדער האבן א קוואליפיצירנדע צושטאנד.
לעגיסלאציע  S.3638/A.7472שטעלט אוועק א טעסק-פאָ רס אויף וועטעראן ארבעט געלעגנהייטן .די
גרופע וועט זיין באאויפטראגט צו האלטן יערליכע פובליק היערינגס און מאכן רעקאמענדאציעס צו דעם
לעגיסלאטור איבער שריטן וואס דער סטעיט קען נעמען ארויסצוהעלפן וועטעראנען אויף צו טרעפן און
אנהאלטן באדייטנדע ארבעט געלעגנהייטן .דער טעסק-פאָ רס וועט באשטיין פון סטעיקהאָ לדערס
אינערהאלב די סטעיט רעגירונג ,דעם פריוואטן סעקטאר און אינסטיטוציעס פון העכערע עדיוקעישן.

לעגיסלאציע  S.2977A/A.6100Aפארלאנגט אז אלע ארייננעם פארעמס פאר איינטריט אדער וואוינונג
אין סיי וועלכע נורסינג האָ ום ,בייהילפיגע וואוינונגס איינריכטונג אדער היימלאזע שוץ-ארט זאלן פרעגן
פון אינדיווידועלן צי זיי אדער זייערע סּפאָ ּוסן האבן סיי ווען אמאל געדינט אין מיליטער .אידענטיפיצירן
אינדיווידועלן וועלכע זענען וועטעראנען אדער מאן  /פרוי פון וועטעראנען ערמעגליכט פאר די סטעיט צו
העלפן די מענטשן צו באקומען די בענעפיטן וואס זיי האבן פארדינט און וועלכע זיי זענען בארעכטיגט צו
באקומען.
לעגיסלאציע  S.7125/A.2658אויטאריזירט פאר וועסטשעסטער קאונטי מוותר צו זיין אויף אפצאל
געלטער פאר וועטעראנען ארגאניזאציעס .דער פטור פארגרינגערט דער קאנסטרוקציע און
פארבעסערונג פון וועטעראנען פלאצירט אין דעם געגנט כדי אז וועטעראנען קענען זיך שפירן אלס
קאמיוניטי ענליך צו דאס וואס זיי האבן געשפירט בשעת׳ן זיין אקטיווע מיליטער דינסט מיטגלידער.
לעגיסלאציע S.6452/A.3920ערמעגליכט פאר וועטעראנען און רעזערוויסטן צו באקומען בענעפיט
אינפארמאציע ביים זיך ווענדן פאר אדער באנייען א דרייווער׳ס לייסענס .דאס וועט פארזיכערן אז
וועטעראנען ווייסן פון די בענעפיטן אויף וועלכע זיי זענען מעגליך בארעכטיגט אונטער פעדעראלע און
סטעיט געזעצן.
לעגיסלאציע  S.5245A/A.6249Aגיבט אין-סטעיט שטודיר קאסטן אנהאלט ביי  SUNYאון CUNY
קאלעדזשעס פאר מאן  /פרוי און קינדער פון אקטיווע פליכט דינסט מיטגלידער נאכ׳ן ווערן
סטאנציאנירט אין ניו יארק.
לעגיסלאציע S.5743A/A.6528ערלויבט פאר קינדער פון מיליטערישע פאמיליעס וועלכע ציען זיך
אריבער אונטער מיליטערישע פארארדנונגען זיך פרעלימינאר איינצושרייבן אין די סקול וואו זיי וועלן זיין
סטודענטן .די פאראויס-איינשרייבונג פארזיכערט א גלאטע טראנזיציע און פארגרינגערט די דרוק פון
פארפעלן קלאסן און טושן קורסן אין לויף פון דעם סקול יאר.
לעגיסלאציע S.5543A/A.7685פארברייטערט די סטעיט׳ס מיליטערישע פארבעסערטע אנערקענונג,
אינצענטיוו און פאראכטונג ( )MERITסקאָ לערשיפ דורך דאס מאכן צוגענגליך פאר אלע פאמיליעס פון
געפאלענע און דיסעיּבעלד סערוויס מיטגלידער דורך אוועקנעמען די איצטיגע פארלאנג אז מיליטערישע
דינסט דארף פארקומען נאך אוגוסט 2׳טער  1990פאר זייערע קינדער און מאן  /פרוי צו זיין
בארעכטיגט צו באקומען אזא סקאָ לערשיפ.
לעגיסלאציע  S.763/A.5447באזארגט פאר אלע מענער און פרויען וואס האבן געדינט צו האבן די
מעגליכקייט צו באקומען קרעדיטס פאר ציווילע סערוויס באשטימונגען און דערהייבונגען דורך
אוועקנעמען דער באגרעניצונג אז נאר שלאכט וועטעראנען קענען באקומען קרעדיטס.
לעגיסלאציע  S.6535/A.4089אויטאריזירט א קאונטי ּבאָ ורד אָ וו סוּפערווייזערס צו פארלאנגען פון
פעריס וועלכע אפערירן אין די דערמאנטע קאונטי צוצושטעלן אומזיסטע טראנספארטאציע צו סיי וועלכע
מיטגליד פון די ׳אַ רמד פאָ רסעס אָ וו דע יונייטעד סטעיטס׳ וואס איז אין אוניפארם אין לויף פון זייער
ענליסטמענט .דער פטור אויף אפצאל איז אן שריט פון דאנקבארקייט צו די מענער און פרויען וואס האבן
געדינט אונזער לאנד.
סענאט מאיאריטעט פירער אנדרעא סטוערט-קאזינס האט געזאגט" ,אלס די טאכטער און שוועסטער
פון וועטעראנען ,האבן איך א ווייכע ארט אין הארץ פאר אלע וועטעראנען .אונזערע וועטעראנען און
אקטיווע מיליטערישע פערסאנאל האבן געוויזן העלדישע לעבנס-איבערגעגעבנקייט אויף צו באשיצן און
באהיטן אונזער לאנד׳ס פרייהייט .זיי האבן זיך אפגערופן צו דער רוף צו סערווירן און מיר זענען

פארפליכטעט צו זיי א חוב פון דאנקבארשאפט .איך וויל דאנקען גאווערנער האקול פאר׳ן אונטערשרייבן
דעם פעקל ּבילס אום ׳וועטעראן׳ס דעי׳ צו העלפן באזארגן די סערוויסעס און שטיצע וואס זיי האבן
פארדינט .פארגרינגערן וועטעראנען׳ס טראנזיציע צוריק צו ציווילע לעבן איז א העכסטע פריאריטעט
פאר דער סענאט דעמאקראטישע מאיאריטעט ,און דער סעט פון ּבילס וועט פאראויס-פירן יענע
אויפגאבע".
סענאטאר דזשאן אי .ברוקס האט געזאגט" ,אויף דעם טאג זענען מיר מפסיק אויף א רגע כדי צו
אנערקענען די אלע וועלכע האבן געדינט אונזער לאנד אויף דער מערסט פארעהרבארע אופן ,אלס
וועטעראנען פון אונזערע באוואפנטע דינסטן .די מענער און פרויען האבן זיך פארפליכטעט אפצוהיטן די
פרייהייט וואס מיר אלס אמעריקאנע געניסן און איך רעכן עס אלס א פריווילעגיע זיך אויפצושטעלן פאר
זיי אין דעם  NYSסענאט אלס פארזיצער פון דער וועטעראנען קאמיטע .איך אפלאדיר גאווערנער
האקול פאר אדרעסירן די אייגנארטיגע געברויכן פון אונזערע וועטעראנען און זיי פארעהרן היינט מיט
דאס אונטערשרייבן די וויכטיגע שטיקלעך לעגיסלאציע אלס געזעץ".
סענאטארקע שעלי ב .מייער האט געזאגט" ,וועטעראנען ארגאניזאציעס שפילן א העכסט-נויטיגער
ראלע אין סערווירן אונזער וועטעראנען קאמיוניטי .דער געזעץ ,וועלכע איך האב ספאנסירט אין דעם
סענאט ,וועט ערמעגליכן פאר וועסטשעסטער קאונטי צו מוותר זיין אויף אפצאל אין פארבינדונג מיט
וועטעראנען ארגאניזאציע׳ס קאפיטאל פארבעסערונגען און גרינגער מאכן פאר זיי צו אינוועסטירן אין
זייערע איינריכטונגען — אריינגערעכנט דאס פארבעסערן צוגענגליכקייט פאר פארעלטערטע
וועטעראנען .די ערטער זענען העכסט-נייטיג אויף צו ערמעגליכן פאר וועטעראנען זיך צוזאמצוקומען און
אנהאלטן געפילן פון באהעפטונג וואס זיי האבן געהאט אין לויף פון אקטיווע מיליטער דינסט .טראצדעם
וואס מיר קענען זיי קיינמאל נישט אין פולן צוריקצאלן פאר זייער דינסט ,פריידט עס מיך אז מיר קענען
זיי שטיצן מיט דעם נייעם געזעץ .א דאנק אייך אסעמבלי מיטארבעטער ,אסעמבלי-מיטגליד נאדער
סאיעג ,און צו גאווערנער קעטי האקול פאר׳ן שטיצן דער באמיאונג".
סענאטאר ענדרו גונארדעס האט געזאגט" ,פאר אונזערע וועטעראנען קומט זיך גאר אסאך
דאנקבארשאפט ,אפגעזעהן זייער שלאכט סטאטוס .ווען זיי קומען אן צוריק אהיים און זעצן פאר ווייטער
זייער פובליק סערוויס דורך ארבעטן אינאיינעם מיט די רעגירונג ,דארפן מיר זיי צוטיילן די זעלבע
בענעפיטן פאר אלע מיטגלידער גלייך צו גרינגער מאכן פאר זיי צו קענען ווייטער דינען .איך דאנק
גאווערנער האקול פאר׳ן דאס מאכן א פריאריטעט".
סענאטאר פיטער הארקהאם האט געזאגט" ,אונזערע וועטעראנען און זייערע פאמיליע מיטגלידער
קומט אלע פון די הויכע קוואליטעט בענעפיטן צו באקומען דורך פעדעראלע און סטעיט געזעץ .איך דאנק
גאווערנער האקול פאר׳ן אונטערשרייבן מיין ּביל ,וואס וועט פארזיכערן העלטקעיר און רעזידענשעל
קעיר באזארגער טוהען פעסטשטעלן א מענטש׳ס וועטעראן סטאטוס אויף זייערע איינטריט פארעמעס.
פאר פילע וועט דאס העכערן העלטקעיר דעקונג צוגענגליכקייט און העלפן באשטימען בארעכטיגקייט
פאר פאסיגע סערוויסעס — א פשוט׳ע אנפרעג וואס וועט שטיצן דער וואוילזיין פון אונזערע וועטעראנען
און ראטעווען לעבנס אין דעם לאנגן טערמין".
סענאטאר אנא מ .קאפלאן האט געזאגט" ,פרויען וועלכע סערווירן אונזער לאנד אין די ׳אַ רמד
פאָ רסעס׳ האבן פארדינט מער ווי סתם די שעצונג פון א דאנקבארע קאמיוניטי ,נאר זיי האבן זיך
פארדינט די רעכט צו קענען האבן צוטריט צו פראגראמען און סערוויסעס וואס וועלן זיי שטיצן ווען זיי
קומען אן צוריק אהיים .צו אפט טוהען פרויען וועטעראנען אויסשטיין איינצוימונגען אין האבן צוטריט צו די
סערוויסעס וואס זענען פאר זיי צו באקומען ,און מיר דארפן טוהן א בעסערע ארבעט אלס א רעגירונג
ווען עס קומט צו סערווירן אונזערע אלע העלדן .עס פריידט מיט צו האבן ספאנסירט לעגיסלאציע צו
שאפן ניו יארק׳ס ערשטע פארמאלע פרויען וועטעראנען ראט קאמיטע צו שטיצן און אדוואקירן פאר

פרויען וועטעראנען איבער׳ן סטעיט ,און איך בין דאנקבאר פאר גאווערנער קעטי האקול פאר׳ן עס
אונטערשרייבן אלס געזעץ און פארזיכערן אז קיין איינס פון אונזערע וועטעראנען פאלן נישט דורך די
שפאלטן".
סענאטאר עליידזשע רייכלין-מעלניק האט געזאגט" ,ניו יארק פארעהרט וועטעראנען און האט פון די
שטערקסטע שטיצע פראגראמען פאר וועטעראנען אין דעם גאנצן לאנד .ליידער זענען דא אסאך
וועטעראנען וועלכע ווייסן נישט פון די ברייטע ריי סערוויסעס ,שטיצע און בענעפיטן וועלכע זענען דא
פאר זיי צו באקומען .איך שטאלציר מיך צו האבן ספאנסירט דעם ּביל ,וועלכס וועט פארלאנגען פונ׳ם
 DMVצו העלפן וועטעראנען פארשטיין די פראגראמען וואס ניו יארק האט פאר זיי ,און אויך צו
פארלאנגען פון די  DMVאיבערצוגעבן די קאנטאקט אינפארמאציע פון וועטעראנען צו דער
דעפארטמענט פון וועטעראנען סערוויסעס .כאטש עס איז נאך דא ארבעט אויף צו דערגרייכן
וועטעראנען ,וועט דער נייער מיטל אין דאס געצייג קעסטל העלפן באהעפטן מער וועטעראנען צו די
בענעפיטן און סערוויסעס וואס קומט זיך זיי .איך בין דאנקבאר פאר אסעמבלי-מיטגליד דזשעפרי
דינאוויץ פאר׳ן שתדל׳ען פאר דעם ּביל אין דער אסעמבלי און צו גאווערנער האקול פאר׳ן אונטערשרייבן
די וויכטיגע לעגיסלאציע".
סענאטאר דזשעימס סקאופיס האט געזאגט" ,מיר בעטן שוין אזוי סאך פון אונזערע מיליטערישע
דינסט פערסאנאל ,און זאלן נישט דארפן אריבערטאנצן נאך צוימען זיכער צו מאכן אז זייערע פאמיליעס
פילן זיך סטאביל און געשטיצט .דורך ערמעגליכן פאר סטודענטן זיך צו רעגיסטרירן פאר סקול בעפאר
זיי קומען אן אויף דער פאסטן ,טוהען מיר אויספלאסטערן דער וועג פאר זייער צוקונפטיגער ערפאלג.
איך בין דאנקבאר פאר גאווערנער האקול פאר׳ן טוהן וואס איז ריכטיג פאר אונזערע מיליטערישע
פאמיליעס".
סענאטאר ראב ארט האט געזאגט" ,אלס א וועטעראן פון ׳אפעראציע אנהאלטנדע פרייהייט׳ אין
אפגאניסטאן ווייס איך ערשטהאנטיג וואס אונזערע וועטעראנען און זייערע פאמיליעס האבן מקריב
געווען אין דינסט צו אונזער לאנד .עס ליגט אויף אונז א פליכט אז מיר ,אלס א סטעיט ,גיבן די הילפס-
מיטלען נויטיג אויף צו העלפן מיליטערישע פאמיליעס דא אינדערהיים און פארזיכערן אז מיר שטיצן
וועטעראנען מיט יעדע געלעגנהייט צו האבן ערפאלג איינמאל זיי גייען ארויס פון אונזערע ׳אַ רמד
פאָ רסעס׳ .איך בין שטאלץ צו האבן ספאנסירט צוויי פון די העכסט-נויטיגע שטיקלעך לעגיסלאציע און
איך לויב ניו יארק סטעיט פאר׳ן באטאנען דאס העלפן אונזערע וועטעראנען צו קענען בליען אין זייערע
קאריערעס נאך מיליטער דינסט".
אסעמבלי-מיטגליד דידי בארעט האט געזאגט" ,אום ׳וועטעראן׳ס דעי׳ האבן מיר היסטאריש
פארעהרט אונזערע סערוויס מיטגלידער און זייערע פאמיליעס פאר דאס וואס זיי האבן מקריב געווען
כדי צו באשיצן אונזער לאנד ,און דערפאר פריידט עס מיר ספעציעל אז גאווערנער האקול האט
אויסגעקליבן דעם היינטיגן טאג צו ווידער-פעסטשטעלן ניו יארק סטעיט׳ס אנערקענונג פון זייערע דינסט
דורך דאס אונטערשרייבן אלס געזעץ די לעגיסלאציע וואס איך בין געשטאנען אין איר שפיץ אויף צו
פארברייטערן בארעכטיגקייט פאר די  MERITסקאָ לערשיפ פראגראם ,ווי אויך לעגיסלאציע צו טוישן
דעם דאטום פון דעם וויעטנאם קריג ,אונטער  NYSגעזעץ ,פון פעברואר 28׳סטן  1961אויף
נאוועמבער 1׳סטן  .1955ביידע פון די ּבילס ערמעגליכן פאר מער וועטעראנען און זייערע פאמיליעס צו
האבן צוטריט צו וויכטיגע סטעיט בענעפיטן .דער  MERITסקאָ לערשיפ פארברייטערונג — צו העכערן
די בארעכטיגקייט פאר שווערע און פערמאנענטע-דיסעיּבעלד וועטעראנען און זייערע אנגעוויזענע,
אנגעוויזענע פון מיליטערישע דינסט מיטגלידער וואס זענען פארעכנט אלס  ,MIAאון נאך גאלד-סטאַ ר
פאמיליס — איז שוין העכסט צייט .איך האב האפענונג אז די ענדערונגען וועלן דערמוטיגן אונזערע
וועטעראנען און זייערע פאמיליע מיטגלידער ,וועלכע האבן שוין באצאלט אן אויסערגעווענליכן הויכן
פרייז ,צו קענען פארווירקליכן זייערע בילדונגס טרוימען".

אסעמבלי-מיטגליד פיטער אבאטע דזר .האט געזאגט" ,איך שטאלציר מיך צו זיין דער ספאנסירער
פון די לעגיסלאציע וואס וועט צושטעלן גלייכבארעכטיגקייט פאר אלע וועטעראנען צו באקומען קרעדיטס
פאר ציווילע סערוויס באשטימונגען און דערהייבונגען .אונזערע העלדישע מענער און פרויען וועלכע
האבן זיך פרייוויליג איינגעשריבן צו דינען און באשיצן אונזער גרויסער לאנד קומט זיך די בענעפיטן .איך
לויב גאווערנער האקול פאר׳ן אונטערשרייבן דעם בילל אלס געזעץ".
אסעמבלי-מיטגליד עדווארד בראונסטיין האט געזאגט" ,אזוי ווי מיר פארעהרן די וועלכע דינען
אונזער לאנד אויף דעם ׳וועטעראן׳ס דעי׳ ,בין איך שטאלץ צו זעהן דעם ּביל צו פארגרינגערן סקול
איינשרייבן פאר מיליטערישע פאמיליעס אלס געזעץ .די לעגיסלאציע וועט העלפן לינדערן די
אייגנארטיגע סקול איינשרייבן פלאגענישן וועלכע פילע מיליטערישע פאמיליעס שטייען אויס און צו קענען
אפפערן פאר זייערע קינדער די בעסטע מעגליכע בילדונג ערפארונג אין לויף פון די צייט וואס זיי רופן ניו
יארק סטעיט זייער היים .איך דאנק גאווערנער האקול פאר׳ן אונטערשרייבן דעם ּביל און סענאטאר
סקאופיס פאר זיין צוזאמענארבעט אויף דער באמיאונג".
אסעמבלי-מיטגליד מעריען בוטענשאן האט געזאגט" ,מיין ּביל וואס איז היינט אונטערגעשריבן
געווארן אלס געזעץ העלפט באזארגן א וועג צו א צוגענגליכע הויכע-קוואליטעט העכערע בילדונג פאר
שטרעבנדע סטודענטן אין מיליטערישע פאמיליעס .פילע מיליטערישע מיטגלידער און זייערע נאענטע
זענען באקאנט מיט דאס אריבערציען זיך ,אבער צו צווינגען א סטודענט אין די פעלער צו פלוצלינג טוישן
זייערע בילדונגס פלענער אדער באצאלן טייערע אויסער׳ן-סטעיט שטודיר קאסטן איז פשוט נישט קיין
יושר .אונזערע מיליטערישע דינסט מיטגלידער און זייערע פאמיליעס האבן זיך איבערגעגעבן פאר
אונזער לאנד אויף א ריזיגן אופן און עס קומט זיך זיי יעדע געלעגנהייט פאר סוקסעס .איך וועל פארזעצן
ווייטער זיי צו שטיצן און קעמפן פאר זיי צו באקומען די הילפס-מיטלען זיי האבן ערליך פארדינט".
אסעמבלי-מיטגליד מייקל קוסיק האט געזאגט" ,ליידער טוהען אונזערע מיליטערישע וועטעראנען
אפטמאל נישט אויסניצן אין פולן די סערוויסעס וועלכע זענען פארהאן פאר זיי צו באקומען .דינען אין
דער יו-עס מיליטער בארעכטיגט אונזערע וועטס צו א ברייטע ריי הילפס-מיטלען וועלכע קענען זיין גאר
בייהילפיג .צי ווייל עס פעלט באוואוסטזיניגקייט צי ווייל עס פעלט צוטריטליכקייט ,גייען פילע פון די
הילפס-מיטלען אומגעניצט .דאס פארלאנגען פון איינוואוינער איינריכטונגען אנצופרעגן איבער
פריערדיגע מיליטערישע דינסט אויף זייערע איינטריט פארעמעס וועט פארזיכערן אז סיי וועלכע
וועטעראן וואס ווערט אריינגענומען אין איינע פון די איינריכטונגען וועט ווערן אידענטיפיצירט און געגעבן
צוטריט צו די הילפס-מיטלען און סערוויסעס פארהאן פאר זיי צו באקומען .אונזערע וועטעראנען האבן
מקריב געווען פון זיך און געגעבן אזוי פיל פאר אונזער לאנד און עס איז אונזער פאראנטווארטליכקייט
זיי צו געבן די הילפס-מיטלען אין וואס זיי נויטיגן זיך .אזוי ווי מיר פייערן ׳וועטעראן׳ס דעי׳ בין איך
דאנקבאר צו גאווערנער האקול פאר אונטערשרייבן די לעגיסלאציע פון א מיטגעטיילטע אנטשלאסנקייט
צו סערווירן די וועלכע האבן אונז סערווירט".
אסעמבלי-מיטגליד דזשעפרי דינאוויץ האט געזאגט" ,צו אפט זענען וועטעראנען נישט באוואוסטזיניג
אדער זענען אומזיכער איבער די בענעפיטן וואס קומט זיך זיי .די מענטשן וועלכע האבן העלדיש געדינט
זייער לאנד ,און מיר דארפן טוהן אלץ וואס מעגליך זיכער צו מאכן אז יעדע איינציגע פון זיי זענען
באקאנט מיט די הילפס-מיטלען וואס אונזערע פעדעראלע און סטעיט רעגירונג טוהט זיי אנבאטן.
באאויפטראגן די  DMVמיט באזארגן די אינפארמאציע פאר סיי ווער עס פארלאנגט א וועטעראן
דעזיגנירונג אויף זייער סטעיט  IDקארטל איז פשוט-שכל׳דיג .איך שטאלציר מיך אז מיין לעגיסלאציע,
וועלכע איז דורכגעפירט געווארן בפה אחד אין ביידע קאמערן ,איז אונטערגעשריבן געווארן אלס געזעץ
דורך גאווערנער האקול".

אסעמבלי-מיטגליד מאטילדע פראנטוס האט געזאגט" ,מיטגלידער פון דער מיליטער און זייערע
פאמיליעס האבן אזויפיל איבערגעגעבן פון זיך פאר אונזער לאנד ,אריינגערעכנט דאס זיין וויליג זיך
אויפצואקערן זייערע לעבנס און זיך אריבערציען איבער׳ן לאנד ווען עס נויטיגט זיך .דאס ביסל וואס מיר
קענען טוהן איז צו באזארגן די שטיצע און בענעפיטן וואס קומט זיך פאר זיי צו באקומען .דער ּביל וועט
פארריכטן אן חסרון אין אונזער ארבעטסלאזיגקייט סיסטעם און פארזיכערן אז מיליטערישע סּפאָ ּוסן
(מאן  /פרוי) וועלכע ווערן געצווינגען צו פארלאזן זייער דזשאב צוליב דאס באקומען א נייע אויפגאבע
קענען באקומען בענעפיטן בשעת׳ן זוכן א נייע דזשאב .איך שטאלציר מיך צו האבן דורכגעפירט דעם
ּביל און איך בין באגייסטערט אז גאווערנער האקול שרייבט עס אונטער אלס געזעץ אין דעם
׳וועטעראן׳ס דעי׳ אזוי ווי מיר פארעהרן אונזערע מיליטערישע העלדן".
אסעמבלי-מיטגליד נאדער סאיעג האט געזאגט" ,וועטעראנען׳ס ארגאניזאציעס שפילן א וויכטיגע
ראלע אין פארזיכערן אז וועטעראנען קענען ווייטער שפירן געפילן פון קאמיוניטי וואס זיי פלעגן שפירן
אלס אקטיווע מיליטער דינסט מיטגלידער .צוליב דעם האב איך ספאנסירט די לעגיסלאציע צו העלפן
וועטעראנען׳ס פאסטנס ווען זיי מאכן קאפיטאל פארבעסערונגען צו זייערע געביידעס ,דורך ערמעגליכן
פאר די וועסטשעסטער קאונטי לעגיסלאטור מוותר צו זיין אויף פילע אפצאל סומעס פארבינדן מיט
קאנסטרוקציע פראיעקטן .איך דאנק סענאטאר שעלי מייער פאר׳ן ספאנסירן דעם ּביל אין דעם סענאט
און אפלאדיר גאווערנער קעטי האקול פאר׳ן אונטערשרייבן די לעגיסלאציע אלס געזעץ אום ׳וועטעראן׳ס
דעי׳".
אסעמבלי-מיטגליד סטיוו סטערן האט געזאגט" ,אלס א מיטגליד פון די ניו יארק סטעיט אסעמבלי
קאמיטע אויף וועטעראנען אנגעלעגנהייטן ,איז עס מיין פריווילעגיע צו ארבעטן מיט און פאר די בראווע
מענער און פרויען וועלכע האבן אזוי פיל מקריב געווען צו באשיצן אונזער גרויסן לאנד און פאר זייערע
פאמיליעס .צוליב דעם בין איך שטאלץ געווען צו ספאנסירן און דורכפירן לעגיסלאציע וואס שאפט א
וועטעראנען באשעפטיגונג טעסק-פאָ רס צו העלפן וועטעראנען טרעפן און אנהאלטן גוט באצאלטע
דזשאבס .ווען א סאלדאט לאזט זיך ארויס אויף צו באשיצן אונזער לאנד ,איז עס נישט אויסגעהאלטן אז
ער צי זי זאל האבן שוועריגקייטן צו באקומען באדייטנדע באשעפטיגונג ווען זיי קומען אן צוריק אהיים.
איך דאנק גאווערנער האקול פאר׳ן אונטערשרייבן די וויכטיגע לעגיסלאציע און איך בלייב אנטשלאסן צו
פארזיכערן אז אונזערע וועטעראנען באקומען די אנערקענונג ,שטיצע און סערוויסעס וואס קומט זיך זיי".
אסעמבלי-מיטגליד מאניקע וואלאס האט געזאגט" ,היינט זענען פרויען איינס פון יעדע זעקס
מיליטערישע דינסט מיטגלידער ,און באלד צוויי מיליאן פרויען האבן געדינט אונזער לאנד מיט עהרע און
פאראכטונג .מיר זענען זיי שולדיג כאטש אזויפיל זיי צו העלפן אידענטיפיצירן און אדרעסירן די
פלאגענישן וואס די בראווע העלדן שטייען אויס אויפ׳ן זיך אומקערן צו ציווילע לעבן .די קאמיטע וועט
פארזיכערן אז וועטעראנען פראגראמען און סערוויסעס אין ניו יארק טרעפן צו די אייגנארטיגע געברויכן
וואס עס האבן אויסצושטיין פרויען וועלכע האבן זיך אפגערופן אויף דעם רוף .איך דאנק גאווערנער
האקול פאר׳ן אונטערשרייבן די העכסט-נויטיגע לעגיסלאציע ,און ווי אלעמאל דאנק איך די קוראזשפולע
פרויען און מענער וועלכע האבן איינגעשטעלט זייערע לעבנס אויף צו באשיצן אונזער לאנד".
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