
 
 גאווערנער קעטי האקול   11/16/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

  

+  LGBTQלכבוד טראנסדזשענדער באוואוסטזיניגקייט וואך; גאווערנער האקול שרייבט אונטער 
 באשיצונג ּבילס  

  
S .674/A.459  באציעט זיך צו אויסמעקן קָאנוויקשענס פאר אומגעזעצליכע שריטן באגאנגען צוליב

 זיין א קרבן פון סעקס טראפיקינג, לעיּבָאר טראפיקינג און געצווינגענע ּפרָאסטיטושען  
  

 S.5325/A.6193   פארלאנגט פון יוטיליטי קאמפאניס צו ערלויבן פאר קאסטומערס צו ניצן זייערע
 רטע נאמען און ּפרָאנאונס  פרעפערי

  
קאמיוניטי צענטער   LGBTגאווערנער קעטי האקול האט היינט אונטערגעשריבן לעגיסלאציע ביי דער 

+ קאמיוניטי און די וועלכע זענען געווען LGBTQגעצילט אויף צו פארברייטערן באשיצונגען פאר די 
יך צו אויסמעקן קָאנוויקשענס פאר  קרבנות פון סעקס טראפיקינג. דער ׳סטַארט׳ אקט באציעט ז 

פארברעכנס באגאנגען צוליב זיין א קרבן פון סעקס טראפיקינג, לעיּבָאר טראפיקינג און געצווינגענע  
פארלאנגט פון יוטיליטי קאמפאניס צו ערלויבן פאר קאסטומערס  S.5325/A.6193 ּפרָאסטיטושען. ּביל 

 אונס.  צו ניצן זייערע פרעפערירטע נעמען און ּפרָאנ
  
+ רעכטן און באשיצונגען איבער׳ן לאנד,  LGBTQאזוי ווי מיר זעהען פאר אונז אטאקעס אויף "

א פלאץ וואו מיר דארפן נישט   —דערקלערט ניו יארק ווידעראמאל אז מיר זענען א סטעיט פאר יעדן 
-דזשענדער נָאן ּביינערי, און - קרימינאליזירן געליטענע און וואו אונזערע טרענס, דזשענדער נָאן

מיין  "  האט גאווערנער האקול געזאגט. "קאנפָארמינג קאמיוניטיס ווערן אויסדריקליך דערקלערט,
אדמיניסטראציע איז אנטשלאסן צו גלייכבארעכטיגקייט און זיכערהייט פאר יעדן איינעם און ניו יארק קען 

טן און אונזערע צוזאמענארבעטער  פירן דעם וועג צוליב די ארבעט פון אונזערע אומערמידליכע אדוואקא
אין דעם לעגיסלאטור. אינאיינעם וועלן מיר פארזעצן ווייטער צו בויען א סטעיט וואס נעמט אויף יעדן 

  "איינעם גלייך. 
  

, דער ׳סטַארט׳ אקט, פארשטערקערט באשיצונגען פאר געליטענע פון S.674/A.459לעגיסלאציע  
נג, געצווינגענע ּפרָאסטיטושען, און טראפיקינג אין מענטשן, וועלכע  סעקס טראפיקינג, לעיּבָאר טראפיקי

זענען געפונען געווארן שולדיג אין א ריי פארברעכנס אלס רעזולטאט פון יענע טראפיקינג אדער  
אין ניו יארק וועלכע ערלויבט פאר   2010געצוואנג. די לעגיסלאציע בויט אויף א געזעץ דורכגעפירט אין 

פארבינדענע קרימינאלע באשולדיגונגען וועלכע  -האנדל אויסצומעקן ּפרָאסטיטושען-ענטשןקרבנות פון מ
 זענען דירעקט פארבינדן מיט דאס וואס זיי האבן זיך צוזאמגעליטן.  

  
אין לויף פון טרענסדזשענדער באוואוסטזיניגקייט "  סענאטארקע דזשעסיקע רַאמָאס האט געזאגט

וואך, דער מושג פון בויען אנזעעוודיגקייט ארום די סטרוקטורעלע פאדערונגען וואס ווערן דורכגעלעבט  
קאנפָארמינג ניו יארקער דארף זיין מער ווי סתם זיך געמאכט. מיר מוזן -דורך טרענס און דזשענדער נָאן 

א אופן וואס פארעהרט און באשיצט זייערע רעכטן אלס מיטגלידער פון אונזער  דורכפירן געזעצן אויף אז 



קאמיוניטי. דער ׳סטַארט׳ אקט גיבט איבערלעבער פון טראפיקינג די פרישע אנהויב וואס עס קומט זיך 
פארמינערן די באצוימונגען צו באשעפטיגונג, פארבעסערן צוטריט צו פאסיגע אימיגראציע  —זיי 

אכונג, און העלפן ברעכן דער רעדל פון טראומא פאר טויזנטער איבערלעבער לענגאויס  לעגאלע גוטמ 
   "אונזער סטעיט.

  

טראפיקינג איבערלעבער זענען נישט קיין "מיטגליד ריטשערד גאטפריעד האט געזאגט, -אסעמבלי 
פארברעכער. מענטשן וועלכע ווערן פארשקלאפט דורך טראפיקער זאלן נישט דארפן ליידן דעם עול פון 

געזעץ איז  2010באשולדיגונגען פאר פארברעכנס זיי זענען געצווינגען געווען צו באגיין. ניו יארק׳ס 
געווארן א נאציאנאלע מוסטער. איצט, אדאנק גאווערנער  געווען די ערשטע אין דעם לאנד און איז 

האקול, קענען מער טראפיקינג איבערלעבער בויען פראדוקטיווע לעבנס, און ווערן אפגעהיטן פון ווערן  
א דאנק אייך, סענאטארקע דזשעסיקע רַאמָאס,    דעפארטירט פאר זייערע פריערדיגע קָאנוויקשענס. 

, און די פילע אדוואקאטן פאר׳ן העלפן עס זאל אנקומען דעם וויכטיגן אסעמבלי סּפיקער קארל היעסטי
   "מענטשן רעכט ּביל צו ווערן אונטערגעשריבן אלס געזעץ.

  
גיבט יוטיליטי קאסטומערס די רעכט צו ווערן אדרעסיר און אנערקענט   S.5325/A.6193 לעגיסלאציע

ארלאנגען פון יוטיליטי קארפארעישענס,  דורך זייערע פרעפערירטע נעמען און ּפרָאנאונס דורך פ
ארבעט קערפערשאפטן, און טעלעפאן סערוויס ּפרָאוויידערס צו ערלויבן פאר - מוניציפאליטעטן, וואסער

   קאסטומערס צו ניצן זייערע פרעפערירטע נאמען און ּפרָאנאונס.
  

גאווערנער האקול צו  וואס פאר א וואונדערבארע אופן פאר "סענאטאר ברעד הוילמען האט געזאגט, 
אנערקענען די וויכטיגקייט פון טרענסדזשענדער באוואוסטזיניגקייט וואך דורך אונטערשרייבן אונזער  

( צו פארלאנגען פון יוטיליטי און טעלעפאן קאמפאניס אין ניו יארק צו ניצן  S.5325/A.6193לעגיסלאציע ) 
מערס. קיינער זאל נישט דארפן ליידן די שאנדע  די פרעפערירטע נעמען און ּפרָאנאונס פון זייערע קאסטו

  גערופן׳ אדער צו ווערן באצויגן דורך זייער נישט באשטעטיגטע נאמען אדער דזשענדער. -פון ווערן ׳טויט
זייענדיג די טויטליכסטע יאר פאר טרענסדזשענדער און נָאנּביינערי מענטשן זינט די   2021און מיט 

קענונג צו רעקארדירן די דאטע, וועט אונזער נייער געזעץ שיקן א  מענטשן רעכט קאמפיין האט אנער
קאנפָארמינג  -+ טרענסדזשענדער און דזשענדער נָאן78,000וויכטיג מעסעדזש פון שטיצע צו די 

קוזינס,  -מענטשן לענגאויס ניו יארק סטעיט. איך אפלאדיר גאווערנער האקול מיט פירער סטוערט
האס און מיינע קאלעגעס אין ביידע הייזער פאר זייער שטיצע פאר די  רא-מיטגליד גאנזאלעז -אסעמבלי

   " לעגיסלאציע און רעספעקט פאר די רעכטן און כבוד פון טרענסדזשענדער ניו יארקער.
  

אין א צייט ווען מיר זעהען א  " ראהאס האט געזאגט,-מיטגליד דזשעסיקע גאנזאלעז-אסעמבלי 
 LGBT-רעקארד צאל מערדערייען פון טרענס מענטשן, איבערהויפט טרענס פרויען, און פון אנטי

לעגיסלאציע ווערן אפירגעברענגט און דורכגעפירט אין אנדערע סטעיטס איבער׳ן לאנד, מוז ניו יארק  
אלציר מיך צו האבן ספאנסירט נעמען די פירערשאפט און זיך שטעלן פעסט קעגן האסע. איך שט 

לעגיסלאציע וואס וועט פארזיכערן אז טרענסדזשענדער מענטשן ווערן רעספעקטירט אין פולן דורך  
איך וויל דאנקען סּפיקער היעסטי  יוטיליטי קארפארעישענס ווען זיי מאכן ביזנעס אין אונזער סטעיט. 

פירן אין אלבאני, און -פן עס פאראויספאר זיין שטיצע פאר דעם ּביל, די אדוואקאטן פאר׳ן העל
גאווערנער האקול פאר׳ן עס אונטערשרייבן אלס געזעץ. דער טרענס באוואוסטזיניגקייט וואך לאזט אונז  
זיך ציען פון באוואוסטזיניגקייט צו שריטן. צו אונזערע טרענס געשוויסטער, ביטע זייט וויסן אז איר האט  

  "ווייל איר מאכט אויס. ׳טרענס לייווס מעטער׳.אין אונז א פריינט און אליאירטער 
  

איך אפלאדיר גאווערנער האקול פאר  " קאנגרעסמאן דזשעראלד נאדלער האט געזאגט, 
שכל׳דיגע באשיצונגען אלס געזעץ. די בילס מאכן וויכטיגע פארשריט צו א מער  -אונטערשרייבן די פשוט

דורך פארלאנגען פון יוטיליטיס צו פאסיג אדרעסירן יושר׳דיגער און מער גלייכבארעכטיגטער ניו יארק, 
קאנפָארמינג קאמיוניטי מיטגלידער און העלפן ברעכן -אונזערע טרענסדזשענדער און דזשענדער נָאן 



האנדל דורך גרינגער מאכן אפצורוימען  -דעם רעדלן פון טראומא און אביוז פאר קרבנות פון מענטשן
   "טראפיקינג.באשולדיגונגען פארבינדן מיט זייער 

  

דאס איינפירן פון דער לעגיסלאטיווע פעקל טוט ווייטער " קאנגרעסמאן ריטשי טאררעס האט געזאגט, 
קאמיוניטי  LGBTQפארשטערקערן ניו יארק סטעיט אלס א נאציאנאלע פירער אין פארזיכערן אז דער 

איז באשיצט, און מען באגייט זיך מיט זיי מיט כבוד און רעספעקט. אזוי ווי אין אונזער לאנד זעצן מיט  
אידענטיפיצירנדע  -פאר ווייטער צוצוזעהן ווי עס שטייגן האסע פארברעכנס, איבערהויפט קעגן טרענס

פארמיידן געוואלדטאט און באשיצן מענטשן, זאלן אלע שטאפלען פון רעגירונג דורכפירן געזעצן וועלכע 
  LGBTQאיך אפלאדיר גאווערנער האקול פאר׳ן נעמען שריטן צו איינקריצן    אומבאשיצטע קאמיוניטיס.

   "באשיצונגען אין סטעיט געזעץ און ווייטער צעמענטירן ניו יארק אלס א זיכערער ארט פאר יעדן.
  

וויכטיגע -דורך אונטערשרייבן די קריטיש"  מיטגליד דעבארע דזשעי. גליק האט געזאגט,-אסעמבלי 
באטאנען ניו יארק׳ס טריישאפט צו כבוד, רעספעקט,  -ּבילס אלס געזעץ טוהט גאווערנער האקול ווידער

און די רעכט פאר א צווייטן שאנס אין לעבן. איך דאנק איר און מיינע קאלעגעס פאר זיך אויפשטעלן פאר  
אנפָארמינג אידענטיטעטן, און פאר׳ן פארזיכערן א צוקונפט פאר  ק -טרענסדזשענדער און דזשענדער נָאן

  "האנדל. -אלע איבערלעבער פון מענטשן
  

יעדן טאג דארן טרענס מענטשן קעמפן צו זייער " מיטגליד דעני או׳דאנעל האט געזאגט,-אסעמבלי 
ערע ּפיערס. איך  דורך זייער רעגירונג, דורך זייערע פאמיליעס, און דורך זיי  —עקזיסטענץ אנערקענט 

בין שטאלץ אז אונזער סטעיט טרעט ווידער אויף און מאכט קלאר: טרענס ניו יארקער קומט זיך צו ווערן 
דערזעהן פאר ווער זיי זענען. פון די דזשענדער אנערקענונג אקט ביז׳ן אפשאפן די ׳ווָאקינג ווייל טרענס׳  

דעם וועג אין פארזיכערן אז טרענס, נָאנּביינערי, און  פארבאט ביז די היינטיגע ּבילס, טוהט ניו יארק פירן 
איך בין דאנקבאר   קאנפָארמינג מענטשן באקומען די רעכטן און כבוד וואס קומט זיך זיי.-דזשענדער נָאן

רעכטן, און פאר ווייטער פירן די ווירדן פון  LGBTQפאר גאווערנער האקול׳ס פעסטע שטיצע פאר 
אונזער סטעיט דורך אונטערשרייבן לעגיסלאציע וואס באשיצט טרענס מענטשן פון ווייטערדיגע האסע  
און רדיפות. אלע פון די אנטוויקלונגען, וועלכע קומען אין לויף פון טרענסדזשענדער באוואוסטזיניגקייט 

   "יו יארק׳ס אנטשלאסנקייט אויפצוהאלטן מענטשן רעכטן.וואך, טוהען ווידערבאשטעטיגן נ
  

- אלס בארא פרעזידענט פון די געבורט" מאנהעטען בארא פרעזידענט געיל עי. ברוער האט געזאגט, 
רעכטן באוועגונג, ווייס איך אז די היינטיגע ּביל אונטערשרייבונגען  LGBTQארט פון דער מאדערנע 

אונזער סטעיט נאענטער צו א מער זיכערע און מער גלייכבארעכטיגטע  דורך גאווערנער האקול ברענגט  
ארט וואו יעדע איינציגע פון אונז קען וואוינען מיט כבוד. א דאנק אייך גאווערנער האקול פאר׳ן 

פארזיכערן אז יוטיליטיס וועלן זיין פארלאנגט צו ערלויבן פאר קאסטומערס צו ניצן זייערע פרעפערירטע  
רָאנאונס, און צו באשיצן די קאנפידענציעליטעט פון רעקארדס פון לעגאלע פראצעדורן וואס  נאמען און ּפ

   "אנבאלאנגט קרבנות פון לעיּבָאר און סעקסועלע טראפיקינג.
  

עס איז מיר א כבוד צו שטיין מיט גאווערנער  "עלעקט לין שולמאן האט געזאגט, -מיטגליד-קאונסיל
רעספעקט צו אונזער טרענס קאמיוניטי. דער נייער אפטייל פון די  האקול היינט צו העלפן ברענגען 

פובליק סערוויס געזעץ וועט פארלאנגען פון יוטיליטי קאמפאניס זיך צו באגיין מיט ניו יארקער, און  
איבערהויפט אונזערע טרענסדזשענדער שכנים, מיט די רעספעקט וואס עס קומט זיך זיי. איצט קענען  

טעגליכער  -יערע פרעפערירטע נעמען און ּפרָאנאונס ווען זיי שאפן זיך איין טאגקאסטומערס ניצן זי
סערוויסעס. ניו יארק איז א בעסערע ארט ווען מיר באשיצן און רעכענען זיך מיט יעדן. אין צוגאב וועט  

האנדל און איך אפלאדיר גאווערנער האקול׳ס  -דער ׳סטארט׳ אקט באשיצן איבערלעבער פון מענטשן
רשאפט אין מאכן דעם ּביל א געזעץ. דער געזעץ וועט פארשטערקערן פובליק זיכערהייט דורך  פירע

נישט באשטראפן די וועלכע זענען געפייניגט געווארן דורך טראפיקינג. עס וועט אויך באהיטן 



איבערלעבער׳ס קאנפידענציעלע אינפארמאציע פון אונטערגראבן זייער פעאיגקייט זיך איבערצובויען  
   "יערע לעבנס.זי
  

איך בין באגייסטערט צו שטיצן לעגיסלאציע וואס  "עלעקט טשי אססי האט געזאגט, -קאונסיל מיטגליד
אנערקענט די וויכטיגקייט פון דזשענדער גלייכבארעכטיגקייט און צוטריט; און א געזעץ וואס באשיצט די  

לעבנס און געלעגענהייטן פאר קרבנות פון סעקסועלע טראפיקינג. איך וועל אייביג זיין אין פולן שטיצע  
ט אונז נאענטער צו בויען א יושר׳דיגע און מיטגעפיליגע געזעלשאפט פאר  פון לעגיסלאציע וואס פיר

   "באזייטיגטע קאמיוניטיס.-אונזער מערסט
  

נושא וואס   LGBTדעקרימינאליזאציע איז אן " עלעקט טיפעני קאבאן האט געזאגט,-קאונסיל מיטגליד
ציעט אונז צו באמענטשליכן אלע איבערלעבער פון אונטערדרוקנדע סיסטעמס. אלס אן אריינקומענדע  

מיטגליד פון קאלירטע אפשטאם איז עס מיט א כבוד צו שטיין היינט מיט אדוואקאטן  -קוויר קאונסיל 
ָאר און סעקס  בשעת מיר קומען אלץ נאענטער צו דעם צוועק. צי עס איז איבערלעבער פון לעיּב

טראפיקינג אדער טרענס מענטשן וועלכע זענען געשעדיגט געווארן דורך אונזערע אינסטיטוציעס מוזן 
ציען לעגיסלאציע וואס ברענגט כבוד צו מענטשן׳ס עקזיסטענץ. דאס  -מיר ווייטער פארזעצן צו פאראויס

מיר שטיין אין סאלידעריטעט מיט   איז נאך מער באדייטנד אין טרענס באוואוסטזיניגקייט וואך אזוי ווי
ּביינערי מענטשן וואס לעבן אדורך רעקארד צאלן  -קאנפָארמינג, און נָאן-טרענס, דזשענדער נָאן

געוואלדטאט שריטן. דערפאר דאנק איך פאר׳ן גאווערנער פאר׳ן אונטערשרייבן די ּבילס היינט און איך  
לעגעס אין דעם קאונסיל און אין דעם סטעיט קוק ארויס אויף צו ארבעטן מיט איר, מיט מיינע קא 

   "לעגיסלאטור, און מיט אדוואקאטן צו טוהן גענוי דאס און נאך.
  

דער פארעהרטער דזשודי העריס קלוגער, עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון ׳סענקטוערי פָאר פעמיליס׳,  
ר און איבערלעבער  היינט שליסן מיר צוזאם מיט אונזערע קאאליציע צוזאמענארבעטע"האט געזאגט, 

אויף צו לאנג   איבער ניו יארק סטעיט צו פייערן גאווערנער האקול׳ס אונטערשרייבן דעם ׳סטַארט׳ אקט. 
האנדל זיך געראנגלט איבערצובויען זייערע לעבנס צוליב  -האבן איבערלעבער פון מענטשן

פון זייער   איבערבלייבענדע קרימינאלע רעקארדס פאר פארברעכנס באגאנגען אלס רעזולטאט
וויכטיגער טריט צו פארזיכערן -אפרוימען די אלע באשולדיגונגען איז א קריטיש באצווינגונג.

׳סענקטוערי   טערמיניגע זיכערהייט און פעאיגקייט איבערצובויען זייערע לעבנס.-איבערלעבער׳ס לאנג
ע רַאמָאס און  פָאר פעמיליס׳ אפלאדירט גאווערנער האקול און די אקט׳ס ספאנסירער, סענאטארק

אסעמבלי מיטגליד גאטפריעד, פאר זייער פירערשאפט. מיר זענען טיף דאנקבאר צו דער ניו יארק  
סטעיט לעגיסלאטור פאר׳ן שטיצן איבערלעבער אין זייער רייזע צו אוטאנאמיע און פרייהייט פון 

   "באלעסטיגונג.
  

מיט "סטען בראודע האט געזאגט, פארזיצערין פון נאציאנאלע טרענס ּבַאר אסאסיעשען קרי -מיט
דאס וואס זי שרייבט היינט אונטער די ּבילס טוהט גאווערנער האקול ווייטער פירן ניו יארק אין באשיצן 
און רעספעקטירן אלע אירע בירגער, גאראנטירנדיג אז אונזער סטעיט וועט טוהן אלץ וואס מעגליך צו  

יעדע הינזיכט פון לעבן, און קיינמאל נישט באשולדיגן   העכערן און דערמוטיגן גלייכבארעכטיגקייט אין
קרבנות וועלכע ווערן אריינגעצווינגען אין די שווערסטע אומשטענדן דורך קיין שום אייגן שולד. אלס א  
טרענסדזשענדער ניו יארקער בין איך סיי שטאלץ און סיי דאנקבאר פאר דער גאווערנער׳ס שטארקע  

   "קוק ארויס אויף צו ארבעטן מיט איר פארצוזעצן ווייטער די ארבעט. אדוואקאטיר ארבעט, און איך
  

עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון די ניו יארק ציווילע פרייהייטן יוניאן דָאנע ליבערמאן האט געזאגט,  
איבערלעבער פון סעקס און לעיּבָאר טראפיקינג מוזן געשטיצט ווערן, נישט קרימינאליזירט. "

ער די לעצטע צענדליג יאר, האט אונזער סטעיט געזעץ איבערגעלאזט געוויסע פונדעסטוועגן, איב
איבערלעבער פארפלאנטערט אין אונזער קרימינאלע לעגאלע סיסטעם פאר פארברעכנס באגאנגען  

געצווינגענערהייט דורך זייערע טראפיקירער. דאס איז נישט מענטשליך און נישט קיין יושר. מיט דעם  



ינגעשריבן אלס געזעץ קען אונזער סטעיט איצט ערלויבן אפר איבערלעבער צו  ׳סטַארט׳ אקט ארי
- צונעמען די צוימען צו באשעפטיגונג, הָאוזינג, און בילדונג וואס בלייבט פאר׳ן לעבן, און באשיצן נישט

בירגער איבערלעבער, פאר וועמען א קרימינאלע באשולדיגונג קען האבן שוידערליכע אימיגראציע  
וענצן, אריינגערעכנט דעפארטאציע און פאמיליע אפזונדערונג. איצט קען ניו יארק פריאריטיזירן קאנסעקו

   " צייכנס.-סטאביליטעט איבער שאנדע
  

אסאסיעט דירעקטאר פון די רעגירונג אנגעלעגנהייטן פאר סעקס ארבעטער פראיעקט פון די  
ט גאווערנער האקול אונטערשריפט מי" שטאטישע יוסטיץ צענטער ענדי באווען האט געזאגט, -אינער

שטאטישע יוסטיץ צענטער  - אויפ׳ן ׳סטַארט׳ אקט, שיקט דער סעקס ארבעטער פראיעקט פון די אינער
איר טיפסטע דאנקבארשאפט צו דער גאווערנער, אינאיינעם מיט ספאנסירער סענאטארקע דזשעסיקע  

אזוי פיל פון אונזערע קליענטן פון  רַאמָאס און אסעמבלי מיטגליד ריטשערד גאטפריעד, פאר׳ן געבן
אמאל און היינט מער האפענונג פאר׳ן צוקונפט. מיר פארעהרן די איבערלעבער און פעסט שטיצער  

וועלכע האבן געדרוקט פאר אזוי פיל יארן צו פארברייטערן די באשיצונגען געברענגט דורך דער  
רוימען פיל מער קרימינאלע רעקארדס פאר  ׳סטַארט׳ אקט. איצט קענען מיר אנהויבן די ארבעט פון אפ

האנדל איבערלעבער לענגאויס ניו יארק וועלכע זענען געצווינגען געווען זיך צו באשעפטיגן מיט -מענטשן
פארברעכערישע אויפפירעכץ נישט נאר אין סעקס ארבעט פארבינדענע באשולדיגונגען, וועלכע זענען  

עכטיגט פאר אפרוימען בעפאר דאס דורכפירן דעם ׳סטַארט׳  געווען די איינציגסטע באשולדיגונגען באר
  "אקט. מיט ׳סטַארט׳׳ס איינפירונג וועלן מיר זעהן פילע סארטן ערהוילונגען.

  
טשארדזש פון די קרימינאלע פארטיידיגונג פראקטיצירונג ביי דער ׳ליגעל עיד  - אין- אטוירני

נג אינטערווענץ פראיעקט פון דער ׳ליגעל עיד  די באצווינגו"סָאסייעטי׳ טינע לואנגא האט געזאגט, 
סָאסייעטי׳ ערווארט מיט פרייד דאס איינפירן דעם אקט, וויבאלד מיר האבן פילצאליגע קליענטן וועלכע  

מיר שטייען מיט זיי אין פייערן דעם   וויכטיגע פארלייכטערונג.-ווארטן שוין צענדליגע יארן פאר די קריטיש
ר זייער אנטשלאסנקייט און קוראזש אין ארויסרעדן איבער איר וויכטיגקייט. אין  ּביל און דאנקען זיי פא

נאמען פון אונזערע קליענטן דאנקען מיר גאווערנער האקול פאר׳ן אונטערשרייבן היינט דעם ׳סטַארט׳  
  "אקט אלס געזעץ.

  
סיניָאר טרייעל אטוירני אין דער פרויען׳ס פארטיידיגונגס פראיעקט ביי ברוקלין פארטיידיגונג  

ברוקלין פארטיידיגונג סערוויסעס איז דאנקבאר צו  " סערוויסעס דזשיליען מאדזעלעסקי האט געזאגט, 
סלאציע האט  גאווערנער האקול פאר׳ן אונטערשרייבן היינט דעם ׳סטַארט׳ אקט אלס געזעץ. מיט די לעגי

וויכטיגע טריט אין צוריקדרייען די שאדן פון קרימינאליזירן איבערלעבער פון  -ניו יארק גענומען א קריטיש
האנדל. אלס פובליק פארטיידיגער זענען מיר עקסטער באוואוסטזיניג אויף ווי שעדליך די  -מענטשן

ן א קרימינאלע רעקארד קענען זיין, און פינאנציעלע, בילדונג, הָאוזינג, און אימיגראציע קאנסעקווענצן פו
וויכטיגע -מיר שטאלצירן זיך צו שטיין מיט איבערלעבער אין דעם קאמפיין. דאס איינפירן די קריטיש

לעגיסלאציע וואלט נישט מעגליך געווען אן די פירערשאפט פון איבערלעבער פון טראפיקינג וועלכע 
זייערע קרימינאלע רעקארדס און שאפן וועגן פאר   האבן געקעמפט פאר צענדליגע יארן אפצורוימען

אנדערע צו טוהן די זעלבע. מיר דאנקען סענאטארקע דזשעסיקע רַאמָאס און אסעמבלי מיטגליד 
ריטשערד גאטפריעד פאר זיין פעסטע טשעמפיאנס פון די איבערלעבער פון טראפיקינג שאפן 

   "פארלייכטערונג אינאיינעם אקט )׳סטַארט׳(.
  

היינט שיקט ניו  "יוטיוו דירעקטאר פון די נייע פרייד אגענדע עליסע קרעספא האט געזאגט, עקזעק
יארק א שטארקע מעסעדזש צו יוטיליטי קארפארעישענס, מוניציפאליטעטן, וואסער ארבעט  

קארפארעישענס און טעלעפאן קאמפאניס, אז זיי מוזן אדרעסירן זייערע קאסטומערס ווי עס באדארף צו  
אידענטיטעטן אין יוטיליטיס אקט וועט פארזיכערן אז -ן קיין תירוצים. דער באשטעטיגן דזשענדער זיין, א

קאנסומערס און קאסטומערס פרעפערירטע נאמען און ּפרָאנאונס ווערן רעספעקטירט. א קליינע אבער  
   " מענטשן. TGNCמאכטפולע שריט וואס גייט א ווייטער וועג אין די לעבנס פון 



  
סעסיליע   " ּפאוז" פון טרענס עקוויטי קאנסולטינג און כסדר׳דיגע גאסט סטַאר אויף גרונדער 

אונטערשרייבן דעם ׳סטַארט׳ אקט וועט טוישן די לעבנס פון אזוי פיל "דזשענטילי האט געזאגט, 
דאס ווער    מענטשן וואס האבן באשולדיגונגען פאר׳ן ווערן ארעסטירט אונטער טראפיקינג אומשטענדן. 

ליכן פאר זיי צו גיין ווייטער מיט זייערע לעבנס און בויען דעם צוקונפט אויף וואס זיי שטרעבן פאר  ערמעג
   "זיך צו האבן. אלס אן איבערלעבער פון טראפיקינג, אפלאדיר איך גאווערנער האקול׳ס שטיצע.

  
עמאל איז  ווי אל", טרענסלעטינעקס נעטווָארק קריסטינע הערערא האט געזאגט, CEOגרונדער און  

ניו יארק ווייטער א שיינטורעם פון האפענונג און זיכערהייט פאר די מיטגלידער פון דער  
איך לויב גאווערנער קעטי האקול פאר איר אנגייענדע אנטשלאסנקייט צו   טרענסדזשענדער קאמיוניטי.

  " באשיצן די רעכטן פון אלע ניו יארקער.
  

א דאנק אייך  "עני פלעיס דזשעוואן מארטין האט געזאגט, עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון פרינסעס דזש
האנדל און זיי העלפן צוריקצובאקומען -גאווערנער האקול פאר׳ן זעהן די איבערלעבער פוןן מענטשן

נייטיג אויף -קאנטראל אויף זייערע לעבנס. דאס באניץ פון א מענטש׳ס ריכטיגע ּפרָאנאונס איז העכסט
יטעט. רעספעקטירן א מענטש׳ס אידענטיטעט ווייזט זיי אז איר זעהט זיי  צו באשטעטיגן זייער אידענט

   "פאר דאס וואס זיי זענען.
  

לארד קאמיוניטי העלט צענטער ווענדי סטארק האט געזאגט,  -עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון קאלען
פעאיגע און  האליסטישע געזונט און וואוילזיין ווענדט זיך די זעלבע אויף פולשטענדיגע צוטריט צו "

קוואליטעט העלטקעיר ווי עס ווענדט זיך אויף א רעגירונג און געזעלשאפט וואס טוט שעצן,  -הויכע
לארד אפלאדירט גאווערנער האקול פאר׳ן אונטערשרייבן די -שטיצן, און באשיצן מענטשן. קאלען

קרימינאלע  דער ׳סטַארט׳ אקט, וועלכע פארברייטערט און פארבעסערט  — נייטיגע ּבילס -העכסט
האנדל ווי אויך לעגיסלאציע וואס פארלאנגט  -רעקארד פארלייכטערונג פאר איבערלעבער פון מענטשן

אידענטיפיצירנדע נאמען און ּפרָאנאון  -פון יוטיליטי קארפארעישענס צו ניצן א קאסטומער׳ס זעלבסט
ייט און באשטעטיגונג פון  פירן אנזעעוודיגק-יעדע אין איר אייגענע אופן וועט פאראויס אלס געזעץ. —

   "אונזערע קאמיוניטיס אין יעדן הינזיכט פון לעבן.
  

אינסטיטוט וואס האט געפיילט און געוואנען די    SOARמעליסע בראודא, א לאויער פון דער 
מיר זענען אזוי  "סטעיט׳ס )און לאנד׳ס( ערשטע אפרוימונג פון באשולדיגונג געזעץ, האט געזאגט, 

דאנקבאר פאר גאווערנער האקול פאר׳ן אונטערשרייבן דעם ׳סטַארט׳ אקט אלס געזעץ, וואס וועט געבן 
געלעגנהייט צו אפרוימען זייערע רעקארדס פון באשולדיגונגען   האנדל די-פאר איבערלעבער פון מענטשן

וועלכע האבן רעזולטירט פון זייער באצווינגונג. אלס איינער וואס האט פארטרעטן איבערלעבער אונטער  
די איצטיגע געזעץ איז קלאר פאר מיר אז מיר האבן זיך גענויטיגט אין א מער פולקאמער רפואה וואס  

ר איבערלעבער צו קענען ווייטער אנפירן זייערע לעבנס. דאס וועט אויך אויפריכטן ניו וועט ערמעגליכן פא
  "האנדל. -יארק סטעיט אלס א פירער אין אדוואקאטיר ארבעט פאר איבערלעבער פון מענטשן

  
מיר אפלאדירן גאווערנער האקול  "טראפיקינג פראגראם האט געזאגט, - אנטי  "סעיף הָארייזאן׳ס "

פאר׳ן אונטערשרייבן דער ׳סטַארט׳ אקט אלס געזעץ. דער ּביל איז א ממשות׳דיגע פארווירקליכונג פון 
ער  די יארן שתדלנות וואס איבערלעבער און אדוואקאטן האבן אינוועסטירט אין פארזיכערן א מ

יושר׳דיגע לעגאלע סיסטעם. אפילו נאך די טראפיקינג טרעפן אונזערע קליענטן נישט קיין מנוחה צוליב 
די איבערבלייבענדע קרימינאלע רעקארדס און קענען נישט ווייטער אנגיין אויף א באדייטנדע אופן צו 

לעגנהייטן. די באקומען אימיגראציע פארלייכטערונג, באשעפטיגונג, הָאוזינג אדער אנדערע גע
האנדל איבערלעבער אפצוווישן זייערע קרימינאלע געשיכטעס פון פארברעכנס  -פעאיגקייטן פון מענטשן

ענדערנדע געלעגנהייט זיך צוריקצושאפן אביסל  -זיי זענען געווען געצווינגען צו באגיין גיבט א לעבנס 
ט האפענונג און חיזוק. מיר דאנקען  עהרע און אויסוועהל כוח און צו קענען ווייטער אנגיין מי-זעלבסט



מיטגליד ריטשערד גאטפריעד און סענאטארקע דזשעסיקע רַאמָאס פאר זייער באקלערטע  -אסעמבלי
   "וויכטיגע לעגיסלאציע.-פירערשאפט און אומוואקלדיגע שטיצע פאר די קריטיש

  
רט׳ אקט, האט  האנדל און אדוואקאט פאר די ׳סטאַ -ריקארדא סי., אן איבערלעבער פון מענטשן

איך וויל דאנקען יעדער וואס האט געהאט א חלק אין דעם גרויסן נצחון היינט אין מיר  " געזאגט, 
ערמעגליכן צו דערגרייכן אן אמת׳ער ׳סטַארט׳ דורך דאס אונטערשרייבן דעם ׳סטַארט׳ אקט. איך דאנק  

די וועלכע זענען נאך מיט אונז   אייך אלע פאר אייער טריישאפט צו מיר און אלע קרבנות פון טראפיקינג,
און די וועלכע זענען שוין פארגאנגען. דער ׳סטַארט׳ אקט גיבט מיך עפעס וואס די ארגינעלע געזעץ האט  

נישט געגעבן, די מעגליכקייט אפצוווישן אלע מיינע קָאנוויקשענס פארבינדן מיט מיין טראפיקינג. דאס  
מיך אפרוימען מיין לעצטע באשולדיגונג און גיבט מיך  אונטערשרייבן פון דעם ׳סטַארט׳ אקט לאזט 

פרייהייט פון מיינע פאנגער און א נייעם אנהויב פאר מיין לעבן, דורך ערמעגליכן איך זאל קענען ווייטער 
אנגיין און זיין באמת פריי און אן קיין שום שקלאפעריי צו א קרימינאלע רעקארד. איך דאנק אייך פאר׳ן  

הירָאוס וועלכע האבן געקעמפט פאר אונזער פרייהייט און אונז געגעבן די אמת׳ע  -ּוּפערזיין די אמת׳ע ס
אנטלויפונג פון די גייסטישע און פיזישע טראומא און דערמאנונגען איבער וועלכע האבן אונז אמאל  

פארשקלאפט. דער טאג מיינט פאר מיר א ריכטיגער נייער אנהויב און א ליכטיגערע צוקונפט, אן  
מגלויבליכע צוקונפט אן קיין שום איינצוימונגען אדער באגרעניצונגען וועלכע זענען אמאל געווען אויף או

מיך ארויפגעלייגט. איך בין פריי פון די זארג און פון די ענגשאפט, די כסדר׳דיגע דערמאנונג איבער וואס  
אס איך בין געצווינגען געווען איך בין אויסגעשטאנען, וויאזוי מען איז זיך מיט מיך באגאנגען און וו

מיטצומאכן. פון דעם טאג און ווייטער וועל איך מער נישט האבן דער טראומא אין מיינע געדאנקען ווען  
איך ווענד מיך פאר א העכערע עדיוקעישן, א נייע קאריערע וועג, נייע געלעגנהייטן, אדער אפילו 

ר אומוואקלדיגע אנטשלאסנקייט און איך דאנק  פלעצער צו וואוינען. איך דאנק אייך אלע פאר אייע
גאווערנער האקול פאר אונטערשרייבן די ׳סטַארט׳ אקט, וואס האט מיך באמת באפרייט און וואס וועט 

  "מיך ערמעגליכן צו געפונען ערפאלג אין לעבן.
  

ר  איך בין א טרענסדזשענדע"האנדל, האט געזאגט, -ראסאלינדע, אן איבערלעבער פון מענטשן
אימיגראנט פרוי און איבערלעבער פון טראפיקינג. היינט בין איך שטאלץ צו זיין א בירגער פון די  

פראפעסיאנעל   ITפאראייניגטע שטאטן פון אמעריקע, און צו קענען וואוינען אן ערפילנדע לעבן אלס אן  
איז געווען איינע  אין די העלטקעיר פעלד. דער טאג וואס איך האב גענומען מיין בירגערשאפט שבועה 

פון די געהויבנסטע צייטן אין מיין לעבן. עס איז אבער נישט אלץ געווען גרינג. איך בין אויך אן 
אנגעהויבן פון ווען איך בין געווען א קינד האט א געמיינער מאן מיך  איבערלעבער פון טראפיקינג. 

קרימינאלע באשולדיגונגען וואס  געטראפיק׳ט פאר סעקס, און אלס רעזולטאט בין איך געבליבן מיט 
זענען געקומען צוליב זיינע פארברעכנס קעגן מיך. צוליב ניו יארק׳ס אפרוימונג געזעץ וואס ערלויבט פאר  

מענטשן אפצוווישן ּפרָאסטיטושען באשולדיגונגען, האב איך געקענט דערציילן מיין געשיכטע צו געזעץ  
אויסער איין איינציגער באשולדיגונג וואס איך האבן נאך   —אינפארסירער און אפרייניגן מיין רעקארד 

מיינע לאויערס האבן מיך געזאגט אז טראצדעם וואס איך האבן געקענט אפווישן מיינע  פארבליבן.
אנדערע קָאנוויקשענס אלס א קרבן פון טראפיקינג אונטער ניו יארק סטעיט געזעץ, בין איך אבער נישט  

יענע קָאנוויקשען אפגערוימט צוליב דעם וואס איך האבן גענומען אן אנדערן   געווען בארעכטיגט צו האבן
ּפליע נאך איינע פון מיינע ארעסטס אויף צו קענען באפרייט ווערן פון תפיסה ווי שנעלער. אלס  

רעזולטאט, בין איך געצווינגען געווען ביי מיין בירגערשאפט אינטערוויו צו ערקלערן צו דער אפיציר 
איך האב געהאט דער קרימינאלע באשולדיגונג, נאכאמאל איבערלעבנדיג די שאנדע און די   פארוואס

טראומא. אפילו היינט אלס אן אמעריקאנע בירגער, שפיר איך נאך יענע איינציגע באשולדיגונג ווי א  
עליטן  פלעק אויף מיין לעבן, און אן איבערבלייבעניש פון די געוואלדטאט און טראומא וואס איך האבן ג

אין דער פארגאנגענהייט. צו קענען אפרוימען יענע באשולדיגונג אונטער דער ׳סטַארט׳ אקט וואלט  
עהרע צו מיין לעבן און צו זיין די נעקסטע טריט אין מיין ערהוילונג  - געמיינט צוריקשטעלן א מאס זעלבסט

   " פראצעס.
  



וען איך האב היינט געהערט אז דער  ו" האנדל, האט געזאגט, -פאמעלא, אן איבערלעבער פון מענטשן
׳סטַארט׳ אקט וועט ווערן אונטערגעשריבן אלס געזעץ האט מיין קערפער אנגעהויבן צו טרייסלען און  

איך בין שיעור נישט צוזאמגעפאלן אויף דער ערד. איך האב נישט געקענט גלויבן אז מיין לעבן קען זיך 
ציג יאר צוריק בין איך באשולדיגט געווארן אין א דרָאג  יאר ליידן. צוואנ 20טוישן אויף בעסער, נאך 

פארברעך פאר עפעס איך בין געווען געצווינגען צו טוהן בשעת׳ן זיין אונטער די קאנטראל פון מיין 
טראפיקער. איך האב געמיינט עס וועט זיין אן איינמאליגע קלאגע, פאר וועלכע איך האב געענדיגט מיין 

אבער איך   יאר פראבעישען, און קיינמאל נישט פארפאסט קיין אּפוינטמענט.  3 קאמיוניטי סערוויס און
יעריגע אורטייל, ווייל ווען מיין וויזע אפליקאציע איז צוריקגעוויזן  -20שפיר מיך ווי איך בין אפגעזעצן א 

ט פון געווארן צוליב מיין קרימינאלע היסטאריע, האב איך געפילט ווי איך ווער ווידעראמאל באשטראפ
אנהויב. איך בין אפגעשטעלט געווארן פון ארבעטן לעגאל, זיך איינשרייבן אין סקול, צאלן טעקסעס, און  

באגלייטן מיין מוטער ווען זי וויל פארן אויף א רייזע. איך האב געהאלטן אין איין ווייטער ליידן צוליב די  
א ריזיגע עול וואס האט זיך געשפירט ווי פארברעכנס וואס אן אנדערער איז באגאנגען. עס איז געווען אז 

אוממעגליך אויפצוהויבן, און עס האט מיך געמאכט פילן פארטרויערט, דערשלאגן, און ווי איך קען מיך  
נישט ציען פאראויס. איצט האף איך אז איך וועל קענען שטודירן און ארבעטן און העלפן צוריק געבן פאר  

קענען לעבן א נארמאלן לעבן מיט מיין מאן און צו טוהן געווענליכע   קאמיוניטי. איך האף צו LGBTQמיין 
קינד. די ענדערונג אין דער געזעץ וועט נישט   LGBTQזאכן ווי פארן אויף א רייזע, אדער אויפציען אן 

נאר מיך העלפן צו קענען ווייטער אנגיין מיט׳ן לעבן, נאר עס וועט העלפן פילע אנדערע ווי איך וועלכע  
   "געווען פארמישט אין זאכן זיי האבן אליין נישט געוואלט טוהן. זענען

  
דאנקבאר פאר  "איז אינטערנאציאנאלע אינסטיטוט פון באפעלאו׳ס איבערלעבער שטיצע פראגראם 

ענדערנדע ווירקונגען פאר  -גאווערנער האקול פאר אונטערשרייבן לעגיסלאציע וואס וועט האבן לעבנס
ן לעיּבָאר טראפיקינג אינערהאלב ניו יארק סטעיט. פילע איבערלעבער זענען  איבערלעבער פון סעקס או 

געפירט געווארן דורך זייערע טראפיקער פון איין לאנד צום צווייטן דורכאויס זייער פארשקלאפונג און 
געצווינגען געווען צו באגיין פארשידענע סארטן פארברעכנס דורכאויס די צייט. דער געזעץ וועט 

כן גלייכבארעכטיגטע צוטריט צו יוסטיץ אפגעזעהן וואספארא סארט באצווינגונג אן ערמעגלי
איבערלעבער האט מיטגעמאכט אדער וואו זיי זענען פארכאפט געווארן, און דורכדעם האבן מער  

  "גלייכבארעכטיגטע צוטריט צו יוסטיץ.
  

דאנקבאר פאר גאווערנער  "איז ( ECLI/VIBESעמפאווערמענט קאלעבארעטיוו פון לאנג איילענד )
נייטיג נישט נאר  -האקול פאר׳ן אונטערשרייבן דעם ׳סטַארט׳ אקט אלס געזעץ. די שטיצע איז העכסט

אויפצוהאלטן די רעכטן פון איבערלעבער צו קענען לעבן און בליען טראץ זייער פריערדיגע  
האנדל, נאר עס צייגט אויך אז ניו יארק שטייט מיט איבערלעבער פון -רלעבענישן פון מענטשןאיבע

האנדל. א דאנק אייך אלע איבערלעבער וועלכע האבן מיט דרייסטקייט זיך געלאזט הערן אין  -מענטשן
  "שטיצע פון די לעגיסלאציע. 

  
, בייסעקסועל און טרענסדזשענדער  גלענדא טעסטאון, עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון די לעסביען, געי

דער צענטער איז אנטשלאסן צו שתדל׳ען פאר לעגיסלאציע און  "קאמיוניטי צענטער, האט געזאגט, 
קאמיוניטי. היינט העלפט גאווערנער   LGBTQּפָאליסיס אין ניו יארק וואס שטיצן די געברויכן פון דער 

אנפָארמינג ניו יארקער אידענטיטעטן וועלן ווערן ק- האקול צו פארזיכערן אז טרענס און דזשענדער נָאן
טעגליכע לעבנס. אין צוגאב, דורך אונטערשרייבן דעם -רעספעקטירט אין מער הינזיכטן פון זייערע טאג

האנדל איבערלעבער  -׳סטַארט׳ אקט אלס געזעץ טוהט דער גאווערנער גיבן א צייכן פאר אלע מענטשן
און  —ן וואס זיי האבן געהאט אויסצושטיין אין דער פארגאנגענהייט אז זיי זענען מער ווי די אומשטענד

צייכנס און צונעמען די איינצוימונגען זיי האבן - דאס איז א וויכטיגע טריט צו עלימינירן די שאנדע
   "געדארפט אויסשטיין אויף צו באקומען נויטיגע סערוויסעס ווי צ.ב.ש. הָאוזינג, ארבעט, און נאך.
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