אויף תיכף ארויסצוגעבן11/22/2021 :

גאווערנער קעטי האקול

גאווערנער האקול אנאנסירט סטעיט האט באזארגט  30מיליאן דאלער אין גרענטס צו באקעמפען
גאן געוואלדטאט דורכאויס די לעצטע דריי חדשים
 6.3מיליאן דאלער אין נייע געלטער אנאנסירט היינט צו פארברייטערן גאן געוואלדטאט
אינטערווענץ פראגראמען לענגאויס דעם סטעיט
סך הכל גאן געוואלדטאט אויסטיילונגען רעכענען אריין  8.2מיליאן דאלער אויפצונעמען  129נייע
גאן אינטערווענץ שטאב 5.8 ,מיליאן דאלער פאר יוגנט באשעפטיגונג פראגראמען ,און  16מיליאן
דאלער פאר ארבעטסקראפט טרענירונג און פלאצירונג
גרענטס וועלן פינאנצירן נייע ארויסזוך ארבעטער ,געוואלדטאט צושטערער אן סאציעלע ארבעטער
לענגאויס דעם סטעיט אין קאמיוניטיס וואס מאכן מיט העכערע צאל שיסערייען און געווער-
פארבינדענע מערדערייען
צוטרויליכע מעסענדזשערס וועלן זיך אנשליסן מיט אנדערע ארבעטער איבער׳ן סטעיט צו רעדוצירן
גאן געוואלדטאט
דורך פארמיטלען ,מענטארשאפט און קאמיוניטי באשעפטיגונג
גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן  6.2מיליאן דאלער אין גרענטס צו פארברייטערן
קאמיוניטי און שפיטאל-באזירטע גאן געוואלדטאט אינטערווענץ פראגראמען אין קאמיוניטיס לענגאויס
דעם סטעיט וואס האבן מיטגעמאכט באדייטנדע העכערונגען אין שיסערייען און גאן-פארבינדענע
מערדערייען אין פארלויף פון דעם לעצטן יאר .גאווערנער האקול האט אויך אנאנסירט  100,000דאלער
אין נייע גרענטס צו פאמיליע סערוויסעס פון וועסטשעסטער און ׳ּפיעס איז ע לייפסטייל׳ צו פארברייטערן
זייערע יוגנט באשעפטיגונג און אנטי-געוואלדטאט פראגראמען אין וועסטשעסטער און די
בראנקס .גאווערנער האקול האט אנאנסירט די פאָ נדינג ביי דעם מאונט ווערנאן ׳ּבויס ענד גירלס קלוּב׳
היינט אינדערפרי ,וואו עס האבן זיך אויך באטייליגט קאנגרעסמאן דזשאמאל באומען און א צאל
געוואלדטאט-אפהאלט מומחים און קאמיוניטי פירער.
פארזעצנדיג די סטעיט׳ס צוזאמענארבעט מיט קאמיוניטיס וואס שטייען אויס העכערע גאן געוואלדטאט,
וועלן די געלטער ערמעגליכן פאר נאן-פראפיט ארגאניזאציעס און שפיטעלער אויפצונעמען  90נייע
אָ וטריטש ארבעטער ,געוואלדטאט צושטערער און סאציעלע ארבעטער וועלכע וועלן ארבעטן צו
רעדוצירן גאן געוואלדטאט דורך פארמיטלען ,מענטארשאפט און קאמיוניטי באשעפטיגונג ,און
אדרעסירן די טראומא דורכגעלעבט דורך קרבנות פון געוואלדטאט און זייערע פאמיליעס.
"די טרויעריגע ווירקליכקייט איז אז מיר זעהען נאך אלץ די דראונג פון גאן געוואלדטאט אין קאמיוניטיס
לענגאויס דעם לאנד ",האט גאווערנער האקול געזאגט" .דאס איז א רוף אויף זיך אויפצווועקן ,און מיט
דער היינטיגער אנאנסמענט בין איך שטאלץ צו האבן פארשפראכן איבער  30מיליאן דאלער אין גרענטס

צו באקעמפען גאן געוואלדטאט .די געלטער וועלן אונטערהייבן גאסן אוטריטש פראגראמען אין געצילטע
ערטער וואס האבן געזעהן א העכערונג אין דעם רעדל פון גאן געוואלדטאט ,און באזארגן פאר
יוגנטליכע די מיטלען און בילדונג נאכצויאגן א ליכטיגערע צוקונפט".
אין סעפטעמבער האט גאווערנער האקול אנאנסירט  23.7מיליאן דאלער אין גרענטס ,וואס אנטהאלט 2
מיליאן דאלער אין גרענטס אויפצונעמען  39נייע געוואלדטאט צושטערער אין ניו יארק סיטי און גאסן
אוטריטש ארבעטער ביי אלע  12סטעיט-געשטיצטע  SNUGגאסן אוטריטש פראגראמען .מיט די נייע
אויסטיילונגען האט דער סטעיט אויסגעטיילט א סך הכל פון  8.2מיליאן דאלער אין גרענטס כדי אז 31
נאן-פראפיט ארגאניזאציעס און שפיטעלער קענען אויפנעמען  129גאן געוואלדטאט אינטערווענץ
שטאב 5.8 ,מיליאן דאלער פאר יוגנט באשעפטיגונג פראגראמען און  16מיליאן דאלער פאר
ארבעטסקראפט טרענירונג און פלאצירונג.
גאסן אוטריטש און געוואלדטאט צושטערער פראגראמען באהאנדלען גאן געוואלדטאט אלס א פובליק
געזונטהייט נושא דורך אידענטיפיצירן דעם מקור ,צושטערן איר טראנסמיסיע ,און עס באהאנדלען דורך
באשעפטיגן יחידים און קאמיוניטיס צו טוישן קאמיוניטי צוגאנגען צו געוואלדטאט .עקזעקיוטיוו אָ רדער
 ,211וואס גאווערנער האקול האט לעצטנס פארלענגערט ,ערמעגליכט פאר׳ן סטעיט צו פארשנעלערן די
גרענטס .די סטעיט דיוויזיע פון קרימינאלע יוסטיץ סערוויסעס ( )DCJSהאט זיך אנגעשלאסן מיט דעם
ניו יארק סיטי מעיאר׳ס אפיס פאר קרימינאלע יוסטיץ אויף אויסצוטיילן געלטער צו נאן-פראפיט
ארגאניזאציעס וואס אפערירן קאמיוניטי-באזירטע פראגראם בשעת  DCJSוועט אדמיניסטרירן די
גרענטס צו שפיטאל-באזירטער פראגראמען און די סטעיט׳ס  SNUG 12גאסן אָ וטריטש
פראגראמען .די סטעיט׳ס  SNUGגאסן אָ וטריטש פראגראמען וועלן אויסציען זייער דערגרייכונג אין
אלבאני ,די בראנקס ,באפעלאו ,העמפסטעד ,מט .ווערנאן ,ניובורג ,פאוקיפסי ,ראטשעסטער ,סירעקיוס,
טראוי ,יאנקערס און וויאנדאנטש .פיר פון די פראגראמען — אין אלבאני ,די בראנקס ,באפעלאו און
סירעקיוס — האבן שטאב וועלכע ארבעטן סיי אין דער קאמיוניטי און סיי אין טראומא צענטערסDCJS .
פינאנצירט און באזארגט אדמיניסטראטיווע אויפזיכט און טרענירונג צו די  SNUGפראגראמען וועלכע
ווערן אפערירט דורך נאן-פראפיט ארגאניזאציעס אין די קאמיוניטיס.
די סטעיט׳ס  SNUGגאסן אָ וטריטש פראגראמען וועלן אויסציען זייער דערגרייכונג אין אלבאני ,די
בראנקס ,באפעלאו ,העמפסטעד ,מט .ווערנאן ,ניובורג ,פאוקיפסי ,ראטשעסטער ,סירעקיוס ,טראוי,
יאנקערס און וויאנדאנטש .פיר פון די פראגראמען — אין אלבאני ,די בראנקס ,באפעלאו און סירעקיוס
— האבן שטאב וועלכע ארבעטן סיי אין דער קאמיוניטי און סיי אין טראומא צענטערסDCJS .
פינאנצירט און באזארגט אדמיניסטראטיווע אויפזיכט און טרענירונג צו די  SNUGפראגראמען וועלכע
ווערן אפערירט דורך נאן-פראפיט ארגאניזאציעס אין די קאמיוניטיס.
קאנגרעסמאן דזשאמאל באומען האט געזאגט" ,אין פארלויף פון מיין ארבעט אלס אן עדיוקעיטאר און
מיין ערפארונג אלס א פאטער און אויך אן איינוואוינער אין ניו יארק ,האב איך געזעהן ערשטהאנטיג די
סארטן ראנגלענישן וואס מענטשן אין אונזערע קאמיוניטיס שטייען אויס אויף א טעגליכן באזיס .איך בין
שטאלץ זיך אנצושליסן מיט גאווערנער האקול אויף צו סטראטעגיש אינוועסטירן אין קריטיש-וויכטיגע
קאמיוניטי פראגראמען און איינשאפן נייע געלטער פאר וועסטשעסטער פאמיליע סערוויסעס און ׳ּפיעס
איז ע לייפסטייל׳ .מענטשן ליידן ,און מיר זעהען עס אין וויפיל געוואלדטאט און זעלבסט-אונטערברענג
אויפפירעכטס טרעפט זיך צווישן יוגנטליכע און עלטערע דורות צוגלייך .דער היינטיגער אנאנסמענט
איבער צוגעגעבענע פאָ נדינג און די אנגייענדע צוזאמענארבעטשאפט צווישן דעם גאווערנער ,אויפ׳ן
פלאציגע קאמיוניטי גרופעס און מיך אליין איז א פאזיטיווע טריט פארווערטס אין אונזער אויפגאבע צו
ברענגען א סוף צו געוואלדטאט ,אבער מיר קענען זיך נישט דא אפשטעלן .כדי אנצוהויבן זיך צו ערהוילן
און אפרופן צו דעם קריזיס ,דארפן מיר מער געלטער פאר שטיצע פראגראמען אין אונזערע שכנות׳ער.
אין קאנגרעס וועל איך אנהויבן צו ארבעטן צו באקומען דעם ׳ּבילד ּבעק ּבעטער׳ אקט ,וואס וועט ליפערן

 5ביליאן דאלער פאר געוואלדטאט אינטערווענץ פראגראמען לענגאויס דעם לאנד ,אונטערגעשריבן
אלס געזעץ .איך ווייס אז מיר זענען אויף די ריכטיגע וועג צו היילן אונזערע פריינט ,באליבטע ,און שכנים
צוגלייך".
מאיאריטעט פירער אנדרעא סטוערט-קאזינס האט געזאגט" ,מיר האבן געזעהן א ריזיגע העכערונג
אין די צאל גאן-פארבינדענע פארברעכנס דעם פארלאפענעם יאר .עס איז אן אמת׳ער געזונטהייט
קריזיס פון זיך אליין ,און מוז באהאנדלט ווערן מיט א דרינגענדע געפיל .ניו יארק סטעיט איז געווען די
ערשטע אין דעם לאנד צו דערקלערן גאן געוואלדטאט א דיזעסטער עמערדזשענסי ,און עס באהאנדלען
ווי א פובליק געזונטהייט קריזיס .איך וויל דאנקען גאווערנער קעטי האקול פאר פארלענגערן דעם
עמערדזשענסי און פאר באזארגן די געלטער געניצט צו ווערן אין דעם אינטערווענץ .קאמיוניטי
געוואלדטאט אינטערווענץ איז איינע פון די פון מערסט-ווירקזאמע אופנים צו רעדוצירן און אפשטעלן
גאן-פארבינדענע פארברעכנס ,און דער היינטיגער אנאנסמענט זעצט פאר ווייטער אונזער ארבעט מיט
קאמיוניטי פירער צו מאכן ווירקליכע אינוועסטירונגען .דורך ארבעטן מיט אונזערע קאמיוניטיס און דורך
די אינוועסטירונגען וואס ווערן געמאכט קענען מיר אפשטעלן די צאל שיסערייען אין אונזער אומגעגנט
און ברענגען א סוף צו די זינלאזע הריגות".
ניו יארק סטעיט דיוויזיע פון קרימינאלע יוסטיץ סערוויסעס ערשטע דעפיוטי קאמיסיאנער מארק אי.
ווייט האט געזאגט" ,צופיל פון אונזערע יוגנטליכע׳ס לעבנס זענען קורץ אפגעהאקט געווארן צוליב די
געוואלדטאטן וואס פלאגן אונזערע קאמיוניטיס .די אינוועסטירונג וועט העלפן פארזיכערן אז אונזערע
קאמיוניטיס האבן די שטיצע-מיטלען נויטיג צו שטיצן אונזערע יוגנטליכע .מיר דאנקען גאווערנער האקול
פאר איר פירערשאפט און אנטשלאסנקייט צו רעדוצירן גאן שיסערייען דורך פינאנצירן און פארברייטערן
גאסן אָ וטריטש פראגראמען ,וועלכע אפפערן פאזיטיווע אלטערנאטיוועס פאר אונזערע יוגנט".
ניו יארק סטעיט אפיס פון קינדער און פאמיליע סערוויסעס קאמישענער שיעלע דזשעיּ .פול האט
געזאגט" ,גענג אקטיוויטעט און גאסן געוואלדטאט שעדיגן קינדער און פאמיליעס און צורייסן אונזערע
קאמיוניטיס .איך לויב גאווערנער האקול פאר׳ן מאכן די העכסט-צייטיגע און העכסט-נויטיגע
אינוועסטירונג אין יוגנטליכע און קאמיוניטיס .יונגע מענטשן דארפן האפענונג אז עס איז פארהאן א
צוקונפט אויסער גענגס און גאנס".
גאסן אָ וטריטש ארבעטער און געוואלדטאט צושטערער רופן זיך אפ צו שיסערייען אפצוהאלטן נקמה
שריטן דורך פארמיטלען און ארויסהעלפן די יעניגע וועלכע ווערן דירעקט אפעקטירט דורך די
געוואלדטאט; אריינציען דער קאמיוניטי ,רעליגיעזע ארגאניזאציעס און קלעריקער ,און ארטיגע
ביזנעסער דורך ראליעס און ספעציעלע פארקומענישן; און מענטארן יחידים צו באשטימען צילן און זיי
באהעפטן מיט בילדונג און דזשאב געלעגנהייטן און סערוויסעס ,אריינגערעכנט קאונסלינג ,דראָ ג און
אלקאהאלישע געטראנקן ,אויפרעגעניש באהאנדלונג קורסן און אנדערע הילפס-מיטלען ,צו העכערן
פאזיטיווע לעבנס פעאיגקייטן.
דורך א צוזאמענארבעטשאפט צווישן  DCJSאון דער סטעיט אפיס פאר געליטענע סערוויסעס ,טוהען די
 SNUGפראגראמען אויך געבן טראומא-אינפארמירטע קאונסלינג ,שטיצע גרופעס ,שתדלנות און הילף
מיט פייל׳ען געליטענע פארגיטיגונג אפליקאציעס און רעפערעלס פאר אנדערע סערוויסעס לויט ווי עס
נויטיגט זיך .קלינישע סאציעלע ארבעטער און קעיס מענעדזשערס העלפן  SNUGאנטיילנעמער און
זייערע פאמיליעס;  SNUGשטאב מיטגלידער ,געוויסע פון וועלכע האבן אויך אייגענע קאמפליצירטע
טראומא היסטאריעס צוליב זייערע פריערדיגע לעבנס און זיין פארמישט מיט׳ן קרימינאלע יוסטיץ
סיסטעם; און סיי וועלכע געליטענער פון קאמיוניטי געוואלדטאט אדער אנדערע פארברעכנס אין די
שטעט סערווירט דורך דעם פראגראםDCJS .׳ס צענטראליזירטע אדמיניסטראטיווע סטרוקטור און

טרענירונג פאר  SNUGבאזארגט פאר אויספירליכע און אנגעהאלטענע אויפזיכט איבער דעם פראגראם
טראץ דעם וואס עס ווערט אפערירט דורך  12באזונדערע קערפערשאפטן אין יעדע קאמיוניטי.
די  8.2מיליאן דאלער איז אויסגעטיילט געווארן צו די פאלגענדע נאן-פראפיט ארגאניזאציעס,
שפיטעלער און דער דיוויזיע פון קרימינאלע יוסטיץ סערוויסעס ,וואס וועט באקומען  254,000דאלער
(פון  8.2מיליאן דאלער) פאר צוויי פאזיציעס צו פארברייטערן איר אדמיניסטראטיווע סטרוקטור וואס
האט אויפזיכט איבער די סטעיט-פינאנצירטע  SNUGפראגראמען .פינאנצירונג פאר יעדע פראגראם
ווענדט זיך וויבאלד עס איז באזירט אויף יעדע קערפערשאפט׳ס געהאלט סטרוקטור און אויב די
פאזיציעס זענען פול-צייטיג אדער טייל-צייטיג:
ניו יארק סיטי געוואלדטאט צושטערער
בראונזוויל ׳טינק טענק מעטערס׳ :איין פאזיציע 75,000 ,דאלער
( CAMBAבראונזוויל אריין ,געוואלדטאט ארויס) :דריי פאזיציעס 120,000 ,דאלער
( CCI׳רייז  /ברוקלין ,ראטעוועט אונזערע גאסן  /די בראנקס ,און שכנות׳דיגע סעיפטי איניציאטיוון /
הארלעם) :זעקס פאזיציעס 420,000 ,דאלער
די צענטראלע פאמיליע לעבן צענטער (סטעטען איילענד) :דריי פאזיציעס 136,800 ,דאלער
איסט פלעטבוש ווילעדזש :צוויי פאזיציעס 120,000 ,דאלער
עליט לערנערס (בראונזוויל ,פראספעקט לעפערטס גארדען ,ברוקדעיל האספיטעל ,קינגס קאונטי
האספיטעל)  11פאזיציעס 660,000 ,דאלער
גארדען פון געטסעמאן מיניסטעריעס (הארלעם) :צוויי פאזיציעס 50,000 ,דאלער
געיטוועי קאמיוניטי באקרעפטיגונג (ברוקלין) :איין פאזיציע 36,000 ,דאלער
דזשּואיש קאמיוניטי צענטער אָ וו גרעיטער קאני איילענד :דריי פאזיציעס 175,695 ,דאלער
לייף-קעמפ (קאמיוניטי-באזירטע פראגראם  /קווינס און דזשעמעיקע שפיטאל) :זעקס פאזיציעס,
 240,000דאלער
נארטוועל האספיטעל (סאָ וט-שאָ ר אוניווערסיטעט שפיטאל ,קאהען קינדערס מעדיקעל צענטער ,סטעיט
איילענד אוניווערסיטעט האספיטעל) :פינף פאזיציעס (נעמט אריין איין סאציעלע ארבעטער)557,500 ,
דאלער
׳גאָ נס דאָ ון ,לייף אָ ּפ׳ ( NYCהעלט  +שפיטעלער  /לינקאלן) :דריי פאזיציעס 191,382 ,דאלער
קינגס קעגן געוואלדטאט איניציאטיוו (קינגס קאונטי האספיטעל) :דריי פאזיציעס 180,000 ,דאלער
סאָ וטסייד יונייטעד (ברוקלין) :צוויי פאזיציעס 92,000 ,דאלער
סטריט קארנער רעסאָ רסעס (קאמיוניטי-באזירטע פראגראם  /הארלעם און הארלעם האספיטעל):
זעקס פאזיציעס 300,000 ,דאלער

אורבען יוט עלייענס אינטערנעשענעל (די בראנקס) :דריי פאזיציעס 156,975 ,דאלער
 / SNUGשפיטאל-באזירטע גאסן אָ וטריטש ארבעטער און סאציעלע ארבעטער
 669,000דאלער צו דזשעקאבי מעדיקעל צענטער פאר דריי אָ וטריטש ארבעטער און דריי סאציעלע
ארבעטער
 1.88מיליאן דאלער פאר  23פאזיציעס צו סערווירן שפיטעלער אין אלבאני ,פאוקיפסי ,מט .ווערנאן,
ניובורג ,ראטשעסטער און סירעקיוס 11 :אָ וטריטש ארבעטער און  12סאציעלע ארבעטער  /גייסטישע
געזונט פראפעסיאנעלן
 / SNUGקאמיוניטי-באזירטע גאסן אָ וטריטש ארבעטער
• אלבאני :טריניטי עלייענס ,זעקס פאזיציעס 311,510 ,דאלער
• בראנקס :דזשעקאבי מעדיקעל צענטער ,פיר פאזיציעס 219,600 ,דאלער
• באפעלאו :ערי קאונטי מעדיקעל צענטער ,זיבן פאזיציעס 406,000 ,דאלער
• העמפסטעד :פאמיליע און קינדער׳ס אסאסיעשען ,איין פאזיציע 48,260 :דאלער
• מט .ווערנאן :פאמיליע סערוויסעס פון וועסטשעסטער ,צוויי פאזיציעס 93,416 ,דאלער
• ניובורג :׳ריקעפ׳ ,צוויי פאזיציעס 107,200 ,דאלער
• פאוקיפסי :פאמיליע סערוויסעס ,צוויי פאזיציעס  107,200דאלער
• ראטשעסטער :׳פעטהסטאון׳ ,פינף פאזיציעס 260,000 ,דאלער
• סירעקיוס :סירעקיוס קאמיוניטי קאנעקשענס ,פינף פאזיציעס  262,400דאלער
• טראוי :טריניטי עלייענס ,איין פאזיציע 42,748 ,דאלער
• יאנקערס YMCA :פון יאנקערס ,צוויי פאזיציעס 101,600 ,דאלער
• וויאנדאנטש :עקאנאמישע געלעגנהייט קאונסיל פון סופאלק ,איין פאזיציע 44,570 ,דאלער
די דיוויזיע פון קרימינאלע יוסטיץ סערוויסעס האט פארשידענע פאראנטווארטליכקייטן ,אריינגערעכנט
געזעץ אינפארסירער טרענירונג; איינזאמלונג און אנאליז פון פארברעכנס דאטע איבער׳ן סטעיט;
אויסהאלטן קרימינאלע היסטאריע אינפארמאציע און פינגערפרינט פיילס; אדמיניסטראטיווע אויפזיכט
פון די סטעיט׳ס  DNAדאטע-באנק ,אין צוזאמענארבעט מיט די ניו יארק סטעיט פאליציי; פינאנצירונג
און אויפזיכט פון פראבעישען און קאמיוניטי קארעקשען פראגראמען; אדמיניסטראציע פון פעדעראלע
אןו סטעיט קרימינאלע יוסטיץ געלטער; שטיצע פאר קרימינאלע יוסטיץ-פארבינדענע אגענטורן לענגאויס
דעם סטעיט; און אדמיניסטראציע פון די סטעיט׳ס סעקס פארברעכער ליסטע.

דער אפיס פאר געליטענע סערוויסעס שטיצט איבער  200געליטענע הילף פראגראמען וואס באזארגן
דירעקט סערוויסעס ,ווי צ.ב.ש .קריזיס קאונסלינג ,שתדלנות ,עמערדזשענסי שעלטער ,ציווילע לעגאלע
הילף און אריבערציען הילף ,פאר געליטענע און זייערע פאמיליעס .דער אגענטור באזארגט אויך
פינאנציעלע הילף און ריאימבורסמענט צו בארעכטיגטע פארברעכנס געליטענע פאר מעדיצינישע און
קאונסלינג אויסגאבן ,פיונערעל און באגרעבעניש אויסגאבן ,פארלוירענע וועידזשעס און שטיצן ,אין
צוגאב צו אנדערע הילף.
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