
 
 גאווערנער קעטי האקול   11/23/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

גאווערנער האקול אנאנסירט סטעיט פאליציי טראפיק סעיפטי קאמפיין אין לויף פון טענקסגיווינג  
 וויקענד  

  
סטעיט פאליציי און ארטיגע געזעץ אינפארסירער צו העכערן ּפאטרָאלס אפצוהאלטן אומפעאיגע  

 און אגרעסיווע דרייוו׳ען אין לויף פון דער הָאלידעי צייט אפשניט 
  

פארשליסונגען איינגעצוימט צו פארלייכטערן דאס ארומפארן  -פארבינדענע לעין-קאנסטרוקציע
 ענד  דורכאויס דעם הָאלידעי וויק

  
גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן אז די ניו יארק סטעיט פאליציי און ארטיגע געזעץ 

אינפארסיר אגענטורן וועלן זיך באטייליגן אין א ספעציעלע טראפיק סעיפטי איניציאטיוו אפצוהאלטן  
גאנג. דער  אומזיכערע דרייוו׳ען אויפפירעכטס אזוי ווי דער ווינטער הָאלידעי סעזאן לאזט זיך אין 

׳סטן, ביז זונטאג, נאוועמבער 24טענקסגיווינג וויקענד איניציאטיוו לויפט פון מיטוואך, נאוועמבער 
 ׳סטן. 28

  
אזוי ווי מיר קוקן אויף פאראויס צו פייערן טענקסגיווינג מיט פאמיליע און פריינט, וועלן פילע פון אונז  "

וויכטיג אז מיר זאלן טוהן אלץ וואס מעגליך צו פארזיכערן -פארוויילען אויף די וועגן, און עס איז קריטיש
זיך זעצן "נער האקול געזאגט. האט גאווער "אז הָאלידעי רייזן קען געטוהן ווערן זיכערערהייט,

-הינטער׳ן רעדל ווען מען איז נישט פעאיג צוליב דרָאגס אדער אלקאהאל שטעלט לעבנס אין געפאר. היי
בירגער זיכער  -יאר, מאכט דעם פאראנטווארטליכן באשלוס און העלפט האלטן אייערע ניו יארקער מיט

   "ערע וועג אהיים.דורך האבן א פלאן זיך צו פארשאפן א זיכערע און ניכט
  

אין א באמיאונג צו פארגרינגערן רייזן דורכאויס דעם פארנומענעם טענקסגיווינג וויקענד, וועלן 
פארשליסונגען פאר ראוד און בריק קאנסטרוקציע פראיעקטן אויף ניו יארק סטעיט -צייטווייליגע לעין

צופרי ביז מאנטאג,  6׳סטן אום 24הייוועיס ווערן סוספענדירט אנגעהויבן מיטוואך, נאוועמבער 
צופרי. מאטאריסטן זאלן וויסן אז געוויסע ארבעט קען מעגליך אנגיין הינטער    6׳סטן אום 29נאוועמבער 

פערמאנענטע קאנקרעטע ווענט אדער פאר עמערדזשענסי פארריכטונגען. די קאנסטרוקציע סוספענסיע  
ס פירסט׳ איניציאטיוו, וואס פריאריזירט די איז אין איינקלאנג מיט ניו יארק סטעיט׳ס ׳דרייווער

באקוועמליכקייט פון מאטאריסטן צו מינימיזירן טראפיק געדראנג און רייזע אפהאלטונגען צוליב ראוד און  
 בריק ארבעט.  

  
טרוּפערס וועלן זיין " ניו יארק סטעיט פאליציי סופעראינטענדענט קעווין פ. ברוען האט געזאגט, 

דעם טענקסגיווינג וויקענד, און האלטן א ספעציעל אויג אויף אויסצוזוכן אומפעאיגע   שטארק אנזעעוודיג
און צעווילדעוועטע דרייווערס. ביטע פאלגט נאך די באשטימטע סּפיעד לימיטס, לייגט אוועק אייער 

ועי סעלפָאן, און מאכט זיכער צו פארן שטייטער און זיך רוקן אין די זייט פאר עמערדזשענסי און הייו 
מעינטענענס וויהיקלס. דאס וויכטיגסטע, זעצט זיך נישט הינטער׳ן רעדל אויב איר זענט נישט פעאיג צו  



דרייוו׳ען. אונזער ציל איז צו פארזיכערן אז יעדער קומט אן צו זייערע הָאלידעי פארברענגענס 
   "זיכערערהייט.

  
קאמיסיאנער מארק דזשעי. עף.   DMVגאווערנער׳ס טראפיק סעיפטי קאונסיל פארזיצער און 

מיר ווילן אז אלע וואס פארן צו זיין מיט פאמיליע און פריינט זאלן אנקומען  " שראודער האט געזאגט,
זיכערערהייט צו זייער דעסטינאציע און אז דאס ווערט געטוהן דורך אויסמיידן צעווילדעוועטע און  

ייך, אייערע פאסאזשירער, און אלע אויפן ראוד אין  אומפעאיגע דרייוו׳ען. דרייוו׳ען אומפעאיג שטעלט א
   "געפאר. האלטס אפ א טראגישע פאסירונג דעם טענקסגיווינג דורך דרייוו׳ען ניכטער.

  
סטעיט דעפארטמענט אוו טראנספארטעישען קאמישענער מארי טערעסע דאמינגעז האט געזאגט,  

קאנסטרוקציע אקטיוויטעטן פאר דעם   דער דעפארטמענט אוו טראנספארטעישען וועט סוספענדירן"
סטעיט און ארטיגע געזעץ אינפארסיר אגענטורן וועלן ארויסגיין  טענקסגיווינג הָאלידעי וויקענד. 

איך בעט שטארק פון   אינפארסירן וויהיקל און טראפיק געזעצן וואס העלפן האלטן מאטאריסטן זיכער.
עי וויקענד דורך נאכפאלגן די געזעצן פון די ראוד און  אלע מאטאריסטן צו טוהן זייער טייל דעם הָאליד

לייגט אוועק אייערע סעלפָאנס און בלייבט  פארמיידן אומפעאיגע און אומפארזיכטיגע דרייוון.
  "לאמיר אלע אנקומען בשלום צו אונזערע דעסטינאציעס דעם טענקסגיווינג.   אויפמערקזאם.

  
י רעגולערע ּפאטרָאלס איבער׳ן סטעיט מיט געווידמעטע די סטעיט פאליציי וועלן צוגעבן צו ד

- דרייוו׳ען ּפאטרָאלס אריינגערעכנט דרָאג אנערקענונג מומחים, באשטימטע ניכטער-אומפעאיגע
טשעקּפוינטס, מינדעריעריגע טרונקען אינפארסירונג, סּפיעד אינפארסירונג, און דאס באניץ פון 

( ּפאטרָאל אויטאס צו קענען בעסער טרעפן  CITEירונג )באהאלטענע אידענטיטעט טראפיק אינפארס
די אומגעצייכנטע אויטאס ווערן  געהאלטענע כלים.-דרייווערס וואס רעדן אדער טעקסטן אויף האנט

טעגליכע טראפיק אבער קענען קלאר דערקענט ווערן אלס עמערדזשענסי  -איינגעבלענדעט מיט די טאג
   לעך ווערן אנגעצינדן.וויהיקלס ווען די עמערדזשענסי לעמפ

  
העכערע טראפיק טרעפט זיך געווענטליך דורכאויס דעם טענקסגיווינג הָאלידעי וויקענד. עס איז אויך א  

טענקסגיווינג הָאלידעי    2020פארשפרייט. אין לויף פון דעם -צייט ווען אלקאהאלישע טרונקען איז ווייט
סּפיעדינג   4,871, דערלאנגט DWIדרייווערס פאר  155צייט אפשניט האבן טרוּפערס ארעסטירט 

טיקעטס פאר אומפארזיכטיגע דרייוון. איבער׳ן סטעיט האבן געזעץ אינפארסירער   228טיקעטס און  
טיקעטס פאר   627טיקעטס פאר סּפיעדינג און  7,406, דערלאנגט DWIמענטשן פאר  901ארעסטירט 

 אומפארזיכטיגע דרייוון.  
  

( און אירע  GTSCרנער׳ס טראפיק סעיפטי קאמיטע )צו אפמוטיגן אומפעאיגע דרייוו׳ען וועט דער גאווע
קאמפיין איבער׳ן גאנצן לאנד ניצנדיג דעם  -צוזאמענארבעטער זיך באטייליגן אין א סָאושעל מידיע בליץ

 . BoycottBlackoutWednesday#העשטעג  
  

 GTSCדער  .GTSCדער טענקסגיווינג אומפעאיגע דרייוו׳ען איניציאטיוו ווערט פינאנצירט דורך דער  
" Have aפָאנדעישען דערמאנען פאר מאטאריסטן אז זייער   DWI-STOPאון דער ניו יארק סטעיט 

Plan" מעגליכט  ז צו באקומען פאר ׳עּפל׳, ׳דראויד׳ און ׳ווינדאוס׳ סמארטפָאנס. דער עפ ערמָאּביל עּפ אי
שעיר סערוויס און פראגראמירן א דעזיגנירטע  -פאר ניו יארקער צו געפונען און רופן א טעקסי אדער רייד
געזעצן און שטראפן, און שטעלט צו א   DWIדרייווער ליסטע. עס שטעלט אויך צו אינפארמאציע וועגן 

 וועג צו באריכטן אויב מען איז חושד אן אומפעאיגע דרייווער. 
  

איר דרייוו׳ט אנגעטרונקען אדער אנגע׳דראג׳ט שטעלט איר איין נישט נאר דאס אייגן לעבן און די   אויב
לעבנס פון אנדערע, נאר איר קענט אויך ארעסטירט ווערן, זיצן אין תפיסה, און דארפן צאלן פעטע  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.stopdwi.org%2Fmobileapp&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cc2528248ba894fc521da08d9aeab1155%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637732872636193286%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=UfQO5WIpaiafxfRGKLtCj%2BzdsK0VZWsZsRNcbCCiLtA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.stopdwi.org%2Fmobileapp&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cc2528248ba894fc521da08d9aeab1155%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637732872636193286%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=UfQO5WIpaiafxfRGKLtCj%2BzdsK0VZWsZsRNcbCCiLtA%3D&reserved=0


ען ארעסט  געלט ווי אויך אטוירני קאסטן. דער דורכשניטליכער אנגעטרונקענע דרייוו׳-שטראף אפצאל
 . $10,000קאסט ביז 

  
ארעסטירטע אנגעטרונקענע און אנגע׳דראג׳טע דרייווערס קענען אויך פארלירן זייער דרייווער׳ס  

לייסענס, צאלן העכערע אינשורענס קאסטן, און צענדליגע אנדערע הוצאות ווי צ.ב.ש. אטוירני קאסטן,  
   ריכטונגען, און פארלירן צייט פון די ארבעט.שטראף אפצאל, געריכט אפצאל, קאר טאויאינג, און פאר

  
און נאציאנאלע הייוועי טראפיק זיכערהייט אדמיניסטראציע ראטן   GTSCדער ניו יארק סטעיט פאליציי, 

 די פשוט׳ע עצות צו פארמיידן אומפעאיגע דרייוו׳ען: 
  

  דאס פארברענגען הייבט זיך אן.  בעפארמאכט א פלאן פאר א זיכערע וועג אהיים  •

  בעפאר איר טרונקט, דעזיגנירט א ניכטערער דרייווער. •

אויב זענט אומפעאיג צו דרייוו׳ן, דאן באשטעלט א טעקסי אדער אּוּבער, רופט א ניכטערער   •
   פריינט אדער פאמיליע מיטגליד, אדער ניצט פובליק טראנספארטאציע.

  ניצט אייער קאמיוניטי׳ס ניכטערער מיטפאר פראגראם. •

אויפ׳ן ראוד, צווייפלט אויב זענט איר חושד אז א דרייווער איז אנגעטרונקען אדער אומפעאיג  •
   נישט און פארבינדט אייך מיט די לאקאלע געזעץ אינפארסירער.

  
אט דרייוו׳׳ און איז אומפעאיג דערפאר, נעמט זייערע שליסלעך און  -אויב קענט איר איינער וואס גייט אט 

 . העלפט זיי ערלעדיגן אן אנדערן אופן אנצוקומען וואו זיי דארפן גיין פארזיכערטערהייט
  

 ### 
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